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CAIARA DOS SRS. DEPUTADOS. 

---~em:---

Sessão irn~erial fie encerramento (la ~rlmeira e ua aoerttmt da segun(\a sessão ~a 

17. a legislatura da As~emlJléa Geral, no ~a~o do Seliaao 

· Em 3 de Maio de I8'2'9. 

PRESIDENCIA DO sn, VISCONDE DE JACUARY. 

Ao meio dia, achando-se reunidos os Srs. depu
tados e senadores no paço do senado, foram . no· 
meadas as seguintes .deputações : 

Para receber Sua.Magestade o Imperador: 

Deputados : os Srs. Manoel Pedro, Marcolino 
Moura, Sergio de Castro, Viriato de 1\ledeiros, 
Soares Brandão, Antonio de Siqueira, Almeida 
Couto, :Macedo, Freitas, Souza Lima, Souza Car
valho, Basson, Joaquim Nabuco, Barão Homem de 
Mello, Zama, Segismündo Gonçalves, Souza An· 
darde, Theophilo Ottoni, Luiz Felippe, Espiridião, 
Martim Francisco, Freitas Coutinho, Carlos Af
fonso e Aragão Bulcão. 
~enadores : os Srs. JUJ)queira, Correia, Leãa Vel • 

lo.so, Antão, Luiz Carlos; Dantas, Nunes Gonçalves, 
Visconde do Bom Retiro, Fausto de Ag·uiar, Uchôa 
Cavalcanti, Paranaguá e Ribeiro da Luz. 

Para receber Sua Magestade a lmpcratriz : 

Deputados : os Srs . . Manoel Carlos, Augusto 
Franco, Barão da Estancia e Ildefonso Araujo. 

Senadores : os Srs. Jaguaribe e Barros Barreto. 
A' f hora da tarde, annunciando-se a chegada 

de Suas Magestades Imperiaes, sahiram as depu· 
tações a recebei-os á porta do edificio, e, entrando 
Sua Magestade o Imperador no sa]ão, foi ahi rece
bido pelos Srs. presidente e secretarios, os quaes, 
reumndo-oe aos membros da respectiva deputação, 
acompanharam o mesmo Augusto Senhor até o 
throno. 

J.., 1.-TO~IO J, 

Logo quo Sua Mageslade o Impet·ador tomou 
assento e mandou assentarem-se os Srs .. . deputados 
e senadores, leu'a seguinte . 

FALLA ;. 

Augustos e Dignissimos Senhores Representantes 
~~~. . . 

o dia de hoje renova o jubilo de todos .os brazi" 
leiros por vêr-vos aqui reunidos cuidando dos seua 
interesses, e offerece-Me tambem occasião de Agra
decer-vos o zelo com que, na sessão que termina, 
attendestes :ís medida.s por mim recommendadas á 
vossa solicitude: · 

Decretar a eleição directa, com o fim de melhor 
assegurar a livre manifestação do voto ; regular a 
situação financeira do Estado, equilibrando a dei
pesa com a receita, são intuitos da maior imWJr· 
tancia, cuja realização satisfará as mais vivas aspi
rações nacionaes. 

Confio de vosso. patriotismo que desses assum · 
ptos continuareis a occupar-vos com a mais acu
radaattonção. 

Permanecem inalteradas as relações que culti· 
vamos com as nações estrangeiras . 

Promulgaram-se, em datas de i e 29 de Março do 
col'rente anno, o accôrdo substitutivo do art. i." 
do tratado de oxtradicção celebrado com a Ropu
blica Oriental do Uruguay em 12 de Novembro 
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Sessão" em 5 de- 1\Iaio de 1.879. 

Sessão em ~ de Maio de 187'9. de i'85i, e a convenção postal universal assignada \ 
em Pariz, no i. o de Junho do anno passado. 

Em nenhum ponto do Imperio foi perturbada l'll.ESIDENCIA DO SR. FREDEI:.ICO DE ALl\IEID.-\, L 0 
VICE-

a tranquillidade publica; é lamentavel, porém, PRESIDEl''I"TE. 
que em alguns loga_res deixasse de haver segu-
-~ • •· • • >~~ • , ·~ n SU!I!MARIO. E:s:PEDIE~TE. Approvação de redacções. Pa-

~' ·-"" • ~v • '"~""' receros !!C commissuos. . Observaçucs <101)r. -r:rva~.s ~"'" 
torras., por mms Ele uma vez trazidas ao vosso co-. fort. -Declarações do voto.- DA onnsl! Du.- Eleição 
nhecimento, accresceram outras provenientes da da mesa c commissõcs. -Nomeação das commissõcs per-
calamidade da sêcca e consequente mudança da manentes. 
conu1çao e nannos oa popu1açao. u governo ew
penha-se em combater essas causas, e acredita que 
cessando os effeitos daquelle flagello, e mediante 
energica repressão do crime, seja mantida a segu
rança individual e respeitada a propriedade. 

Copiosas chuvas, que dos fins do mez de Feve
reiro a Marco cahiram nas nrovincias do norte 
geraram animadoras esperanças de que era ehegado 
• termo de tantos soffrimentos. Infelizmente, 
J?Orém, as ultimas noticias não são tranquillisa~ 
.... ,. ... ·~ 

Nestas circumstancias_, entende o governo que é 
dever sagrado continuar a auxiliar aquella pgpu
lação, enYiando-lhe 0s soccorros indispensaveis, e 
chamando-a aos habitas do trabalho. 

Comprazo-Me em Declarar-vos que o estado sa
nitario, embora_ não seja satisfactorio, como fôra 
para desejar, está longe de justificar os receios que 
inspirava. Medidas tendentes a debellar as causas 
que produzam as epidemias ou concorram para . ~ ~ . ·~. 
00 . ~ 

gove]\Ilo, que as faz executar, segundo os meios de 
que dispõe. · 

~Pnifn 111'll'<>nfA r. Tn<l;~ .:r AlA. 

mento da dqueza publica, chamo vossa esclare
·cida attenção para o estado da lavoura. 
. A cr_e~ção de _estabelecimen~o_s _de credito que 
lhe facilitem cap1taes, e a .acqms1çao de bracos, são 
necessidades indeclinaveis. · 

Ha de ser principalmente pelo accrescimo da 
proe1.ucçao que consegUiremos restaurar as nossas 
finanças e adquirir os meios de levar a e:ffeito os 
melhoramentos de que mais carece o Brazil. 

AugllStos e Dignissimos Senhores Representantes 
da Nação. 

No movimento progressivo em que vamos, tere
mos por ventura de encontrar· alg-umas ditncul
dades. 

Esoero norém.aue nelo curo do dP.vPr 
e impulso de patriotismo, conseguir-se-ha supe
ral-as, e elevar a nossa patria ao auge de grandeza 
e prosperidade que lhe destina a Providencia. 

Está encerrada a primeira e aberta a segunda 
sessão da presente legislatura. 

DO::IP PEDRO SEGUl\"DO, IMPERADOR CONSTITUCIONAL E 
DEFEXIOlt PERPETUO DO BRAZIL. 

Tel!llÍnado este acto retiram-se Suas Mao-estades 
Impe~1aes COJ}l o me:;mo cerimonial com que foram 
recebidos, e I.!Dmediatamente o Sr. presidente le
vantou a sessao. 

A's H horas da manhãfeita a chamada acham-se 
presentes os Srs. Frederico de Almeida, Alves de 
Araujo, Pompeu, Manoel Carlos, José 1\larianno, 
Horta de Araujo, Joaquim Serra, Meira de Vascon
celros, Martim Francisco, Augusto França, Moreira 
de Barros, Lourenço de Albuquerque, Frei~~ ~ol:l-
-t;nhn • ·r,';..,.;., ·• ,:;> viri:no 
de Medeiros, Buarque~de Macedo, Francisco Sodré, 
Ignacio Martins, Mello Franco, Espindola, Ilde
f~nso de Araujo, Paula Pessoa, Souto,_~oão Bri- , 
~~~"._'> t..USLil , J.dY<Ut::> O~llUH, •v 

Souto, Olegario, Joaquim Breves, Mariano da Siln, 
Aureliano de Magalhães, Theodomiro, Danin, Ma
noel Eustaquio, Esperidião, Flores, e José Basson. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Barão _ 
da Estancia, Am.erico, Costa Ribeiro, Ribeiro de 
Menezes, Freitas, Sinva!, Souza Carvalho, José 
Caetano, Azambuja Meirelles, França CarvalhG, 
Monte, Lafayette; Ferreira de Moura, Souza An
drade, Liberat0 Barroso, France de §á, Luiz Fe-
Hnno • • J'.,mnn~ '7<>Tn'> 

Iioêioipho Dantas, Aragão e Mello, Segi$mUndo, 
Corrêa Rabello, Rodrigues Junior e Barão Homem 
de :Mello. 

::ompareceram depeis de aberta a sessão os Srs. 
Seraphico, Macedo, Theophilo Ottoni, Barros Pi
mentel, Candido de Oliveira, Dianna, Affonso Penna, 
Fabio Reis_, Souza Lima, Joaquim Tavares, Beltrão, 
.Ruy Barboza, Barão de Villa Bella, Moreira Brandão, 
Soares Brandão, Frederico Rego, Pedro Luiz, Carlos 
Affonso Florencio de Abreu Bulcão Silveira de 
Souza, Leoncio de Carvalho, l'!Ialheiros, Sergio de 
Castro, Antonio Carlos, Baptista Pereira, Felicio 
dos Santos, Manoel de Magalhães_, Hygino Silva, 
Antonio de Siqueira , Epaminondas de Mello, 
.foaquim Nabuco, Belfort Duarte, Manoel Pedro, 
Lima Duarte, Bezerra Cavalcante, l'llarcolino Moura, 
Franco de Almeida, Bezerra de Menezes e Galdino. 

Faltaram com participação os Srs. Almeida Couto, 
Cesario Alvim, Camargo, Fidelis Botelho, Jeronymo 
Soáré, Mello e Alvim Prisco Paraíso e Visconde de 
~rados ; e sem ella os Srs. Andrade Pinto, Carr-c~o, 
Couto Magalhães, Fernando Osorio, Gavião Peixoto, 
1osé Bonifacio, Prado Pimentel e Silveira Martins. 

A's H 3/~ abre-se a sessão. 
O ~R. 2.0 SECRETARIO, servindo_de L 0, dá conta do 

segmnte 

EXl'ED~"iTE. 

Officios : 
Do ministro da justiça de 5 de Maio corrente 

i'eDJ.ettendo conforme se exi«iu em otncio de 2 d~ 
mesmo mez, o proce5so de fallencia em que foi en
volvido o riresidente do conselho ministro e se-

I 
cretario de estado dos negocias da agricultura 
c~~mercio e o~ras pu~l!cas, conselheiro J~ão LinS 
VIeira Cansansao de Smimbtt.- A' comiDissão de 
justiça criminal. 
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_, Sessão em 5 de Maio de 1879. 3 

Do ministro da guerra d6 S de Maio de 1879, pe
dindo desigual}ão de dia e hora :pa.ra apresentar a 
pr&pesta ptn a fixaçã ças e erra urante o 
anno financeiro de iSSO- :1.881; e bem assim o 
rela.torío dos negoçios dQ ministerio a seu cargo. 

equertmentos : 
Do. Fidelis Venoso da Fonseca Le~ pedin~o 

matr1cular-se no L o anno da faculdade dia direito 
de S. Paulo, prestando antes do acto o exame de 
geometria que lhe falta. -

Do. Conde Roswadoski pedindo á camara ue se·a 
1 e a a e1 provmcta e a e ovc ro e 

!~71 como sanccionada, visto ter sido adoptada por 
d!!-as terças partes da assembléa da província ào 
R}o ~e Janeiro.-A' commissão de assembléas pro· 
vmewes. 

Foram lidas e app~ovadas sem debaie as red~cç()es 

ne Diario Oflicia de 3 de· Maio de lS79, -sobre 
matricula dos estudantes Antonio Maria Teixeira 
e Lud ero Bento da Clinha Motta. 

Foram lidos e approvados sem debate os se· 
guintes. 

A commissão de orçamento é de parec~r que se 
onça o governo por intermedio do minis1.erio da 

,_ em1ssao e 1 e es o 

Fóram l~dos,. j~lgados ob~e:et&, de deliher~o e 
.b. 

PAl\ECERES -

·da cidade do Curvello. pede ao poder· ·Iégislativo 
isenção dos direitos àe transmissfu> da--proJ)riedade 
que tiver de adquirir para estabelecer o hospital 
da mesma Santa Casa. .· 

A commissão de fazenda; tendo em consideração: 
L 0 r . r 

fazer acquisiçâo da propriedade ou situação a que 
allude; 

2. o Que os poucos recursos do estabelecimento 
pio ãe que se trata, não lhe permittem sem sacri- ... 
tie~o,. s")lpportar a despeza de que procura · se'~ 
extmtr; 

o 

l:l~ão desvalida . 
.re.. de parecer, que , seja a pe\ição deferida, 

aio tando-se o se nmte · ecto de lei. 
·A assembléa geral r~ye: . 
Art. f.. o E' dispensado -do pagamento dos im· . 

p{)stos de transmissã& a santà caSa de caridade da 
cidade do Curvello, para o im de adquirir wna 
propriedade ou sitna{'ão destinada á- construcção . 
ou. oolloea~ão de um bes ital. 

rt. . o cam revoga as as 
contrario. . 

s· em 

Sala da cOOlmisião, i ia Maio de 1879.-Buargue 
de Macedo.-Fabio Reis .-Baptista Pereira. , · 

· ihesonro, com o juro de 4 i/~% ao anno,e a prazo de 
seis mezes otrerecido á consideração desta augusta 
camara pelo Barão de Thomsen, ~ara com o res
peclivo producto amortizar-se a ilivida puslica. 

Sala da commissão, i.0 de Maio de 1879.-Buar_que D. losepha Prima Caválcante, vi uva de Joaquim 
de Macedo.-Yiriatode Medei·ros.-Souza Carvalho. Cavalcante da Cunha8 que exerceu o cargo de col· 
-Cesar Zama.-Liberato Barroso.- Fabio Reis.- Ieetor da villa do Tucano, na provincia àa · Bahia, 
Prad<J Pimentel. · impetra do poder legislaUvo erd~o da divida_ de 

A coJ!lmissiío de or menta re uer ~. or in· 3 :87~13, a que está a sup icante obrigada pelo 

Sala a commissão, f..o do Máio de 1879. - incwnhisse do reeol ento as· diversas sammas,.,.; 
Buarque de Macedo.~ Viriato de Medeiros -sou.: a que ia li@idando para esse pngamento foi vi· • 
Ca~alllO~- Cezar Zama. -Liberato Barroso.- ctima da àemora havida na.entrega desa~ommas 
Falno.Re~a.-Pra~ Pimentel. d~ que resultou ~vultar o JUro das ql11b~~ d~-;. 

José M. Segovin solicHa providencias ao poder YJdas que absorna ~udo quanto pudesse a supJll• · ... 
legisl~ti.vo, para qu~ este taça etrectivn n Uguidaçio "'e&nte apur~r ·~ . -~ .. ~·:, 
da d1v1da contrah1da p~lo governo . do Paraguay A comm1ssao de fazenda, . tendo. exam . .)'9.•(~,1 
com o supplicante. , docume,ptos·com que a s~ppheante _mstruiu. a ~ 

Da exposição por este feita se v~ ~e 0 governo pr~tenQao, tem por averiguado e prondo •·~ 
im erio.l t · · · • utnte : . · · 
já licitou o seu embolso por parte do governo t.o Que.sando o princinal da divida dl 1luadl) · 

·· pn'raguaye; o ~ue aliás não se realiz~>u, segundo mariuoda suppliean\e4..3i7~65t), tem ella sóJQWnt~ó 
~pensa o_ supphcante, por se ter para isso empre· pago· de juros até Novembro de .l873,a q_uaBtli' d~ 

gado meios: amistosos e suasorios. 9:677~95, ·e 45~i de amorti~~ -.~ capital' 
A' commissão de orçamento parer.e que nenhuma restando ainda por p~ar 3:8706813 f:"'"'·~· '. : , · 

(- med~jla legislativa c_abe tomar .sobre esta materi~ ; J. o Que. por attesUlça~ do paro~ho da tr~ga.eda 
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4. Sessão el)1 5 de Maio de 1.879. 

A assembléa geral resolve: . importancia de88~418~37~,principalmentepelaele-
-~- ·Art. !.~ Fica dispensado ·a D. Josepha Prima vação de p~eç~~ üos medi~a.meJ!.tos, viveres, die~s 
_ Cava_lca_nte o pa.gamento da quantia de 3:870~13, e . c_ombm;tiV~Is para os ~osp.Itaes ~ enfermanas 
provemente do restante do debito do sen finado 1 mthtares, alem da red~cçao de qQ.OOO~ que se 
marido Joaquim Cavalcante da Cunha, ex-c'll- fez. !J.U tabella respectrva, ~OIJ!.O _sor~u:p.a ue s.e 

r ren a a v1 a o ucano. . I f -~ ffi · d · Art. _2.o Ficam revogadas as jl,_!~Jl.O.~i_ções em 'Praças e1 e ectlvo o.exerc1to. . . 
contrariO. --- - ............... ~()l?..,, co~cernente ao «quadro do exerctto ,, 

Sala da commissão em Lo de Maio de i879.- da-s,e_unr·deMtt ~e.400:42~~5~5. , . . 
Buarque de Macedo . ....:.Fabio Reis E Isto devtdo a m~uffictenCla da quota ~estmada 

_ · • · ao fardamento das io5.000 praças do exercito; por-
A ~rmandade ~o Sa_ntissimo ~acramento da fre- qua_nto, ten.do o orçamento' calculado essa despeza a 

der legislativo, para que lhe seja permittido appli
car na reconstrucção da capella de S. Christovão, 
que actualmente sP.rve de matriz ria mesma fre-

~:-:guezia, o produ c to das loterias que, para execução 
de uma nova matriz, lhe foram concedidas pela lei 
n. i329 de 30 de Julho de :1873 . . - . 

camara municipal da· cõrte, não foi essa con
cessão approvada pelo governo. 
• Attendendo a que a irmandade não possue re

cw-sos, para fazer acquisição de um outro terreno 
em condições apropriadas ao fim a que se destina : 
. Attendendo a que nada se oppõe á reconstrucção 
à:a aetual e , .. · , · 

. P!~prio nar.ional, que por esta forma fica benefi-
Ciado: . 

E' de parecer que seja a petição deferida, ada
ptando-se o_ seg_uinte projecto de lei.: 

A àsscmbléa geral resolve : 
Art. i. o Fica permittido á irmandade do Santis· 

. simo Sacramento da freguezia de S. Christovão, 
- ne_stacidade, rec~nstruir a capella que. actualmen-

applicar á execução das necessarias obras o pro
dueto· das loterias extrahidas e por extrahir que a 
àita irmandade foram concedidas pela lei n. ~3!9 
de 30 de Julho de 1873. 

Art. j.o Ficam revogadas as disposições em con. 
trario. · 

S a a comm1ssao; . c mo e .- uar· 
que de Ma •. -Fabii Beis.-Baptista Pereil'a .. 

. A comillsão de orçamento examinou a pro-
posta do poder executivo. para a abertura de um 
credito supplementar de 65~:iõOI3l3, destinado a 

·::<occorrer a diversos serviços a cargo do ministerio 
· .. da guerra, e a que se referem os§§ 6.0-t 7.0

, 8.0 , 

· ;'J~0 . e US do art. 6.0 da lei n.o ~,692, de ::0 de Ou· 
tubre de 1877. 

.. · · o 6 o r a á « intendencia e 
· arsenaes de guerra •, foi consigna da no orçnmento 
.ill.penas a quó ta de L 600: 000~. Este algarismo é 

. ~inferior de 187:287~276 á quantia de !.787:287n276, 
que foi o· quantum orçado para esse serviço, que 
entretaato .a citada lei manteve. com a organização 

-existen:to. . · 

dorias de embarque, e.á insufliciencia da verba 
votada pelo poder legislativo. · . · 

Por outro lado, releva notar que em outros ser
viços, commettidosao mesmo ministerio, deram-se 
sobras, na im:portancia de 659:568~687 ; e que si 
estas · não . foram e? tornadas para as rubricas de~·. 

~ ' tada lei de 20 de Outubro e 1877. 
Desta arte resulta que a medida do governo nã,l 

vem, em . rigor, augmentar os encargos já votados 
para os serviços do ministerio, dos quaes antes 
provém; em ullima analyse, uma economia de 
5:4:18~374 em relação ao credito contemplado no 
orçamento vigente ; transformando-se assim o cre
dito supplemenlar proposto em um verdadeiro 
transporte de sob!as, pelo q_ue dispensav:QI se torna 

suppril-o. 
Conclui:ado, a commissão é de parecer que seja 

a proposta convertida no seguinte·projecto de lei, 
para entrar na ordem dos trabalhos e ser adoptada 
pela camara. 

A assem léa eral decreta: 
Art. !.0 (como está na proposta) 
Art. j.o (idem) 
Sala das com missões, L o de Maio de 1819.

Buarque de MacedO.- Viriato de Medeiroe.-SDU.Z'II 
Ca1·valho.- Cesa1· Zama.-Fabio Reis.- Liber~ato 
Barroso. 

Augustos e Dignissimos Senhores Representan· 
tes da Nação. . - , 

De ordem de Sua Magcstade o Imperador, c .--
obedienciaaopreceito dos§§ 4:. 0 o 9. 0 do art. 4.0 dlf 
lei n. 589. de 9 de Setembro de :l850, venho apre- . 
sentar-yos a praposta para abertura de um.credito 
supplementar da quantia de 6M:l50,$3!3, necessa~ 
r i o para o exerciCI~ .vigent_e~ não só porctu~,,- -sé! 
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rubricas, até ao fim do dito exerci cio, como vereis 
da exposição, e tabellasjuntas,ainda porque se acha 
abolida pelo art. 20 da citada lei a faculdade que 

. tinha o governo de transferir as sobras de umas :pa.ra 
outras .rubric~s, s.obras.que, n~ presente exerciClO, 

qual. comparada co'Ill a dos deficits indicados, dâ o 
saldo de 5:4l8S374 em-favor Elo credito consignado 
pela lei do orçamento . para o mesmo exercício. 

Rio de Janeiro em ·14 de Abril de 1879.-Marquez 
do He1··val. · 

PROPOSTA 

Art. t.o Além das despezas autorizadas pelo art. 
27 da lei do õrçamento. n. '2.792, de 20 de Outubro. 
de !877, para o exercício de !878-!879, é aberto 
ao governo, pelo ministerio da guerra, um credito 
su lementar de 654:j50 !3 ue será a licado 
ás despezas dos seguintes paragraphos do art. • o 
da referida lei : 

6. ia Inteiideli.cia e arsenaes de 
guerra ........•.. : .......... . 

§ 7. o Corpo dé saude e hospitaes. 
§ 8. o Quadro do exercito ...... . 
~ 9. o CommiSSões militares .... . 
~ 15. Diversas despezas c evcn-

tuacs ... · .. :.-.... :-.. .- .....••. 

60:000 000 
88:418:5374 

(100:429800:5 
5:ooo~ooo 

· too:ao2~64 ---
65ki50~13 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con-
trario. · 

Rio de Janeiro, U de- .A,bril de 1879.-Marquez 
do Herval. · 

o Sr. Tavare& Delrort (11ela. ot·dem) : 
-Faço agora uso da palavra apen~s pa~a pedir a 

· un oo~ 

dos nossos trabalhos de hOje a seguinte declaração, 
que. mando :i: meza (lê) :. . 

c Declaro que, si estivesse }lrcsente, votava 
contra o pareeer da commissão de constituição e 
podr.res relativo ·á. indicn~o do~. Srs. deputados 
E amimondas e outros, bem ass1m contra o en-
cerramento a scusssao o me o c • » 

Certo, jú pela importancia da ma teria do parecer, 
já pelas promessas solemnemente aqui feitas por 
alguns ilos illustres membros dn mnioria, até 
chefes c entre estes o distincto .Sr. Moreira de 
Barros e sub-chefes. de que a dJ.Scussão sobre o 
parecer seria ampla ••. 
· 0 Sn. 1\IORBIRA DE BARROS :-E teve-a. 
O SR. TA.VA.l\Es BELFOnT :.-••• já pelo gr~nde nu~ 

d~ que o parecer não podia, em todo o caso nãÔ 
devut ser votado, quando apenas sobre. elle era 
encetada a discussão, retirei-me desta casa para ir 
rever as notas tachygrnphicas do discurso, que 
acabava de nqui proferir contra o mesmo parecer, 
nfillf.de que esse discurso .fosse immediatamente 

lC , • . '~ 
Foi :essa, Sr. presidente, a razão unica pela qual 

não ine 'achei presente por occasião da votação 
nominal -do -parecer em questão, para votar de 
acoêrdo com o que disse nesta tribuila contra 
elle. · 
·' Emb.ora tendo falindo contra o parecer e o meu 

. que nominal, póis foi até motivado, todavia, como 
· effectivamente não tomei parte na votação nominal 
sobre esse parecer pela razão acima. dada, julgo: 
necessaria a declaração, que agora faço. 

Vem á meza são -lidos e m:mdadosinserir na 
acta as seguintes . 

. DECLA.RAÇÕES DE VOTO. 

Declaro que, si estivesse presente, votava contra 
o pa~ece:, ~a ~oml_!lissão de constituição e poder~s. 

nondas e outros; bem assim contra o encerramento 
da discussão do mesmo parecer.- Tavares. Bel{ort. 

DECLA.RA.ÇÃO DE VOTO • 

Não contando com o encerramento do debate do . - . . .. -
o Sr. deputado Epaminondas de Mello na ultima 

sessão desta camara, il.ão achei-me presen~e no 
da ot .- . 

Considerando porém que a todos os representan
tes da Nação incumbe o dever de manifestarem-se 
sobre tiío importante assumpto como o que foi re
solvido, sirvo-me desto meio para declarar que· 
teria votado com a maioria no sentido de só reco
nhecer! camar,a·.~emporaria o direito de decreta_r a 

putaçõ.es criminosas coliforine·a doutrma do art. 38 
da constituição do Imperio combinado com o art. 4.7. 

Nem se accorda a meu ver com a escola demo
cratica confiar· tão s.eria e perigosa attribuição a 
um senado vitalicio, sem responsabilidade popu~ar 
por falta do correctivo da não reeleição no caso ~e 
não exercer bem o mandato do paiz. A um corpo . 
assim constituido só póde caber o pa~el de elemento 
moderador c co~~ul tivo ·e nunca dir~ttos. que impor· 

tica ou grave perturbação- na evolução social : Ora 
isso poderia ter logar arrogando-se o senade o di· 
reito exclusivo da iniciativa na accusação dos mi· 
nistros de estado que, como membros responsaveis .... 
do poder executivo dependem da camnra que re
presente a actualidade das opiniões nacionae~ e não 

A doutrina oppostn parece-me favoravcl antes 
ú oligarchia do que á liberdade. . · 

Sala das sessões em 5 de N.aio de 1819.- Felicio 
dos Santos. 

ORDElll DO DIA. 

. ELEIÇÃO DA ~A. :•l 
resid~nte declara que vni se proceder ti 

. PRESIDEN·rE. 

(74 ceàulas,.3 em bra1~co.y· 

Viscon~e de Pra4os . . 68 
3 

!. 0 VICE-PRESIDENTE. 

(75 cedu~as,· õ em branco.) 
Frederico de Almeida. · 68 
Costa Ribeiro • • i 

a ão eMello. l .... 
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2 _ 0 YICE-PRESIDENTE. 

(73 cedulas, 3 em branco.) 

Luiz Felippe • 65 
Oleg~rio. 2 

3.~ VICE·PRESIDENTE. 

(70 cedulas, 3 em branco.) 

:L 
:L 

Alves de Araujo. . - :L· 

:1.0 SECRETARIO. 

(66 cedulas, i em branco.) 

Alves de Araujo . . 5 

2. 0 SECRETARIO. 

(75 cedulas, 2 em branco.) 

Alves de Araujt. . . 69 
Barão Homem de Mello: :L 
Horta de Araujo. i 
Pompeu. . . i 

3.0 E ~.0 SECRETARIOS. 

(75cedulas, :1 em branco.) 

Pompeu. 
Beltrão . . . 
Frederico Rego 
Belfort Duarte. 
Tavares Belfort 

• G!J, 
63 
7 
G 
2 

João Brigido . 1 
Ficaram· supplentes os Srs. Frederico Rego e 

Belfert Duarte. 

(72 cedulas, 4embmnco.) 

Martim Prancisco. . 65 
Franco de Sa. . 6~ 
Baptista Pereira . 6:1 
Moreira de Barro!<. 6 
A. Siqueira . • i 
Zama . . . 2 
Ara~ão e Mello 1 

Buarque. . :1 

CON5-TITUIÇÃO E PODERES. 

(67 cedulas, ~ em branco.) 

Theo~oreto Souto. 59 

Esperidião . . 
Saldanha . . 
Nnbuco. . 
Pedro Luiz. . • 
Manoel Carlos. . • 
Meira de Vasconcellos 

• 59 
(!, 

4 
i 

• :1 
i 

ORÇ.-\l'r!ENTO, 

( 68 ced·ula.s, 7 em branco . ) 

Bum·que de Macedo 59 
Moreira de Barros. 57 

Souza Carvalho 57 
Ignacio Martins 57 
Fabio Reis . . 57 
Zama. . . . 57 
Prado Pimentel. 57 
Carlos Affonso . 57 

ranco e mer a 
Epaminondas . . . 
Luiz Felippe . 
Aragão Bulcão. . 
1\lartinho CamJjos . 
Silveira de Souza . 
Lima Duarte . 
Franco de Sá . 
José Bonifacio . 
Pedro Lp.iz. 

. . . . 
Manoel de Magalhães. 
Manoel Eustaquio. . 
Manoel Pedro . . 
Theophilo Ottoni . 
Affonso Penna. 
Seraphico. • . 

spen 1ao . . . 
França Carv~lho . 
olegario. • • . • 
Florencio de Abreu. 

CONTAS. 

!I! 
3 
2 
4, 
4 
2 
i 
i 
i 
i 

i 
i 
i 

. i 
:L 
i 

i 
:L 
:L 

(66 cedulas, 10 em b1·anco.) 

Candido de Oliveira .. :..... 63 
Souza Lima . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Fernando Osorio ........... 62 
Souza Andrade ....... _. . . . . 62 
Ildefonso de Araujo........ 60 
Freitas ...... : . .. .. .. . .. .. 59 
Monte . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 58 
M::~rianno da Silva.. . . . . . . . . 51 . . ~ ~~ 

CarlQs Affonso ............. · 4 
França Carvalho........... (!, 
Freitas Coutinho........... 4 
1\loreira de Barros . . . . . . . . . 3 
Lourenço de Albuquerque. . ~ 
Souza Carvalho .......... ·.. 3 
Lafayette. . . . . • . . . . . . . . . . . . 2 
Viriato de Medeiros........ 5 
Le(i)ncio....... ............ (1. 
Bulcão ............... ·..... 5 
Sergio de Castro .. . .. .. .. .. 2_ 
Barros Pimentel . . . . . . . . . . . 3 
Felicio.................... 2 
Sodré................ .. . . . 2 
Martim Francisco. . . . . . . . . . 2 
Hygino................... 2, 

MARINHA E GUERRA. 

(62 cedulas .. 8 em branco.) 

Marcolino. . . . 52 
Viria to de Medeiros. ã~ 
Mello Alvim. . . 51 
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Frederico Rego. 2 
Costa Azevedo. 2 
Souza Carvalho. . . 3 

-•~. O Sr. presidente nomeia as demais commissões, 
na fó:r:ma do r~gimento, e estas ficam compostas da 

FAZENDA. 

Lourenço de Albuquerque. 
Buarque.de Macedo. 
Barros Pimentel. .. 

PENSÕES E ORDENADOS. 

Almeida Couto. 
Theophilo Ottoni. 
Seraphico. 

JUS TI A. CIVIL, 

Francisco Sodré. 
Costa Ribeiro. 

JUSTIÇA CRIMINAL. 

Olegario. 
Freitas Coutinho. 
~paminondas. 

DIPLOlllACIA. 

Barão de Villa·Bella. 
França Carvalho. 
Silveira de Souza. 

ASSEMBLÉAS PROYINCIAES. 

c.Ut\RAS MUNICll'AES. 

Bezerra de Menezes. 
Sinval. 

COl\lMERCIO, INDUSTRIA E ARTES. 

Ara~ão Bnlcão. 
Fidelis Botelho. 
José Caetnno. 

AGRICULTURA, MiNAS E BOSQUES. 

João Brigido. 
Corrêa Rabello. 

ESTATISTICA. E COLONISAÇÃO. 

Mello Franco. 

José ~asson. 

INSTnUCÇÃO PUBLICA. 

Franklin Doria. 
J'eron-ymo Sodré. 

i 

-OBRAS PUBLICAS. 

Viriato de Medeiros. 
Barão Homem de Mello. 
Soares Brandão. 

DE 

Felicio dos Santos. 
Soute. 
Flores. 

NEGOCIOS ECCLESIASTICOS. 

Fernando Osorio. 
Moreira Brandão. 
~!eira de Vasconcellos. 

:L a parte (até ás 2 horas) . 

Continuação da discussão do projecto da reforma 
constitucional. 

2.a pa~·t~ (ás 2 ltoras ou antes.). 

3.a discussãQ do projecto de loi do orçamento. 

Levanta-se á sessão ás 3 i/2 da tarde. 

l'RESIDENCB. DO SR. FREDERICO DE ..tLMEIDA, L 0 VICE· 
PRESIDENTE •. 

SUMMARIO.- EXPEDIENTE.- Pareceres de co~misslio.- Ob· 
servações 'do Sr. Es indo la. - PRIBIIIIR.l P.lRTII D.\ ORDEllr DO . .... . ... . . 
Discurso do' Sr. França Carvalho.- Proposta de flxaçll:o de 
fol'ÇDS do terra. -SEGUNDA PARTF. DA ORDEM DO DI.\,- 3.a dis• 
cussão do orçamento geral1lo lmperio.-ObMrval(il'es dos Sra. 
Costa Azevedo, Buo.t"q.ue de Macedo, Ceaurio Alvtm, Joaquim 
Bro,·es Filho, presidente e Francisco Sodré.-Emcndas o 
additivos.-Discurso do Sr. Affonso Penna. . 

A's H horas da manhã feitn n chamada aeha'm-se 
presentes os Srs. Frederico de Almeida, Cesario 
Alvim, Alves de Araujo, Beltrão, Marcolino Moura, 
Moreira de- Barros, Tavares Belfort, ildefonso de 

raujo, 1 ia · , · · · , 
Ribeiro de Menezes, Aureliano de Magalhães , 
Theodomiro, Almeida Barboza, Martim Francisco, 
Manoel Eustaquio, Lourenço de Albuquerque , 
Bulcão, José :Marianno, Costa Ribeiro, Horta de 
Araujo, Theophilo Ottoni, Freitas, Sinval, Augusto 
Fran .a Franca Cnrvalho, Costa Azevedo, Franklin 
Doria, Antonio nr oa,, uu e 1ppe, ouza ar
valho, Seraphico, Meira de Vasconcellos, Manoel 
Carlos, Joiio Brigido, José Basson. Martinho Cam
pos, Joaquim Serra, Aragão e Mello, Lafayette, 

· Gnldiiio e Segismundo. · 
Compareceram depois da chamada os. Srs: . 
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:Francisco Sodré, ,_ Epnminondas- de 'Mello, Azam
buja Meirellcs, -_ Espindola, Barão da Estancia, 
Flores, Souto, Barão Homem de Mello, Souza An
drade, Corrên Rnbcllo, ·Rodrigues Junior, .Pàula 
Pessoa, Baptista Pereira, Silveirn de Souza, Zama, 
Barão de ill e1ln nres r nd-o an · 
rico, Freitas Coutinho e Leoncio de Carvalho. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Esperidião, Pompêu, Ignacio Martins, Hygino 
Silva, Theodoreto Souto, Joaquim Breves, Olegario, 
José Caetnno, ?tlello Fr~mco, Sergio de Castro, Ma
lheiro_s, Buarque de Macedo, Joaquim Nab}l-CO, 

' ' ' Fabio Reis, Joaquim Tavares, Moreira Brandão, 
Manoel de Magalhães, Carlos Affonso, Silveira Mar
tins, Lima Duarte, Bezerra Cavalcante, Ruy Bar
boza, Liberato Barroso, Monte, Saldanha Marinho, 
Candido de Oliveira , Diana, Frederico Rego , 
Belfort Duarte, Macedo, Bezerra de Menezes, Ma-
noe e ro, ranco e met a e e ro mz. 

Faltaram com participação os Srs. Almeida Couto, 
Camargo, Fidelis Botelho, Jeronymo Sodré, Mello 
C VIm, riSCO araiSO e ISCOn e O ra OS ; C 
sem eU á os Srs, Andraue Pinto, Antonio de Siqueira, 
Carrão, Couto Magalhães, Felicio dos Santos, Fer
nando Osorio;- Flotencio de Abreu, Gaviã<' Peixoto, 
José Bonifacio e Prado Pimentel. 
' A'; H 3/~ ~r~-se a sessão. 

a sessao antece 

EXPEDIEl\'TE. 

·omcios; -· 
Do ministerio da fazenda de 3 de 1\Inio do i879, 

romette:rido o muogrnpho sanccionndo da resoluçfio 
da assemblén geral que deelara competir a D. Sebas· 
tiana Carolina do Amarnl Fontoura o meio sold 
àe seu finado pai, o capitão reformado Antonio 
José do Amaral.- A archivar, officiando-se ao 
senado: 

Do ·ministerio da· guerra de 3 de Maio de 1.87\j, 
remettendo o autosraP,hO do decreto da assembléa 

era! de 30 de Abrd proximo find!l, fixando as 

ii79, no qual Sua :Magestade o Imperador consente. 
Do secretario do senado de 6 de Maio de i879, 

r,~l,ll_ettcndo cópia. at!-thentica da falia com que 
Sua-1\lagesta~c o Imperador encerrou a primeira 

-sessão--e . noriu a segunda da decima setima legis· 
!atura da assembléa geral, no dia 3 de ·Maio cor· 
rente.-A' commissão de resposta .á falia do throno. 

Rvquerimentos : 

pedindÔ solução do requerimento apresentado en{ 
i877 ·sobre o recebimento do meio soldo que deixou
de .receber sua finada mãi D. Josepha Silveira de 
Araujo.-A' commJssão de marinha e guerra. 

são lidos e mandados imprimir os seguintes 

PARECERES. 

A' ·commissão de orçamento foi presento a re
presentação da assembléa legislativa da Parahyba 
do Norte, que solicita do Estado um emprestimo 
dir"~il; _contos _d_e réis a prazo illimitado e. s~m 

A commis?ão--' á vista do que informa o governo, 
com o qual está de accôrdo nesta pretenção, é de 
parecer, _que ai(endendo:Se á defi --iencia das renq?s . 
publicas e aos pesados encargos do thesouro J)JI;~ -, 
cional, seja indeferida a representação. · _ • 

,. 
' . de Macedo.-Viriato de llfedeiros.-CeZ'ar Zama.-

Liberato. Barro.so.-Fabio Reis.-Prado Pi1nentel. 
O vig-ario Manoel da Silva Ribeiro Lima requer 

ao poder legislativo para que este lhe mande 
abonar as duas terças partes dá congrua que ao sup
licante foi descontada nos annos de i872 a i877 

por estar o mesmo supplicante servindo de capellão 
da g·uarnição de Jaguarão, em virr:tlde de contrato 
que celebrou, e haver durante aquelle tempo re
cebido as vantagens correspondentes ao posto de 
alferes. . . 

A commissão de fazenda, atte?dendo ~- que no 

menção de a este ser conservada a sua congrua, a 
qunl só é devida integralmente pelo Estado quando o 
parocho exerce suas funcções no beneficio em ue 
es a co a o ou encommen a o,- ou am a quando 
está no gozo de licença concedida por autoridade 
competente, cnso em que não se achava o sup-
plicante ; - . 

Attendendo a que pelos serdços · prestados, foi 
o supplicante retribuído com as vantagens de alferes 
ca ellão d · 

Attendendo a que o preeedente invocado pelo 
supplicante, quando real e identico, não constitue 
direito: · 

E' de parecer que seja a petição indeferida. 
Sala das commissões em i.0 de Maio de i879.

Bu.-rrque de 11-facrdo.- Fabio Reis.- Baptista Pe
reira. 

Foi presente {t commissão de fnzenda o abaixo 
assignndo dos negociantes de rreneros denominndos 

a terra, mo ta os e azen as seccas a reta o, a 
praça commercial da cidade de Ouro Preto, na 
província de Minas Geraes, ·que representam a esta 
augusta camara contra o imposto de industria e 
profissão, que, no seu conceito, onera considera· 
velmente o .co!llmercio .. 

não J.>nrccc prudente alterar, modificar ou sup· 
prinur qualquer das principaes fontes de renda do 
Estado, em cujo numero estâ o imposto de in· 
dustria e profissões ; · 

Considerando, que, tanto a camara como o go
verno tratam de estudar uma melhor distribuição 
de taxas, para, sobre o nosso systema tributaria, 
adoptar o poder legislativo o que mais equitativo 
e conveniente fôr aos interesses da nação; e que 
toda a medida uç réviamente fõr ado tada terá 
não só um caracter provisorio, como certa per
turbação, que cumpre 'evitar : . 

E' de parecer que seja a pretençiio indeferida. 
Sala da eommissão, i :o de Maio de· :1.879. -

Buarque de'MMedo .-Fabio Reis.-Baptista Pereira. 

ta do poder legislativo a garantia de juros de 7 % ' 
sobre os capitaes que a companhia Sorocabana ti· 
ver de empregar no prolongamento da estrada da 
mesma companhia, desde Bacaetava até áquella 
cidade. · 

A commissão de fazenda, com quanto reconheça 
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de notaria utilidade pu.blica, entenq_e que actual
mente não parece acertado onerm:.os cofres do Es
ta,él.o com a concessão dt: novas garantias de juros; 

~: açcrescendo que, no seu conceito, esse prolonga
. mento é de _interesse p~ovincial, d~vendo .portanto 

' ' da província de S. Paulo .. 
Por estes fundamentos, é seu parécer que a pre-

tenção seja indeferida. . . 
'Sala da cGmmissão, :1.0 dé Maiô de fS-79.-Buar

. que de Macedo.-Fabio Reis.-Baptista Pereira. 
rr 

na província de.:S. Paulo, depois de congratular-se 
com a reunião desta augusta camara, solicita do 
poder legislativo a abolição do imposto predial. 

Este imposto é, por sua -natureza, de um cara
cter local, e constitue em geral renda das provín
cias, comp~ehendendo-.s~ sóment~ . n_o orçamento 

Si a supplicantê pretende eximir o povo do pa
gamento de impostos provinciaes, é á assembléa 
Ieo-islativa de cada rovincia a uem se deve diri-
g1r; _si porem, allude ao que constitue renda geral, 
a com111issão de fazenda entende, que não é ca
bível agora , nem presume mesmo que o seja 
mais tarde, a isenção pedida; agora pela inteira 
impossibilidade de a praticar em presen~a do es
tad? ~~:mce!ro do Es_tado; mais ta1:de, porque 

do municipio neutro, quando áquelle estão sujeitos 
todos os inais immoveis e a propria renda movei. 

·Neste caso, a co~lffiissão opina pelo indeferi-
mento. · 

Sala da commissão, i. o do 1\faio de 1879.
Bua,·que à e Macedo . ..:... Fabio Reis. -Baptista Pe-
reira. · 

Foram lidos e approvados sem debate os se· 
guintes . 

A commissão de·fazenda requer, que o governo 
informe, por intermedio do ministerio do imperio, 
sobre o assumpto do incluso requerimento do 
Dr. Luiz Gonçalves da Silva Vaz, que solicita do 
poder ~egislativo o pagamento de serviços d~ s_ua 

' o ( 
do Maranhão e Pará ao tempó em que alli grassou 
epidemic:::ment3 o cholera morbus. 
. Sala da commissão, f. o de Maio de 1.879.-Buarque 
de Macedo.-Fabio Reis.-Baptista Pereira . 

A co~rhissão_ d~ orçamento requer que, por ~n-

forme com o que Ih€' occorrer sobre a preLenção 
de Miguel Tavares, pelos herdeiros do seu cessio
nario Feliciano José Gomes, que reclama do poder 
leg-islativo a decretação de fundos para pagamento 
de 32: 256Bi53,- em que a fazenda nacional se diz 
ter ~ido condei?nada po~ sentença profe!ida em 26 

• I" • 

Ca1·valho.-Cesar Zama .-Liberato Ba1:1.oso.-Fabio 
Reis.,-Prado Pimentel. 

A conimissão de orçamento é de parecer, que se 
remettam á commissão especial incumbida do estudo 
dos impostos geraes; provinciaes e municipaes o 
officio do esidente da rovin ia at 
a representação de varias negociantes do municipio 
de Corumbá, áceréa. do imposto creado no § 28 do 
nrt. :1.. 0 da. lei provincial n. 520 de 5 de Julho 
de f877. · 

Sala da commissão, L o de Maio de .:1.879.
Buarque de Jlacedo.- Vi ri ato de Medeiros. -Souza 
Carvalho.:-Cesm· Za.ma.-Liberato Barroso.-Fabio 
Reis .-Prado PtmenteL 

~oaq11;im. Gol!les Ribeiro de Çampos req!ler ao 

PARECERES. trinta contos de réiS, para a re:Jloção d<JS rochas 
A commissão de fazenda requer que, por inter-~ que formam as. cachoeiras do Caracol, Funil, Poço 

media do ministerio dn fazenclu, se ouça o governo Grande e Funil Pequeno, na provinda de S. Paulo. 
sobre o novo plano de loterias proposto por An· A commissão de orçamento, a quem foi presente 
tonio José da Sllvelrn. n pretenção do supplicantc, si bem que não das-

Sola dn commissiio, i. 0 deMniodc !879.-Buar- conheça n utilidade-de gemelhante melhoramento~ 
· ei .- ap l8 Ol'cwa. que se tz Ja er s1 o examma o ou es u a o pe a 

A commissiío de fazenda requer quo, por inter- commissão hvdrographica, ~ntende. todayia que 
medio do ministerio da guerra se peça com urgen· uo. governo ct~be de preferenc1a providenciar; ap. 
cia informação ao goYerno sobre 0 requerimento do phcand~ para es!e fim, quer q_uanto a_estudos, _quer 
major reformado Francisco Antonio do Carvalho, quanto a .execl!çao da obra, s1 esta d1sso f~r dtgna, 
que reclamo do poder legislativo a restituiçiío de a parto d1::po_mv~l da verba-Obr~s _pubhcas.
soldos que ao snpplicante foram descontados; ao Neste sent1~o e a mesma_c~mm!ssao~ de pare~er 
tempo em quo e1·a cnpitão do exercito, desde ~3 de que o requerimento do petimonar!o seJ!!_ remett1do 
Fevereiro até 9 do Dezembro de 186õ. ao governo, para tomar na consrderaça(\ que lhe 

Sala da commissão, i." de Mnio de !879.'- Buar- merecer· 

1879-N. 79. 

-
zenda nacional têm sid"o feitas a si, nn qualidade 
de genro, e a seus filhos como netos, herdeiros do Foi presente á commissão de orçamento o aviso 
finado coronel Vicente Luiz de Freitas Barreto, que do mini~terio do imperio, cobrindo,por cópia,uma 
foi 'um dos fiadores de Antonio Manoel de Faro representação da assembléa legislativa provincial 

··Leitão. do Ceará, em que reclama do poder legislativo UII) 
Sala da com missão, L o de Maio de 1879.-Buarque auxilio para fazer effectiva a lei da mesma assem~ • 

·- . . . 'P is ir , 1 , IVer:sOS meiOS, a con· :c-. ------

A, ~--TOMO I, 
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strucção de açudes,em pontos convenientes da pro
víncia. 

A commissão de orçamento, attendendo a que o 
governo mandou ultimamente proceder a estudos 
na província do Ceará, afim de serem alli construi-

os açu es quQ em o mesmo m que os pro.1ec a
dos ou autorizados pela assembléa legislativa 
daquella província ; 

Attendendo a que,sem estudos e sem mais detido 
conhecimento das obras que se projectam, impos
sível é tomar qualquer deliberação acertada ; 

E' e arecer ue se·a are resenla ão devolvida 
ao governo, afim de que, em vista dos estudos or
denados e que forem realizados, e tendo em consi
deração a lei a que allude a represental}ão da as
sembléa do Ceará, proponha ou habilite o poder 
legislativo a votar os _ auxílios ou medidas que 
forem ~onduc~ntes á realização d? louvavel intento 

Sala das commissões, to de ~raio de 1.879.-' 
Bua1·que _ de J~acedo_. - Çesa1· ZarJUi. - Liberato 

1.879-N. 85 

PARECER. 

o conselho da sociedade qrazi~eira. de benefi-
o 

art. 2.o, §:1.. 0 e seguinte da lei n. L983, de 22 de 
Agosto de 1860; allegando, entre outros fundn
mentos, o facto, por certo notavel, de haver soli
citado, em Dezembro de· 1876, a npprovação dns 
altera~ões feitas em seus estatutos, e até esta data 
nenhuma solução haver alcançado. 

A gommissão de fazenda, tendo já offerecido á 
au(!'usta camara dos Srs. deputados um projecto 
de lei,que propõe-se :r substituir o regimen vigente 

• l .. • ... 

em i.Q diseussiío, é de parecer que nada m<Jis ha 
que deferir i• peti(:ão da supplicante. 

Sala das commissues, {o de Maío de !879.
Buarque de Jfact•do.-Fabio Reis.- Baptista Pereim. 

O Mr. E•plndola (pela o1·dem) :-Sr. 11re-
SJ en c, a mcJan o nceen um· n mm1a pos1çno 
politicn em prt'scn~:u dos limoncil'Os qne ora 
ilirig-cm n nfto do J~stmlo, noccs~ilo quo V. Ex. 
me dê umn inforrnnçfio •·elativa ao_ fm~to da cleiçiio 
e nomração das commissões desta augusta e:una•·a, 
n IJUC hontem se procedeu. 

Sr. presldento, ns com missões nomeadas para 
estn augusta camara siío, umas eleitas pelos votos 
dos senhores deputados e outras nomeadns por V. 
Ex:. Pe o, ois, a V. Ex. ue se di(!'ne de infor-
mar-me SI, para as nomeaçues as commissões 
que são da altribuição de V. Ex., foi guiado por 
inspirações do governo, ou si o foi ::~penas pelas 
suns proprias inspirnções. E' só isto que desejo 
que V. Ex. me informe. 

·-
o nobre deputado dá á pn1avra inspiração. O nobre 
deputado comprehende que não é possível a 
mesa da camara dos Srs. deputados em desaccôrdo 
com o governo : uma das duas indiyiduulidades 
havia de ceder. 

- : •. ,0 Sa. JOA um N.umco:- ão de 
-; ... lommissões, não ap~iado. 

0 SnÇ PRESiDENTE:- A lista foi-me apresentada 
por um ·sr. deputado da maioria, como resultado 
de combinação com. os seus collegas. 

0 Sn. ESPINDOLA.-Estou satisfeito. 

PRDIEinA PARTE DA ORDEM DO DL\.. 

Continúa a discussão do projecto de reforma con
stitucional. 

O Sr. Fran~a Carvalho: - Subo a 
esta ~ribuna. i!!?-pcllido pelo dever de_ manifestar 

< - o 
niLude, qual uma reforma constitucional, uma lei 
de eleições que, na phrase do venerando senador 
Paula Souza, por si só vale uma constituição. . 

Voto pelo projecto da reforma constitucional em 
digcussão, não só por estar convencido da sua -.:rti
lidade, como porque entendo que cumpre respertar 
os escrupu os os que JU gam e ver s r comm i a 
a designação de outras reformas constitucionaes, 
urgentes e necessarias, a um~ camara, filha do 

• ,# • • 'I 

tida do valor moral que não póde ter a originaria 
de um processo vicioso, por todos os partidos con
demnado (Apoiados). 

Mas além disso, quantas e quão importantes re
formas poderemos realizar, independentemente de 
reforma constitucionnl? (.Apoiados). O casamento 
. i ' t. o • .. • . . 

da familia ; a emancipação da consciencia pela 
plena liberdade de cultos ; a reforma judiciaria, e 
V. Ex., Sr. presidente, não desconhece o projecto 
importante que está sujeito á nossa deliberação, 
projecto em que, é innegayel, se acham consigna· 
dos principias da escola liberal, entre os quaes 
avulta o da incompatibilidade do magistrado para 
qualquer cargo político (apoiados); a revogação da 
lei da conscripção, lei· c~uel, iníqua, que.recahe 

impossibilidade Ja substituição pecuniaria, avul
tada e desigual; lei assim qualificada, em ]Jalavras 
repassndas de mascula eloquencia, pelo estadista 
de saudosa memoria, o honrado conselheiro Na
buco, palavras que ainda ha pouco foram repetidas 
nesta casa tlelo i Ilustrado representante de Pcrnam~ 

uco, 1gno 1er mro c ao g orwso nom ; as 
franquezas municip<•es, porque o municipio ond(), 
na plu·:~~e de um publicista notnvel, reside a força 
dos povos livr·es. não púde contiutUll' a Yh"er no 
abatimento em que jaz; as ft•anquezas Jlro,·indaes, 
restnlielecido o imperio do acto nddicional pela 
revogação da lei de i~ de Maio de 181,0 (apoiados) ... 

0 Sn. HORTA DE ARAUJO:- Temos tudo a fnzcr'. 
O Sn. FRA(I;ÇA CA"RYALuo:-... os cemiterios se

. 11 i"-ados a eff' I" ·a CX curã a lei do rerristr 
civil ... 

0 SR. HORTA DE ARAUJO:- Ahi está Ulll magní-
fico programma liberal. . _ 

O Sn. FnANÇA C.1.nv ALHO : -: . . a reforma da 
lei de 22 de Agosto de :1860, lei que peiou a liber
dade do commercio e d::~ industria, lei tão iníqua . 
que o c ora o sena or eop 1 o ttom, no anno ' 
immediato ao da sua publicação, appellidava de·" 
grande calamidade ; a ex.tincção do coilselhtl de 
estado ; todos esses trabalhos se estão impoll'flo 
ao nosso llatriotismo c não podemos nein- de
vemos deixar de executnr, tal é a sua decisiva in-
fluencia s b e a ci ··li a :-o e o I im nto~ 
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E, Sr. presidente, estas idéas que expendo não não podem ser contestados (apoiados); cujo nome ·é 
são de hoje, são.idéas de longa data, que em todos sem duvida alguma para nos liberaes o mais bello 
os tempos tenho sustentado e sustentarei, porque dos progra~mas,. a mais real e solida das garantias. 
a coherencia é para o homem político, é para os (l~fuztos apozados) 
partidos, como j.a tive occasiã~ de dizer, mai~ ~o o Sn!HonTA DE ARAUJO :-E: por isso que merece 
e existencia '(Muito bem). ' a con Hmça e o os os 1 eraes poza os . 
O homem llOlitico sem coherencia é um ente O Sn. FRANÇA. CA.RVALHO:-Occupar-me-hei arrora 

desconsiderado,. é um instrumento apropriado para · Sr · pre~idente,. do exame das condições consig~adas 
o mal, escarneCido por sua propria consciencia - no proJ.ecto elettoral para o exerci cio do direito de 
um partido politico sem coherencia é um partido suffragw · p.:;;".&~,;, ... ;;t 
sem vigo~, que não póde ser gl?-arda nem garantia .Antes de o ~azer, tratarei d~ qu~stão}prejÜdici~Í 

propria escola radical repellc, exprimindo-;e ules seus arts_. ~O e seguintes, estabelecendo as' condições 
Simon, um dos seus mais prestimosos chefes do exercicwdovoto,eosarts.7.0 e8.odeterminando 

' : ' ireiL -
«_A escola radical aspira á inteira e plena posse penso; dil-o o manifesto de centro liberal as

da hberdade, mas encammha-se ao seu objectivo signado pelos eminentes chefes do nosso pa;tido 
pela conqJiista successiva das reformas possíveis. e no qual se declar_a se~em direitos políticos- « ·o~ 
Nem tem a pretenção de reformar 0 mundo em qu~ conferem ao .c1dada~ a faculdade de participar 
uma hora, nem desdenha as reformas incompletas mms ou menos Immedmtamente do cxere1cio ou 
que podem facilitar o se':~ triumpho completo e es~belecimen~o do poder e das .funcções publicas .• 
em vo. » 
Descanso além disso plenamente na asseverarão 

que fez o honrado presidente do conselho de mi
nistr~s, nesse . a~!o posto collo~ado por indicação 
unamme daopmxao do nosso pm~ (muitos.apoiados), 
aquelle que os nos.sos adyersarws aggrzdem com 
desusada sanha e mquahficavel vehemencia niio 
por duvidarem do seu illibado caracter e indefe· 
ctivel probidade (muitos apoiados), mas porque 
afagam a ~rença de ferir de morte a situaçao pre-

' .. . ., 
se acha 1dentifir..ndo o parLido liberal, que rende 
a?s seus altos meritos e virtudes as mais justas e 
smceras homenagens (Apoiados). 

Asseverou o nobre presidente do conselho quo 
reali~a.da esta reforma, niio descansaria, mas pro: 
scguma resoluto na con uista do todos os artig-os 
quo constt uell.! o programmn o nosso part o. 
Esta nssev~raçuo ~e!" 11ido foi Lu pelos seus di~otnos 
companbetros, CUJO caracter o precedentes oll'oro· 
cem sobejas garantias (Apoia.tlos). 

E nesta occnsião não me posso furtnr no prazer 
de relembrar as palnvrns cloquentes do nobre mir 
~istro da fazenda, Disge S. Ex. (lt4): 

' Não !De cansarei de repctil-!> : a realizarão d~ 
todas as Idéas do _progrnmma h.beral é simples

;; 

O ministeri~ de 5 de Janeiro não repudia este pro
gramma; pois o .·nobre deputado pelo Rio Grande 
do Sul? como qualquer liberal por mais dedfcado 
que SeJa, todos OS membros desse gabinete têm rrra
va~as no cor~ção e na consciencia, em caracteres 
Jmlhantes e mdeleveis, todas as grandes verdades 
~~ . . ,., - . . . . 
filO.~.) ' 

· S:rlleis-quem é o honrado ministro da fazenda 
Nãf6;11ooessito por certo dizer-vos que é aquelle ba: 

. l~lhad~jnfatigavel que no longo tempo da adver
stdade;ll.ao conheceu nunca a- significação da pa
ll!~ .:._ c~nsaço- .(m~tos aP_oiados) ;. é a~uelle 

por inco~stitucionnl um aviso expedido pelo finado 
c.o!lselhetro Ale~car, su~pende_!ldo dos direitos po
htJcos o negÇJctante falhdo, nao rehabilitado pois 
que ~ ~onstit~içiío apenas estabelece a suspénsão 
dos ~·rettos pohttcos em dons casos: incapacidade 
physiCa ou moral ; sentença condemnatoria á prisão 
ou degredo, emquanto durarem os seus effeitos. 

Di-lo ainda o art. ~9 de projecto de constituição . 
copindo d~ Benjamin Constant, c fonte principaL . ~ , . . 

c Os direitos políticos consistem em ter-se mem
bro das divcrs~~ nutoridad9s nacionne~ e das auto· 
ridndcs locaeg, tanto municipnes, c1.. 'lO ndmínis
trativns, c em concorrer para a eleiçi" dcssns au: 
toridades. • 

pacto fumlumuntul, ti porl(.ue entonduu-sc, o hem 
quo umn constituição não ú compendio de dellni: 
çuos (~tpoimloa), 

Di-lo ulntln o proct,dimento uniforme do parla
mento brnzilelro em legislnturns libet•:te!' e conser
va(lorns, considornndo os Jlrojectos de 1835, 18~1) 
i8ü2 e i8M, sobre elei~üo directn, reformas con-
stitucionnes. · 

Di-lo em sua obra O Direito Publico Braziltdro - . ' 
autoridade nestas materias, definindo Ós direitos 
políticos-• as prerogativas, os attributos. facul
dades ou poder de intervenção dos cidadãos activos 
no g-overno de seu paiz, intervenção directa ou só 
ind1recta, mais ou menos ampla, segundo a inten
sidade do gozo desses direitos. 

' Todq o fundamento do governo representativo 
está assentado sobre este direito político, direito de 
eleger, unico que a generalidade do povo goz.a di
rectamente o. por si mesma ; é o exercício da sobe-
rania nacionul. » -

Dil-o igualmente o art. 100 do codigo c.r!minal, 
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ou obsta de qualquer maneira a que os cidadãos 
votem nas eleições primarias ou secundarias. 

Mas o voto não é só um dirdto político, constitue 
a essencia de um systema _ Elevai o censo; exigi 
que sómente vote quem tenha bens de raiz e tereis 

· convertido o recrimen constitucional re resentativo 
em um systema baseado na aristocracia e na pcior 
de todas as aristocracias, -a do dinheiro. 

. Si porv-entura o direito politico do voto póde ser 
alargado au restringido por lei ordinaria, a con
sequencia é que í)S attribuições dos poderes po
liticos podem ser igualment_e ampliadas, mutiladas 

• o • .. • o • ... 

da constituição determina que • não só é constitu
cional o que diz respeito aos direitos políticos _e_ 
individuaes dos cidadãos, como aos limites e attn
buições respectivas dos poderes políticos. » Mas o 
que fica então reservado á constituinte? Seria uma 
perfeita inutilidad~. · 

funcção do que di~eito, por exigir a constit~ição 
que só o possa exercer quem estiv-er no gozo de 
seus direitos oliti os. !\ :' como disse um honrado 
collega nesta casa, é exactamente por tratar-se de 
u.m direito poli ti co- que o seu exercício não pó de 
prescindir desse requisito. 

E tal foi sem duvida o motivo cyue decidiu a 
constituição a ex.igil-o para os cargos essencial
mente politicos de deputado, senador e conselheiro 

Mas, Sr. presidente, disse o honrado collega de
putado pela província de Pernambuco,a quem tenl~o 
a honra de responder, que esta reforma poder-~e-Ia 
realizar por lei ordinaria, porqoe bastavn- para isso 
exigir-se o censo do votante constitucional. S. Ex. 
encarrcgou-l'e da prupri3 refutação, declarando : 
cr que é constitucional o qu~ s~~ refere ~·os. direitos 
poJiticos e· á extenséio ou cercenmento dos direitos 
do cidadão. • . . , . . ; 

tante da província do Rio de Janeiro que . tão bri
lhantemente iniciou o deb3te, declarar, que tr.a
tando-se do direito de voto-summum jus, nã6 se 
podia prescindir da reforma constitucional; e como 
esse ouvimos tambem um vulto re<;peit~vel do 
nosso artido, um chefe westimeso ue tem or 
vezes_.provocado o pu lico mereci os app ausos, o 
honrado tribuno Rio-Grandense, o Sr. Silve;ra 
:Martins, declarar que não se podia prescindir da 
refórmJ constitucional para decretar-se a eleição 
directa. · 

Attentas ~sta~ consideraç~e~, me pare~e que não 

' . ' do meu discurso sobre a política exterior, gue para 
mim não punha duvida alguma em admi Ltir a elei
ção directa mediante reforma da ·constituição. 
porque desde que ba duvida sobre a constitu
cionalidade da reforma, é muito melhor que a lei, 
al.ém dn autoridade que a r~ve_ste, seja i.sen.ta dedu-

;j, ;:'I • 

ministro· que procedo como inglez. O espirito de 
transa.ct:tYo está no nwzb animo e rstá no animo de 
toclos 11Ós. E' espírito que domina a Inglaterra. Na 
Inglaterra, nunca uma questão chega ás suas ex
tremas consequcncias 1)orquc no meio do caminho 
ha sempre um meio de trnnsacçiio, que resolve .• 

O i!lugtre representante da província do Rio de 
Janeiro que inidou o delmte, julgou embararosa n 
int~rpreta~:ão das palanas renda liquida, que o 

áquello que elege o intermediàrw, o que vai O:'· ? 1 ~, nos ro~tu amcntus ~cx~edld_o~ 11_or differentcs 
colher os representantes do paiz, n fa«:'uldntle c li I gab~not?s ~o diVersos Crttlo.s, pqJUJCO~. ' 
direito de, sem d~r;endencia desse intermcdiarlo, . E. u cou,U.tulç,i\o quo diz s~1em ns palavras .te1ula 
eleger os representantes da na1·ão, os deput<:ulos 0 \ ltquula O!l 1.e~dimcnto perfc1lamcnto synontmas 1. os senadores · é a constltmçuo _qu~ ox1ge para ser deputado gera 

· . ~005 de renda hqtuda, c para ser senador do Im-
O Sn. JOAQUI:\l NAnt:co ua um aparte. 1 llerio o l'endiuwnto onnual do 800~. E nem podia 
o Sn. FRANÇA CAnVALIIO:-Niío sou cu quem o comprehcndf.'1r-so que outra ros~e a interpretação 

diz, é a constituição que QXigc parn ser·se eleitor d~d.n a estas palavras .~·~11da laqtuda, porq_ue sobre
condi ões ue não im õe uando se trata do vo. Vll'ln o absurdo de ex1g1r-sc para o c1dadao votante 
tante u enso ma1s e eva o o que o requerr o para 

· deputado esenador do Imperio (A13oiados). 
O SR. G.,LDINO DAS NE'i·Es dú um aparte. Confere a constituirão o direito de voto ao filho 
O Sn. FRANÇA CARVALHO:- Hei de escud3r-me f:unilias, ainda que resida em companhia d() seu 

com as oJ)iniões autorizadas desses illustrcs nomes pai, uma vez que exerça officio publico. Diz ainda 
que V. Ex. acaba de menciOnar e que re~peito mais que votará todo aquelle que tiver de renda 
tanto como V. Ex. li uidti too. '000 ou 200 000 c mo · · 

as, Sr. pres1 ente, ass1gna a-se entre os mem- pela lei de :1.846, provenientes ou de Lens de rai~ 
bros da nobre opposição profunda diverg-encia so- ou de industria, commercio ou de empregos .. 
bre este assumpto; não havendo um só ponto em que E esta interpretação é a que foi dada petas tn~ 
se achem accordes os que a representam, desde o strucções de !824, pelo regulamento de !8!1,7, pela 
processo a empregar na confecção da lei até os seus lei actual de 20 de Outubro de :1.875, que em di·· 
menores detaf~cs. Assim,. sobre~ meio de elaborar versos artigos declara poder exercer o direito~ de 

n • · .. • 
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dia, soldo, vencimento ou pensão, receber- dos I Mas, Sr.· presidente, esse notavel orador, que 
cofres geraes, provinciaes. ou municipaes, 200#000 arrancou applausos desta camara com a sua pa- • 
ou mais por anno, e bem assim os guarda-hvros lavra sempre eloquente, quando fez-nos a apo-
e caixeiros que tiverem igual salario. logia .do suffragio universal, quando repetio com 

Uma tal· interpretação encontra apoio em muitos Thiers que o suffragio universal tinha um uni co 
• • ~ • • ... )r, o =- ... . 

raés. O Visconde de Inhomirim, o senador Euze- não foi logico quando concluio, pedindo não esse 
bio de Queiroz e o Sr. Candido Mendes a sufi"ragam suffragio, mas o censo mais elevado do que o por 
com as palavras que peço licença para reproduzir. 

· -Candido Mendes-• O ·art. 9:1. da constituição que 
trata da renda liquida desde as primeiras instruc
ções ~e :1.824 at~ _o pr~sente (5~ annos) sempr_e t~ve 

' . 
deduzida ou proveniente da propriá fortuna do in-

. dividuo, mas daquillo que ganha quotidianamente
E' um direito consuetudinario e bem aceito pelo 
paiz. Si fosse preçiso assignalar as consequencias 
da outra doutrina, o faria. Mas limito-me a uma 
observação. Si admittissemos a·base de renda li-

. ' i i • 
Euz~bio-• A constitui~ão quiz que todo o ci

da~ão brazil~iro, pelo f:Jcto de o ser, e com a 

digo, tivesse direito de eoncor; er com S~U VOtO 
nas eleições primaria<;, porque a par de alguns 
inconvenientes que se 'possam notar, é incontes
tavel a vantagem de interessar todos os cidadãos 
brazileiros na manutenção das instituições. • 

Inhomerim-:-· ( O direito eleitoral no primeiro 
' . ~ ,., . 

o ....... 
constitucional osque possuem :1.00~ de renda, al
garismo, que a lei de :1.846 traduzia por 200#. 
Eis ú primeira vista uma condição censitaria ; mas 
esta condição não corresponde nem á metade do 
termo médio dos salarios e apenas representa o in
dispensavel para satisfação restricta das primeiras 
necessidades da existencia. • 

Nem poderia a camara deixar de estabelecer 
para ~~ vo.tante outro censo que não o do eleitor 

0 illustre representtmte da J!rOVincia de S. 
Paulo, gloria da tribuna brazlleira (apoiados), 
quando tratou do censo, nos fallou dos 250 al
queires, a que se refere o projecto da constitu
inte de :1.824, o . que corresponde á these que sus
t~nto~ pois que esse projecto exig-ia apenas :1.50 do 

O illustre representante da província de S. 
Paulo, repito, desse modo opinava pelo censo que 
pedimos, senão superior ... 

O Sn. ZAMA :-Muito superior. 
O Sn. FRANÇA CARVAI.HO :-... porque disse 

S. Ex. e eu repitirei as suas proprins palavra.:: (lê). 
« Mas a base da garantia deve ser certa e a dou

trina deve ser esta-aquell~ que co_m o suor de 
. ' vontade que não precisa ser dirigida e póde votar 

pelo contrario, aquelle que não ganha o necessario 
para alimentar-se, ou que está n'uma posição de
pendente, não tem o direito de voto, porque não 
tem vontade. 
• ." Quaes são a.s condições do qireito. do vot{)? Duas, .. 

Ora, si o nobre deputado a quem acabo de re
ferir-ma, . evocando o projecto da constituinte. 
admit\e como condição censitaria os 2õ0 alqueires, 
niio é r.erto que, apreciado o seu valor em moeda, 
esses iriO ai ueires representariam mais de 400~? 

I ,., I ;"" • 

que pos:-:amos abrir mão delles impunemente. (Mtli
tos apoiados.) 

Senhores, o obscuro orador que agora se dirige 
a esta augusta camara (muitos não apoiados) sahia 
dos bancos academicos e dias depois vin galgarem 
ao P?de~ os homens que su.st~ntam a th.eoria c que 

' . . 
atirou-s& ú~uta com todo o ardor da mocidade, c 
o dia 5 de .imeiro sorprehendeu-o na otllcina do 
trabalho, o desanimado, mas confiante na idéa 
liberal e resolvido a trabalhar com toda a energia 
em favor desse partido para muitos já tido como 
um condemnado político, um exilado no seio da 
sua propria patria (Muito bem). 

Sobre este ponto, Sr. presidente, como sobre 
tqdos os O!J.tros, sem excepção de um só, notam-se , . . 
opposição. Uns querem o censo constitucionlll do 
votante, como o nobre deputado por.Pernambuco e 
o nobre deputado pelo Amazonas; outros querem 
o censo constitucional do eleitor como o Illustre 
representante do Rio Grande do S"ul, o Sr. Silveira 
Ma~tins, e destac~-se q'entre elles um que desde 

0 Sn. JoAQUil\1 NABUCO: - Mns eu não quero O 
suffrngio universnl. 

O Sn. FRANCA f:AnVALBO :-Pois é o que admirn. 
V. Ex. fez n aj>Ologia do suffragio universal e cun· 
cluio peln eleil.~üo censitaria. 

O Sn. JoAQUJ!II NABuco dú um ar)~1rte. 

Eu quizera que V. Ex. fosse logico, que pro· 
cedes:'e com() o illustre orador portuguez n quem 
re er10-se nestn trt una o no re rcpresen an. e por 
S. Paulo. 

José Estevão, esse orador notavel das côrtes 
portuguezas, estabeleceu vremissa:s que vós esta· 
belecestes, mas concluio de modo differente da
quelle porque vós concluistes. · 

a u. e s vao: 
• Diz-se:- Povo, tu és soberano : no mesmo 

momento, a esse soberano de irrisão despe-se-lhe 
a purpura e cinge-se com a tanga de escra\:o l 
Diz-se-lhe :-Povo, tu és soberano, mas a lei de
Çaixo da qual vives, não é feita por ti! Po':o, tu 
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Sr. presidente, o congresso sabe que eu sou par
tidario do voto universal. » 

o SR. JoAQum N.muco:-Eu tambcm. Fica para 
a constituinte. · 

0 SR. FRANÇA CAIWALHO:-Então para que quereis 
. . 9 <. • 

deve resignar-se ao principio que estabeleceu e 
ser logico. 

Mas :vós opposição, tendes um motivo poderoso 
para aceitar o censo que pedimos, ?inda que o con
sidereis algum tanto elevado;_ p~1s te~de. semp~e 
a reduzir-se senão a ser supprmudo. Nao 1gnorms . . . . .. 

censo, dcntr~ d~ curto período era elle substituído 
p~lo mínimo. . 

Disse o honrado Visconde do Rio Branco: • uma 
vez estabeleC-ida a eleição directa, liberaes e con
servadores, sereis impellidos a ampliar os direitos 
eleitoraes, o que necessariamente trará como con-
s quen ia ou o c zaris pu tca. > 

Acompanho o honrado Visconde do Rio Branco 
qll:ando p~nsa que, estabelecida ~ eleição directa, 

' ~ reduzir-se ; mas não o acompanho quando se ar-
receia do suffragio universal, porque reconheço, 
como os nubres deputados, que é uma aspiração 
legitima do nosso partido (Apoiados). Para que, . 
porém, não determine triumphos da espada dos 
governos napoleonicos, eu o quero firmado na in· 
s rucçao pu tea, e esse mo o nao temo, como o 
nobre Visconde do Rio Branco, que o suffragio 
universal seja incompatível com a monarchia. Uma 
vez que o suffrngio universal seja instruido, e por
tanto traduza com verdade a opiniiío publica, ao 
imperante nada mais restará do que interpretar 
fielmente as aspira~ões nacionaes e executai-as com 
lealdade. Será antes um elemento de força do que 
uma causa de fraqueza para elle (Apoiados). 

Quanto á outra c<mdição de saber ler c escrever, 
· · · · , ~ · i 1: , in o -

testavelmente para mim a primeira para o exerci
cio do dire1to do voto, porque é aquelJa que dá ao 
cidadão a consciencia plena do seu direito, a cen
sciencia plena <lo seu dever. (.tipoiados e não apoia
dos.) 

E'uai; i· · · 
se Laboulaye, Laveley, Julio Simon, Emílio de 
Girardin, Prévost-Paradol, I Berriat Saint-Prix, 
Vacherot, Block, Stuart 1\lill e muitos outros pu
blicistas, c vcr,.se-ha que todos elles exigem a 
condição de saber ler e escrever (Apa1·tes). Res· 
ponderei a VV. EEx. com as opiniões de diversos 
chefes de todos os partidos, quer liberal, quer 
conser.vador, quer ultrn -Iil.Jeral. 

Em !868 apresentou-se nesta augusta camara 
m ·c ·- · 

subordinada á condição de saber lêr e ·escrever. 
Este projecto estava assignado pelos illustres con· 
selheiro Paulino de Souza , senador Fernando:·s 
da Cunha, conselheiro Christiano Ottoni, Dr. Souza 
Carvalho, senador Leão Velloso. · 

O Sn. SouzA CARVALHo :-Visconde de Prados. 
O Sn. FRANÇA C.AnVALHO :- Visconda de Prados, 

e c·alculadamente reservo para fechar a lista dos 
nssignatarios desse projecto aquclle nome com que 

7 o nobre deputado representante de Pernambuco 

fechou por s_ua vez e com chave de ouro o se_u 

leiro illustrc, a quem tecesteis elogios, que eu sub
screvo com enth usiasmo (apoiados), Tavares Bastos, 
qne como nós estremecia pela liberdade do povo, 
affirmando não ser a riqueza, a sommados cabe
d:~es, a fortuna, que dá a índependencia,. c:om 
aq~ella franqueza que sempre o caractensava, 

• ... Não é de censo alto, de eleitores capitalistas 
e proprietarios, que depende a nossa salvação. 
A Franca dos Bourbons e de Luiz Felippe n6s 
sirva de· ensino. Os ricos. . . porque não confes~ 
.snl-o? os ricos por . si sós não representam no 
Brazil nem a intellicrencia nem a illustra ão nem 
6 patnotlsmo, nem ate a independencia. 

• A prova é que proprietarios e capitalistas fazem 
timbre neste paiz da indifferença em materia po
litica, que é o seu !Jello ideal, quando não são ns 
creaturas mais submissas e mais dependentes do 
pod~r, que dá cargos de policia, patentes da guarda 

CI na! " 
estultas vaidades ou penersas ambiçõ::!s de mando; 
contractos e emprezas, com que s~ dobram e 
tresdobram fortunas. Aqui, como em qualquer 

un o, nao se po era camme er erro 
mais funesto do que ·entregar a sociedade ao domi
nio exclusivo e tyrannico de uma só classe, a 
plutocracia, a menos nobre e mais corruptivel. » 

Pois bem, senhores, Tavares Bastos, que vós ci
tastes, fechando, repito, com chave de ouro o vosso 
discurso Tavares Bastos dizia tambem or sua vez 
Je: 

u A constituição não cogitou desta exclusão, mas 
é essencial, é da natureza das cousas. E' impos
sível que bem exerça os direitos e desempenhe os 
deveres de eleitor o que não sabe lê r e escrever. 
Uma I das garantias do processo eleitoral, é r;or 
exemplo, que o eleitor escreva o nome no rói· da 
chamada. Por outro lado~ seja embora mui gene
ralisado o s.uffragio, hasta esta restricção para 
excluir dos comícios o no- · • 
gabundo, em geral analphabetos. • 

O nobre deputado porPernambuc.o, impugnamlo 
o projecto, não deixou de reconhecer a importancia 
da condição de saber ler e escrever, manifestan
do-se no sentido de que não a impugnaria se visse 
cstabele~ida a condição de saber escrever o nome 

O Sn. JOAQnM.NADuco :-.Eu disse que era par
tidario da cedula impressa. 

O Sn. FRANÇA C.uVAHo:- V. Ex. disse que 
era partidario da cedula impressa, mas ~disse 
tambem que não impugnaria a condição de saber 
o eleitor escrever o nome daquelle que. quizesse 
escolher para representai-o. 

Sobre este ponto, <t,Ue é capital, ainda noto di
verrrencia na o osi ao. Si o n 
a provmcta e ernambuco impugnou a condição 

de saber ler e escrever, S. Ex. encontrou na pro
pria opposição um distincto companheiro, o grande 
or~d~r rio-grandense, que aSSignou o projecto, 
eXIgmdo-a, e declarando que della não prescinde 
para o exercicio do direito de voto. E • . 
facil execução ? Quem no espaeo de d~ti~ olÍ"tres 
annos não poderâ habilitar-se· a exercer-esse di
reito si a elle ligar algumà importancia·'l · 

0 Sn. GALDlNO DAS NEVES :-; Não é tão facil. 
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O SR . 1\lA.nTI~lFllANCisco :-Pelos methodos mo
dernos aprende-se a ler cin 60 dias. 

O SR . FRANCA CARVALHo :- E' verdade, porém, 
que ao govern'o cumpre velar pela execução do 
artigo constitucional que garante ao povo a in
struvçãe lJOflUlar e g · , . , , 
a.ugmentem-se as que existem ; remunerem-se 
dignamente os professores publicas; estabeleçam-se 
escolas ambulantes, como ha na Noruega, na 
Suecia. e na Russia para que possa chegar aos povos 
mais afastados do Imperio a consciencia de seus 

· direitos; não se regateiem despezas ; gaste-se a 
mãos largasJ pOique e ·- a civi 1saçao 
do nosso paiz ; haja finalmente a instrucção obri
gatoria, todo o complexo das instituições dessa 
ordem. . . . 

E eu com prazer vejo que o governo (releve-se
me a suspeição) não é indiíferente á instrucção do 
JOVO e rocura or todos os modos a se{l' 
que dá sobeja prova o ultimo decreto sobre a in
strucçao publica, no qual sem duvida alguma se 
a_cham formll;lados os grandes princípios da escola 

O Sn. GALDINO DAs NEVEs:-0 decreto tem muita 
cousa boa, mas não ha dinheiro para executai-o. 

0 SR. MARTlM FRANCISCO:- Qualquer despeza 
que se faça é perfeitamente justificavel (Apoiados). 

O Sn. FMNÇA CARVALHO : - E' verdade qu 
levantou contra esse decreto uma voz autorizada. 
que chamou o governo de socialista, porque impu-

·nha-se o dever de vestir o pobre que por falta de 
recursos não pudesse frequentar a escola. A esta 
arguição responderei, Sr.· presidente, que si o go
verno é socialista, por querer vestir o pobre que 
precisa ir á escola habilitar-se a ser um verdadeiro 
cidadão, cu sou socialista com o governo, sou so
cialista com a constituição do Imperio, que garante 
os soccorros publicas, que garante o ensino ri-

• ., 1 o pow os . 
0 SR. 'MARTI!Il FRANCISCO:- A' exigencia do en

sino obrigntorio devem corresponder a multiplici
dade l das escolas e os meios do frequental-as 
(Apoiados) • 

0 Sn. FRANÇA CARVALHO :-Mas, Sr. presidente 
· • . e u am a me re ra, so re esta 

condição, a um dos illustres representantes da pro
víncia de S. Paulo, quo fallou sobre este nssumpto. 
Estabeleceu premissas d:.~s quaes jámais poderia 
tirar a conclusão que tirou, isto é, de dar no anal· 
phabeto a faculdade dA votar. Lerei as palavras de 
S. Ex., que importam a defesa mais brilhante da 
CO!J.dição que se requer para o exereicio do di· 
re1to de voto. 

Peço a attencão da camara para o 
Sr. Bernardo G:mão : 

que o Sr. Bernardo Gavião; mas conclue diTersa· 
mente. Diz elle : · 

• Eu não comprehendo, Srs., o liberalismo, que 
diz que o homem que nada 18, que não lê um jor
nal, que ignora tudo quanto vae pelo paiz_, deve 

· ·• eltor, ou pode votar no de-
IJUtado. A constituição quiz acabar com a aristo
cracia, com as desigualdades convencionaes ; ella 
quiz que a lei fosse igual para todos; si o igno
rante pobre não votar, o ignorante rico não Totará; 
si o analphabeto pobre não votar, o analphabeto 
rico não votará • . 

Sr. presidente, não sou suspeito quando peço 
para o exercício do direito de voto a condição dB 
saber ler e escrever. Membro do Club da Reforma, 
fui eleito para a commissão encarregada de con
feccionar um projecto de reforma eleitoral. Ainda 
estavamos no ~stracis!llo, ainda ,não _tinham_os a 

o . 4 • 

clarei que impugnava qualquer idéa de imposto 
como meio de conhecer a renda, mas acrescentei 
immediatamente ue nã · · · -
e saber.Jer e escrever, porque, como liberal, não 

podia deixar de olhar para o futuro, não pedia 
deixar de preparar as bases do suffragio universal, . 
que é sem duvida legitima aspiração do partido. 
E tanto sou contrario a qualqner imposto, que ma
nifestei-me francamente e votei contra o consigna

ento, taxando o votante e e eleiter. 
Ainda poderia escudar minha opinião e a da 

maioria desta augusta eamara com a autoridade 
insuspeita do grande tribuno hespanhol, Castellar, 
que assim se exprime: -

• O que é mais necessario em uma sociedadi 
·essencialmente democratica, é a instruçcão. Assim 
como os despotas querem que o homem se embru
teça, os governos livres querem quo o homem se 
instrua. 

« dos os homens em seus dtrettos, não póde 
perdêl-os. Quanto mais instrucção houver, tanto 
maior será a liberdade. Do contrario as democra
cias se perderinm desgraçadamente. Nos Estados
Unidos, nessa sociedade perfeitamente democrati· 
ca, as escolas se ditrundem por toda a parte como 
uma Ierrião sacratíssima co 
de luz. • 

Disse o honrado deputado por Pernambuco, que 
o projecto apresentado nesta casa é conservador. 
Não entendo assim, porque tenho provado que res· 
peita os direitos do povo~ como sentem autoridades 
de indefectivel liberalismo. 

Direi comtudo ao nobre collega que si este pro.
jeclo fosse confeccionado por conservadores, outro 
seria o censo, outras as condições requeridas, e 

- eria ineentesW:velmente esbulhado 
da liberdade pG~litica por.nós proclamado e reconhe· 

« Difficilmente .se encontrará um analphabeto cida. 
que tenha idéas claras e precisas sobre o que seja Disse 0 eK.-deputado Belisario de Souza, conser-
um paiz, quaes seus interesses, e que ao menos vador distincto : 
conheça os principios dos partidos. « ••• Como transição, porém, desejariamos hoje 

« O anaÍphnbeto não lê, e não lendo, não oderá e elevada, bastante elevada a ver si eonse-
. as camaras, o nao compre- guimos modificar os costumes, nbandonando tudo 

henderá o que alli se discute, não póde estudar o quanto existe. » . 
ql!e não. sabe e nem adquirir os conhecimentos e l:'c-creve· u mais em um trabalho que publicou 
as Jdéns; que lhe faltam •. · '-"' 

llo parece refuto da essa oponião contrndictoria. em 1872 - O systema eleitorat no B?·azil : 
O Sr~ conselheiro Sarniva, esse estadista que nos • ... A maior parte da população por seu trabalho 
merece todos os preitos (apo iados)y-t}l~.:m~M.--kl'tlàe.,.--aue--!lliHEO)Em!Nal-'eHElliiiaa-ilinlltLeiei!fre,e,~nftiãã(erp!lli~dleecie~nttLrrter-------
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__ gar-se ao estudo e reflexão, ainda a mais ligeira, 1." H a· um argumento que já fo_i produzido por um. 
sobre o~ negocias politicos. , _ _ . lllustr~ represen_tante da Bahia~ e vem a ser que 

lsto e, aquelles que trabalham muzto nao podem os eleitores darao poderes especzaes para as refor-
votar~ porque não podem saber o que é o voto. · mas a realizar. Não se trata, pois, de poderes illi· 

Ahi está o que seria um projecto elaborado pelos mitados e geraes, mas de poderes especiaes (Apoia· 
conservadores... dos . 

UM Sn. DEPUTADO:-E oDr. Belisario é um·con- O Sn. JoAQunr BREírEs dá umaparte. 
sQrvador adiantado. o Sn. FnA:\"ÇA CAnn.Lno :-Pois lJem; entuosejam 

O Sn. FRANÇA C.illVALno:....:...E'verdatle, o Dr. Bc- logicos, aceitem as consequcncias. . 
lisario é um conservador adiantado, e o que seria Vou argumentar e creio que de modo convincente 
si -o projecto fosse elaborado por outros como o porque recordarei as palanas de illustres repre~ 
Dr. Andrade Fi ueira e os de sua escola!... sentantes da constituinte e dos membros da len-isla· 

Ainda occorre que não se 1mmue como se tem tura or mana que con eccwnou a e1 e 1832, uns 
dito, o circulo dos eleitores, porque de vinte mil e outros llara nós insuspeitos, porquanto· reprcsen
que temos passaremos a ter quasi trezentos mil. taram e defenderam os princípios liberaes com 

Não ha duvida, que para muitos fica suspensa a todo o zelo, e patrJotismo. · 
faculdade de votar emquanto não se habilitam con- Pois bem, Sr. presidente, o que vemos na lei de 
venientemente, condição de facil implemento; mas i2 de Outubro de 1832? Ahi acha-se estabelecido 

• o-· • • o- de um modo atheo-o ·ico · · 
passam a eleger por si os re.presentanles da nação, de seus artigos ... 
os deputados, os senadores. o Sn. JoAQUilii BREVES :-Não ápoiado. 

Com estranheza minha,· confesso, o illustre re-
presen an e ~ ernam uco ec arou q a,pr erw 
a lei ordinaria, fallando-no~ em uma transaccão 
que julgava vêr entre e~ ta camara c o senado. • 

Mas, Sr. presidente, o que é facto é que o nosso 
projecto tem levantado contra estn augusta c.amara 
as mais graves censuras, o gue é facto é que os 
chefes resti iosos do artido conservador têm-se 
apavora o com a idéa de uma constituinte ; mas o 
que é exacto tambem é que o nobre deputado por 
·Pernambuco ha de fazer recuar a opinião que sus
tentou si a collocar em face de suas proprias pala
vras ouvidas neste · recinto. 

Disse S. Ex. : • Uma lei ordinaria por certo é 
mais conservadora ; offerece mais garantia á corôa, 
á immobilidade monarchica. • 

Não padece duvida, Sr. pre:idente, que a lei or
dinaria defende melhor os interesses conservadores, 

os quaes c representante a or a. uan o outras 
raz~s n5o militassem, bastaria essa para que nós, 
representantes mais directos da vontade nacional 
e dos direitos do povo, preferissemos a reforme 
constitucional·í.Apoiados). 

Póde-~e impôr limites á cqn,stituinte? Penso, 

E' a constituição que cliz : 
• Art. i74. da constituiç:ão.-Si passndog ~ nnnos, 

depois de jurada n con:>tituiçào do brazil, ~e co
nhecer que algum. dos seus artigos merece reforma, 
se fará u proposição por escripto, a qual devo tet· 
origem na camara dos deputados, c sor appro\rnda 
pela terça parte dclla. 

com intervallos de seis dias de uma a outra lei
tura ; e depois da terceira deliberará· a camarn dos 
deputados, se poderá ser admittida ú discussão, 
seguindo-se tudo o mais que é p1·eciso para a forma-
çtüJ de uma lei. • : 

Desde ue se r.econhece a necessidade da reforma 
e a gnus os art1gos a constltUiçao, o que cum

pre fazer 'i' Offerecer a proposição por escripto. !el-a 
tres vezes com intervallo de seis dias c dar~ lhe o 
curso exacto de uma lei ordinaria. Quaes esses 
tramites? A casa o sabe. 

Onde encontramos limite á nossa faculdade de 
• o-" • • 9 

V. Ex. ouvir:Até. me sorp.rehende que me dê esse 
não apoiado. .· . · 

O SR. JoAQUm NABuco :-A nossa opinião já era 
conhecida. 

O Sn. FRANÇA C.tilVALHo:-Ncm v. Ex. nem o . ·... . 
• detidamente, póde contestar que em alguns de seu; 
artigos se acha consignada a faculdade de limitar
os poderes. 

O Sn. Jo.-\.QUIMBREVES :-dá um aparte. 
. O Sn. FRANÇA C.uvALHO:-Terei muito prazer 
em merecer a sua resposta. 

Diz a lei : • Os eleitores dos deputados i>al'a a 
seguinte l~gislatura lhes conferirão nas procura-

:1.37, tàs, :1.39, :1.4Ó, :1.4!, :1.42, U3 e :I.M para o flm d~ 
se1· supprimido o conselho de estado. » 

Pois não estit perfeitamente estabelecido o limite 
da reforma a rcnlizar? - Reformem-se taes 
artig-os para que se extinga o conselho de 
dstado. -Como so ódo ne ar ue • 
eceu imlles aos po eres dn constituinte ? 

Diz ainda a lei : • Os eleitores conferirão aos de· 
putndos n faculdnd~ para reformarem o art. i23 afim 
de que a regr.nt•ta 11ermn ente seja de um s1j 
membro, c quanto á f,jrma de sua elei~ão. • 

0 Sn. MARTUl FRANCISCO : -Isso até é regula• 
montar. _ 

0 Sn. FRANÇ.\ CARVRLHO : -Exactnmente · até é 
reg-\tlamentar. Depois. tratarei desta questão'. 

r r 

pelo nobre representante da provincia de S. Paulo, 
que realmente me sorprendeu. Disse s Ex · 
• _A lei de :1.2 de Outubro de 1832, que se ·invoca·, 
nao consagra o que se pretende, porque em uns 
artig9s a limitação existe, e em outros não. » 

. P~1s, Sr. presrdcnte, porque eu posso exercer o 
, "' . · as as 

occasiõPs e ~empre ? B~sta que eu exerça uma vez 
para ficar fora de duvrda que tenho esse direito: 

0 Sa. 1\IAUTIM FRANCISCO dá um nparte. . . 
. O Sn. FRANÇA CARVALHO : - Tratarei ,depois 

drst_o,; V. Ex. lembra-me um outro ponto para dis· 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 27/01/2015 11:43- PÃigina 11 de 34 

Sessão em 6 de Maio d~ 1879. 17 

Nessa lei de Outubro de 1832, contra a qual não 
prevalece o pnrecer da commissão, que foi vencida, 
1i~ou estabelecido que o poder legislativo ordina
rw tinha faculdaàe para limitar os da constituiu te, 
conc~rrendo p~ra isso n~taveis pntriota~, 9uaes 

' I } Rezende, todos sem duvida alguma bastante ciosos 
de suas prerogativas. Hei de ler suas autorizadcJs 
opiniões. -

Estudemos alguns pontos que fUt•am discutidos 
na constituinte de :1.83(1,. 

Tratava-se do art. :1.2 do projecto de reforma da 
cons 1 uu;ao. s e a r . m 1 na as. assem as 
provinciaes de lançar imposto3 de importação. 

O .deputado Alvares Machado apresentou uma 
emenda suppressiva; travando-se o debate no ter· 
reno constituicional. Os que impugnavam a-emenda 
diziam : não· podemos supprimir e~se artigo por-

ue nos fallecem aderes ue não nos foram da · 
pela lei ordiuaria {)e 12 de Outubro de 1832. 

Essa lei não nos dú a faculdade de conferir á as
sembléa provincial o direito de legislar sobre 

· . · , · • . · , a os 
conselhos geraes, denega-o, e não podemo3 ir 
além. 

O artigo subsistiu, e a eme.nda foi rejeitada por 
grande maioria do votos. . 

Outro exemplo. ·Tratava-se de presidentes- de 
rovineia ue ela constitui ão de 182á: e am no· 

mea os pe o c tere o poder executivo. Appare
ceram duas emendas, uma para que tivesse lagar 
a escolha d'entre tres cidadãos propo5tos pelas as
sombléas provinciaes, e outra para que a escolha 
fosse feita sob propostas das províncias. · 

Travou-se o debate no mesmo terreno consti
tucional, e outras autoridades, como Saturnino o 
Evaristo da Veiga, negaram ú constituinte a facul
dade de restringir as attributçõos do chefe dopo· 
dor executivo, visto como não tinha para isso o-

eras em nce n e1 or mnru1 e · • . 
O nrtlgo subsistiu; foram ns emendas roieitadas. 
1\lais outro exemplo. O deputa !.lo Alvares }!achado 

oJTereccu em<'udn no artigo do projccto da consti
tuinte para que 03 deputados provlnciaes emquanto 
fossem empregos publicas nilo exercessem cumu-. ., 

Levantou-se a mesma questüo conslitucionnl. 
Diziam os quo impugnavam n emendo-• nilo temos 
essa faculdade porq uo n constituição cstnl.lelece as 
condições para ser depu ta do provJncinl ; a lei do 
1831 nüo nos deu faculdnd(l para trntar des!lns con
dl~õt!S, por conseq uencia não podemos alto ral·ns, 
nmpllanclo-as ou restringindo-as. • 

Subsistiu o artigo e cahiu a cmendn. 
O aparto com ue me honrou o meu ilfustre mostro 

e am go opu a o por . nu o, o r. conse 1e1ro 
Mnrlim Francisco, quando tratei incidentemente da 
reforma constitucional sobre a regencin, feriu um 
ponto que, discutido, robustecerá a opinião que 
estou sustentando. . · 

Na constituinte travou-se debate a este respeito 
Entendia 1 Sr. Cornelio Fran a ue (l' · · 
devia ser temporaria, devendo seus poderes apenas 
dui'ar quatrQ annos. · 

Evariste da Veiga, autoridade insuspeita, de
clarou: que não se J?Odia votar essa temporariedade 
porque: a constitmnte tinha apenas poderes para 
aàolir a regeneia trina e não para restringir o .. . . -·,... .., 

pulos existiam quando até pela letra da lei pare
A. 3.-TOMOI, 

c ia que a opinião do Sr. Cornelio França achaYa 
amparo nesta phraso : •quanto á forma de sua 
eletção. • . 
. Offcreço á consideração da casa as opiniões auto· 

l'lzadas c ue sobr · · · · · 
da Veiga, Saturnino de Souza Oliveira e Henrique 
de Rezende, as quaes se Iem nas actas das · res-
pectivas sessões : · · . 

• Evaristo Ferreira da Veiga fallou Iar(l'amentc 
sobre mna emenda que existia para que 

0
0 arti.ro 

seja refo~mado não sú no que toca á fúrma por q~e 
o a r compos a, mas no que oca a 

S)la duração; e disse que de um e outro lado se 
tmharn apresen.tado as conveniencias que haviam, 
m~s que t~do tsso ~ra estranho ao que se discute, 
pots que so se dev1a attender e tratar daquillo 
para que os deputados estavam autorizados que 
vinham a ser tratar só do ue estivesse dentro d · 
1m1tes a e1 e· .. o utubro e que fóra delle.s não 
tin~am_autoridade.senüo <lÓmo membros de corpos 
legtslattvo.s; que a questao, portanto reduzia-se a . - . , a a 
fazer ~ssa ~eforma que elle deputado niio julga que 
o esteJa, p01s·que, olhando para a letra e espírito da 
lei, nada via que pudesse ser alteravel, emquanto á 
dur&ção da regencia. 

• Sr. Saturnino oppõe-se á emenda do Sr . .Á.I
vares Machado, que prohibia aos de utados das 
provmcws accumu ar as uncçoes e empregado pu
blico, .declarando ser ella anti-constitucional por
que as condições para membros das assombléas le
gislativas já estavam marcadas na constituir-ão .• 

O deputado Henrique de Rezende, presidente 
da constituinte: • Que sempre devia dizer al
guma causa sobre a emenda apresentada pelo de
putado Fernandes da Silveira, afim de que 3 esco· 
lha dos ~residentes de província fosse feita sob 
prop~sl~ i:le tres indiyjdp.os, feitas pelas assembléas 

, , 1 1 ugna o que e a se 
oJTerccosse ao apoiamento pela razão de a reputar 
anti-constitucional : que optimas cousns se tem 
dito da parte daquelles s~nhores que defendem a 
emenªa, ma.s que n(lda vinha para o caso; que a 
qucstuo, p01s~ versava sobro dous pontos: <JUO o 
art. i6ri da constitui iio nilo estava com Jrel · 
na ~e i ~e :1.2 de Out!lbro d~ :1.832 ; e, que, sendo isto 
nssun, n camara nuo podm reformai-o. • 

Podiu ainda citar sobre este assumpto outrns opi· 
nlões, como as de Araujo Lima, Rodrigues Torre~. 
Paula .Araujo,_ LUW:Cavnlcnnti _c outros, mas niio 
o fnrc1 pnrn nuo enn\ltlr a attençuo da camlirn. 

lln umn qucstiio importante que se tem agilntlo 
nesta cnsa o sobre a qual direi poucas pniavras,por
quo supponho niio haver divorgoncin de opiniões. 
Refiro-mo á intcrven ão do senado como arte na 
const1tumte. 

Nossa lei fundamental commette a reforma aos 
constituintes a quem dá .poderes especiaes, reco
nhecendo assim que o senado, representante do 
elemento conservador, não está em contacto direc to 
e freq~ente com~ povo, cujas aspirações devem ser 

Me parece que a constituição é explícita. Leio os 
arts. 176 e :177 : . .. 

a Art. 176. Admittida a di"scussão e vencida :1 
necessidade da reforma <lo artigo constitucional, se 
expedirá -lei que será sanccio!J.ad~ e promulgada 

ordenara uos eleitores dos deputados pàra a seguinte 
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legislatura, que nas procurações lhes confiram es- fostes justos, pÓrtanto, quando quizestes contestar 
pecial faculdade para a pretendida alteração ou a iniciativa desta augusta camara. Desde que fize
reforma. - mos nosso o projecto o!Terecido pelo governo, desdi 

• Art. !77. Na seguinte legislatura e na L" ses- que o aceitamos, o projecto é no'5so, é ua nossa iui-
são será a _ma teria. proposta e discutida, e o Sl~ s~ ciativa. (~f11~os aJ!oiadqs :2 'rr 

lei fundamental, e juntando-se á cónsiituição, será 
solemnemente promulgada. » 

Não preciso demorar-me sobre este assumpto 
porqu~ no proprio senado, quand6l o Sr. José Sa
turnino apresentou uma emenda para que se repu
ta~sc illc_gal a reform~ ~onstitucional, essa emenda 

' L Sr. Paala Souza, nestes termos : « Que o senado 
recebera a cópia do autographo da lei das reformas 
e que a reconhecia como parte da constituição do 
Estado .• 

Sobre ! intervenção do senado assim se exprime 
o Sr. 3:varisto da Veiga: « Que quanto mais estudava 

c 1 h1~ao e ma1s re c ta so re c a,ma1s con-
cluía que so a camara tinha o direito de reformar 
·a lei constitucional e declarou que vot~vn, não 

suas attribuições, mas }Jnra que mnntivesse a sua 
dignidade.; que votava, para que ella não désse no 

_se_'D.ado attribuições que niio pode dar ; para que não 
·rosse precipitada na votação; que votava para que 
se entenucssem os artigos constltucionaes pelo que 
estabel~ce o direito publico constituci_onal, que 

a • L L S 
reformas, que, estando em suas mãos fazer um bem 
tam:mho, não dalegasse em outro dirúito tuo su· 
blhne. 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES:-:Mas 'VV. EEx:s. 
querem que o senado intervenha na confecção da. 
lei, que estamos discutindo. 

0 SR. FRANÇA CARVALHO:-A hypothcse é divcr· 
sa. A proprin constituição discrimina. O senado . . . ~ 

J>orém, mais tarde; quando se de\'a 'roalizal·n. 
O Sn. Z.\111. dá um a parte. 
O Sn. FnANÇA CAnvALHo:-Como o nobre depu· 

tndo por S. Paulo nn inlerpretaçiio da conslitmção 
sou escravo de ~ua letra _e es~irito, mas nã_o con-... , ' 
pela outorga i! limitada de poderes á constt tuinte. 

E releva observar que sobre este mesmo assum-. 
pto divergencias profundai se notam na honrada 

l>p8o~~~~é representante por 'S. Paulo quer que 
niio se estabeleQa limites 1i constituinte; o nobre 
deputado pelo R1o de Janeiro, que iniciou este de· 
bate, entende que a lei devo determiBar o sentido 
da reforma. 

licnto quando se trata da iniciativa da camara em 
relação a.o projecto que se discute. Os honrados 
representantes por S. Paulo e Pern~mbuco estra
nham que, havendo a constituinte prescript_o que o 
projecto deve tet· m·igem na c amara dos deputados, 
vi~sse elle ~o governo; mas. as p~lavras do Sr. Sil-

iniciativa~ Antes, porém, de citai-as peço li
cença para Jazer a SS. Exs. um ligeiro reparo. Dis
sestes que ha muito tempo não se via uma camara 

. tão cheia de dignidade e independen,cia; dissestes 
ta.mbem que nenhum membro desta camara estava 
nas condições de!ser coagido a assignar o ro · ecto 

tantos de S. Paulo e Pernambuco as palavras do 
illustrc trilmno do Rio Grande do Sul, o 8r. Silveira 
Martins: 

• O direito de iniciativa uo parlamento é para 
critar o entórpccimento da marcha dos negocias 
publicas: c mnis um meio de corl'irrir os erros· 
mns u o tsso e censura, e to a a censura c oppo
sição; os deputados que apoiam o governo enten
dem-se particularmente com seus amigos, não em
pre~rtm Isolados meios, que não deixam de produzir 
queora de força moral. 

«Não é portanto desairoso, antes é regular, que o 
rTOVel' s s ... 
camara a reforma constituciónal. ' 

Quando eu declaro que esta lei ordinaria que es
tamos confeccionando póde limitar os odores da 

• 1 um e, na o quero com 1sto 1zer que se I e 
vú traçar um circulo de ferro. Ainda fica á consti
tuinte o direito do rejeitar tudo quanto fizermos, 
de estabelecer outras .garantias do direito de voto, 
de ei'tabelecer outras condir;ões, qual uma de que 
eu não prescindo, a da ch·cumscripção eleitornl, 
isto é os circ os d · · 
E felizmente vejo que esta augusta camara aceita 
a idéa, que é eminentemente liberal (apoiados), 
porque eu sou, com Murtinho Campos; com Octa· 
viano, distinctos chefes do nosso partido, sectario 
dn elciçtio de cumpanario, elei~ão defendida por 
Thiers e Alexandre Herculano, não podendo fur
tar-me ao dever de reproduzir as palavras do Sr. 
1\lartinho Campos, que põe magnífico remate a 
esta parte do assumpto. 

« O modo ratico elo a · ;-
ter a maior, a mnis decisiva influencia na nomeação 
dos seus representantes, dos seus procuradores, 
este é o processo eleitoral mais justo, mais perfeito, 
este é o unico que póde dnr dignidnde á represen
tação nacional, é o unico que não amesquinha o 
carncter da representação naeion~l, é o ,unico que 

I 

de assegurar a nação o governo que a aonshtuição 
promotteu-o governo nacional-o governo da na· 
ção por si mesma. » 

O Sn. JoAQUI:Y NAnuco:-Estnmos todos de ac· 
cõrdo nisso. 

O Sn. FRANÇA CAnVALHo:-Este debate, Sr. pro· 
sidente, ofl'ereco-me ensejo pnra investirrar das 
causns que têm determinado a degeneração do nosso 
s stema constitucional re · · 
para indicai-as. No meu pensar destncam-sc tres: 
n primeirn, o processo eleitoral vicioso, como por 
todos é reconhecido; a segunda, o interpretar-se a 
nossa constituirão por artigos isolados, por equí
vocos até que escaparam ao nosso legislador con
stituinte, e não _pelo conjunc~o do_s §CUs artigos, 

ceira, talvez a mals importante, a-vitàliciedade 
do senado-sem correctivo algum legal.. (Muitos 
apoiados.) 

Basta assignalar isso, que eu denomino de ;mo
malia, porque o nosso systema firma-se na sobe
rania nacional e dele ar er tu m 
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Em todos os paizes em que'ha duas camaras, a O Sn. FRANÇA. CA.nVALHO :-Além de se poder 
cnmara alta tem correctivo,quer na temllOraricdnde, tratar em projt:cto separado, como diz o nobre de
quer na elevação do numero de seus membros, putauo, applaudo a prudencia da camara, porque 
quer na sua renovação parcial. Peço licen~a á ca- si o senado contrariar esta reforma emincnle
mara para expender o que se encontra na Ieg"isla- mente nacional, univerS<tlmente aceita por todos 
~ão de diversos paizes, o que farei synopticamente: os partidos, na phrase dos c.hefes conservadores, a 

·• Belgica c Roumania.- o senado é eleito por 8 meu ver, fallo por conta propria, o governo dever:.i 
annos; renovando-se pela metade. ngir com toua a energia, certo de· que merecerá os 

« Dinamarca.- Eleição de 8 em 8 mmos; ri- applausos do paiz (Apoiados). 
novação do terço de t1 em !1: am1os. Uma vez que se trata da questão dos acatbolicos, 

• França, Paizcs-Bnixos, Chile._ Eleir:fio ue 9 sobre a qunl n má vontade do senado se manifestou, 
em 9 annos; renovação do terço de 3 em 3 :mnos. recusando até a1Joiar a indicação do Sr. Silveira 

• suecia.- Eleição de 9 em 9 annos. dn Mottn, }Jara que se revogasse o juramento re-
• Hespanlla.-Eleição de 14 em H annos; fQ· gimental, qne aliás não se enoontra na constitui-

novação do terço de 4 em ~ annos. . çiio, uma vez que trato da elegibilidade dos aca-
• Il.lg·Jaterra, Italia, Portugal e Anstria.-0 rei tholicos, o que provocou as considerações do hon

ou imperador tem 0 direito de nomear, sem limi- rauo representante da província de Pernambuco, 
tação de numero, membros vitalícios. confessarei a V. Ex., Sr. presidente, qve não 

« Prussia.- o imperador_póde nomear memllros a julgo de tal irnportnncia e tão urgente que para 
vitalicios, ·que escolherá em 6 classes de cidadüos, sua solução seja preciso sacrificarmos a reforma 
designado5 na lei eleitor~!. al:citoral (Apoiados). · 

• Baviera, wurtemberg.~ o rei póde nomear Em face da constituição, o acaiholico póde-scr 
membros.vitalicios, não excedendo o terço dos here- votante, póde ser eleitor, pôde ser vereador, de.
ditarios. putado provincial, senador do imperio e ministro 

.• Estados-Unidos, Uruguay, Perú,, Paraguay .- de e;stado; só não póde ser conselheiro de estado, 
d 6 6 d d '> regente ou deputado geral. A razão é clara~ 

Eleigão e em anuos ; renovaç~o 0 tcr~o e .. A com>tituição. expressamente o inhibe de ser 
em"' annos. • deputado geral, como procedeu com rcla~ão ao 

Só ao Bosso· paiz, Sr. presidente, é gue está estmngeiro naturalisado; e si nüo o inbibe ente
reservado manter essa sublimidnde de uma cor- goricamente para o cargo de conselheiro.de estauo, 
poração vitalícia sem correctivo algum legal. e"Iige um juramento que elle não póde prestnr ; 

Não é precise assignalar os graves inconvenientes verificando-se o mestno facto quanto ao cargo de 
que resultam de uma corporação em taescondiçües, regente. 
qu61 podetn transformai-a em oligarchia, perante a Em relação, porém, a outros cargos politicos, o 
qu(ll não ha potestade que não se renda, na phrase de votante, eleitor, vereador, deputado provincial, 
espirituosa do Sr. Octaviano, e que se jul~a com senador ou ministro, a constituição nem é prohi· 
força para affrontar a constituição, para afft•ontnr bitiva, nem exige juramento algum . . 
a lei, o poder executivo e esta augusta camarn. Para Os proprios argumentos apresentados contra 
affrontar a constituição quando determinotl que se e!'sa opinião vêni· por uma deducção logica em 
não procedesse á nova eleição no C•ará cmquan!o meu auxilio, porque ha um grupo . de artigos 
perdurassem os effeitos da ~êcca; como si ao t>odor con~titucionaes, que conspiram ·contra nquelles 
legislativo não coubesse exclusivamente a facul- que entendem que se deve impedir aos acatholicos 
dade de suspender·os direitos individuaes e não o exercício desses cargos (Apoi~dDs). 
pôliticos em casos especiaes e por tempo determi· E' o art. 179 § :14 que estabelece que todo o 
nado. . · .. cidadão póde ser aclmittido aos cargos publicas, 

Pnra alfrontar a ·lei, que estabelece que o. éleiçiio civis, politicos ou militares, sem outra difl'eren~a 
eleve ter Iogar dentro de tres mezes, quando oc- que não ·seja a de seus. talentos e virtudes. 
correr qualquer vaga, desde que haja communica· Ora, o acatholico é cidadão; a lei não distingue, e 
ção. feita ao presidente da provincia, pelo governo 11ois, não póde haver distincção. 
ou presidente do senado ou quando elle tenha scien- Nesse mesmo art. i79 ha o§ 16. • Ficam abolidos 
cia dt facto por qualquer modo. Para atrrontal' tQ(los os privilegias que não forem essencial e 
o pod_er executivo, invadindo francamente suas intimamente ligados aos cargos por utilidade 
attribuições. Para affrontar esta augusta camo.rn, publica. •. Ha utilidade publica na exclusão dos 
que tinha com muito bom direito e incontestavcl ncatholicos '! . 
fundamento reconhecido como legítimos os dignos Diz mais a constituição no mesmo artigo § 5. 0 : 

rep~esentantes pela provincia d9 Ceará, q!;le não • Ninguem póde ser perseguido por motivo de 
pod1a ser ara:stada do parlamento em occas1ao, em relig-ião, uma vez que respeite a do Estado. • 
que mais se torna . necessaria a presença ue seus E' sem duvida um:a perseguição ·aos acatholicos, 
illu~tres representantes para a · defesa e garantia de prival·os do exerci cio dos cargos politicos~ • 
seus lerritimos interesses victimas de tantas e tão a diz a constituiºão : • Ninguem será isento 
vorazes ca am1 a es · poiados}. de contribuir para as despez!ls do Estado em pro-

Sr. presidente, applaudo a prudencia · com que porção de seus hayeres. • E não · é justo nem 
rocedéu está. auO'usta camara -:não additando a ·loO'ico excluir o acntholico do direito de fiscalizar 

projecto que se Isente qualquer outra idéa nem o empregn de suas contribuições. · 
mesm.o a da elegibilidade dos acatiwlicos, que . Não· se póde interpretar de outro modo a consti- · 
aliás adopto, como sincero apostolo da emanei ação tuição, Sr. presidente, sem affi.rmar ue ella 

. da. conscienci_a c da i · · recon eceu e · raçou a mo eranma-c1V1 . 
cultos. Estabelecidos estes principias, que supponbo 

b Sn. MART:n.r . FRANCISCO :- Póde-se tratar certos, outra questão se agita. Depende · de reforma 
--------n,.ro"li1eP:tc~to~se~pl!ln,,.mm--:-~-----,---------+l'rnmrti.Tqeional ll revogaçao do art. 95 § 3. o ? 
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Para m1m a negatl nl. e de ngor e já foi brilhan
temente 5Ustentada pelo lHmrado representante do 
Amuzonas. · 

Si o art. i.i.G, que entende com a consciencia, com 
a religião, póde sei' ~cformado por lei ordinaria 
por que não poderá s~r ~art. 95 ~~-o, que 1~a ~ iJra~e 

que não temos -dignidade propria, c no em tanto se 
· contradizem aflirmando, que desconsideramos o 
nobre presidente do conselho, o nobre ministro do 
imperio e o illustre Sr. ministro {la fazenda, só 
porque não aceitamos em sua totalidade as opiniões 
de SS. EEx.s. sobre um ou outro assumpbo, não se 
lembrando de que o apoio que lhes prestamos digno 
de nós e do proprio governo, que não o quer· de 

-outra so~·te,_ é filho de nossas CO!J.Vi~ções, é dado 

Mas somos subservientes, porque ? Porque. . 
VozF.s:- Não responda a isso.· 
0 SR. FRANÇA CARVALHO:- E' bom responder. 

Somos subservientes porque? Porque apoiamos 
com enthusiasmo um governo que tem mtroduzido 

. - ii . . . i os . 
· Porque. apoiamfls um governo que não tem dado 

quartel aos delapid<Jdores dos cofres publicos, fiUe 
tem rescindido contratos iHcgaes feitos unicamente 
-em beneficio de interesses particulares com pre
juízo dos interesses geraes 't Porque apoiamos um 
governo que tem glozado gratificações illegaes e 
extinguido empregos creados unicamente para 

· formar clientella, pelo favoritismo? 
E não sou eu só uem o diz. No senado ha 

pouc:ls 1as pessoa msuspeit~, o Sr. conselheiro 
Teixeira Junior, proferia as seguintes ·palavrns que 
não posso deixar de reproduzir perante esta augusta 
camara (lê): 

• Sou testemunha, porque sou contemporaneo, 
· dn pensamento,. q21e presi~io á refo_rr;1a da m~ior 

• o • 
dos pela pressão dos seus amigos e correligionarios 
entendiam não ter outro alvitre, senão pactuar 

.. com essas ex.igencias, de modo que se organizava 
o serviço com o proposito de crear novos empre
gos e abrir espaço para os afilhados e recommen
dados das influencias politieas: é esta a verdade 

que, embora contestada, está na consciencia pu
blica. • 

O Sn. TrmononETO Souro:-E isto é uma confissão 
solemne. · 

0 SR. MARCOLIN() MouuA:_:.Não responda a isso. 
0 SR. FllANÇA CARVALHO:-Sr .. presidente, si a 

:Jl<Tuem udesse caber a · ·, 
duvida aos que apoiaram o gabinete de 16 de Julho 
que subio ao poder incl"\nstitucionalmente,.porque 
não era chegada a sua vez. Tratava-se de refor~ 
mas liberaes~ quo por liberaes de"viam ser levadas 
a effeitos, elles mesmos o reconheceram, chefes 
íllustres.do partido conservadot: o confessaram; e 

nição. · 
E desses gabinetes destacaram-se· dous vultos, 

um que çausou ao nosso tbesouro enorme prejuizo 
com as cambiaes dadas a um amigo, ha muito con
siderado fallido na nos~a praça; outro, que· se tor
nou notavel por essa zmprudente commandita que 

' fazenda, em uma casa de longa data considerada 
contrabandista. · 

O SR. MARco~INO MounA :...:..Podia ser uma facilí
cidade do ministro mas não um crime. O Sr. Co-
tegipe foi sempre honrado · 

0 Sn. FRANÇA CARVALHO:.- Não duvido um só 
n1omento da probidade desse cidadão, mas ·o que 
é facto incontestave_l é que. as duas administrações 

taes à nossa patria. 
O que· é certo é g.ue as cambiaes foram approva

das e a commandita encampada pela camara dos 
senhores dep;utados. . 

A pécba de servis caberia aos que sustentaram 
um governo que para manter-se no poder, Racri-

opr1a 1,~1 a e. sa 1 o que ua Ma-
g-estade o Imperador~ ao chegar de· sua viagem á 
Europa, antes de desembarcar, disse que queria 
que se soubesse não hc~ver mandado. um unico te" 
Iegramma n-em á regente, nem a·ministro algum 
querendo significar com esta expressão, na phras~ 
·de ex-de utado o Sr. Ta n e - -
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laborado para o estado critico e lamentavel em qhe 
vinha encontrar o paiz. 

Houve tambem um gabinete que viveu pouco, 
rrue_cahiu diante de uma guerra de anecdotas,- o 
de 29 de Setembro; mas, que viveu o tempo no
cessaria para legar ao paiz a negociata das 25,000 
apolices. 

E nessa occasião, Sr. presidente, nós, os liberaes 
reagíamos com energip. contra o systema corruptor 
que .se queria desenvolver e canonisar no paiz, e 
as cartas de conselheiro de Estado eram bizarra
mente regeitadas (Apoiados). 
. Nã.o admira que nós, os liberaes, te.nhamos sido 
alvo de tantas injurias, quando até a propria Corôa 
niio tem sido poupada e se lhe tem dirigido a:s 
mais acres aggressões. 

Dizia o orgão conservador JornaJ da .Tarde (leu
de) : •Mais valia que liouvesse sossobrado o Ol·eno
que,. e o Brazil se cobrisse de luto pela perda do 
Soberano idolatrado, antes que vel-o entregue aos 
liberaes? que o mesmo jornal denomina inimigos 
da patria e da sociedade. • 

O s·r. D. Pedro li, ao chegar a S. Paulo, foi rece
bido pelos chefes do partido conservador com dolJre 

. de fi.nados, singular manifestação da sua idolatrüt 
pelo rei ! _ 

E, Sr. presidente, h a bem pouco tempo na as
sembléa provincial de s_ Paulo, o Sr. Baptist!l de 
1\foraes, membro dessa assembléa, genro do Sr. 
Visconde de Itaúna, ex-secretario da relação do 
districto, disse, (tenho aqui 3S suas palavras tex
tuaes, que transcreverei no meu discurso) que a 
mudança de situação não passava de um prescrito 
que o Sr. D. Pedro li tinha dado aos libera é-s, e 
·que alguns explicavam.(veja V. Ex:. a grave c re-
voltante injustiça). , . · 

O Sn. BAPTISTA PEREIÚ:-Mas esse homem não 
t~m imputal)ilidade. (Apoiados da deputação pau-
llst(t.) . . . 

O Sn. MonEIRA DE BAnnós:-Eile não disse, re-
petiu e qué lhe esct.eyeram. . 
· O Sn. FRANÇA C.ill~ALHO:-Em todo o caso é um 

representante do partido conservador em S. Paulo_ 
Q Sn. BAPTISTA PEREIRA:-Mas ·esse sujeito é um 

sandeu, só faz e_ diz o que lhe mandam (Riso; apoia-
dos da deputaçao p~ultsta..) · 
. O Sn. FRANÇA CARVALHO : - Mas o que é verdade 
c que elle proferio as palavras que vou citar 
palavras inj-ustas c, direi insensatas. o profer!o-a~ 
no seio da assembléa conservadora sem um só 
protesto, tendo apenas recebic1o urna ligeim obsel'
vação da presidc1:1cia. Eis o que disse o Sr. Baptista 
de Moraes~ «Assim se achava o partido liberal . . ·- - -' ' sem apmo na opmmo, sem representaçao no parla-
mento, qunndo foi sorprehendido pelo presente de 
~e1s ql!e lhe foi dado, segundq uns por um c3:pz:icho 

beral convulsionava a Europa e rcceiava-se que 
viesse agitar a nossa patria, victima das ferozes 
reacções conservadoras; ... 

O Sn.. SouzA C.mv ALIIO E O liTROs sns. t>EPUT.\DOS: 
-Apoiado. 

O Sn. FnANÇA CARVALHO: - ... qunnrlo foi preciso 
levantar o patriotismo, qqe se revolvia no sacrifi
cio da vida e no derramamento do sangue nos 
campos da batalha para restabelecer o eq11iHhrio 
sul-americano; quando aberta~ voragem da bancar
rota,era preciso opprimir e vexar os povos com pesa
dels e anti_pathicos impostos, só nessas occasiões, só 
nessas crises que mal se podem vencer com sacri
ficios pessoaes immensos e prolongados esforr.os, 
só nessas occasiões para o partido liberal soou a 
hora de ser chamado aos conselhos da Corôa. 

:184,0, 184,8, :18611 e 1878, ahi estãoeloquentemente 
éonfirm:mdo a missão do partido liberal-' debellar 
catastrophes e tornar-se odioso ao paiz pelos sacri
ficios que delle é obrigado a exigir- para salva l-o 

-do abatimento senãfl do descalabro de suas insti
tuições (Apoiados). 

O nobre deputado por Pernambuco intimou o 
illustre Sr. 11residente do cón~elho pnra entregar 
aos conservadores a bandeira que o partido liberal 
confiou a S. Ex. · 

.Essa grave injustiça feita. menos ao honra~o Sr. 
presidente do conselho, c a seus dignos collegas, 
do que a esta camara qnc apoia com sinceridade c 
dedicação o gabinete de 5 de Janeiro, foi um acto 
tanto menos generoso, quanto inesperado, pois é 
certo que quando S. Ex. hasteou pela primeira vez 
ne::.te augusto recinto e em occasião muito solemne 
essa bandeira,.-foi calorosamente applaudido evicto
riado, e nem se levantou um só protesto, nem se 
fez. ~uvir voz alguma dissonante, que viesse per
turbar mais esse ~lorioso triumpho que S. Ex. ai- · 
cançava na sua tao longa q:uão honrosa vida pu-
blica. (Apoiados, muito bem.) . 

O . Sn. 1\hncoliNo :Mou-n.\ :- Apoiado. E' uma 
glomt do nosso paiz (.::ipoiatlos). . 

o Sn. FRANÇA. c_\iw.úHO:-Mas o nobre deputado 
por Pernambuco, deixando-se arrebatar pelo en
thusia~;no de SlJ,áS i:'déas aliás, tão cloquentementc 
expen~tdas, esqueceu-se do que é a bandeira do 
partido conservador; dessa bandeira que tem sido 
a mesma em todos os tempos e ha de ser sempre a 
mesma emquanto tiver em seu favor a omnipo- . 
t~ncia da instituição _olylf_archica (apoiados), infc
hzmente com orgamzaçao legal em nosso paiz 
(..:i]Joiados ). 

Vejo, é certo, aceitao; pelo partiuo conservaU.or, 
embora ümHo constrangidamente, a elcidio ditccta, 
mas com censo elevado .e por lei ordiniiria, amea
çada de constantes mystificações. 

·l\Jas lambem leio na bandeira dos adversarios a 
cr • 

O Sn.. JoAQUI:!.I NABuco dá um aparte. 
os 

nossos respeitos (apoiados), é para nós saerat.jssiinà . 
. Por:quc representa a seg-urança do sy:3tcrua rern·c· 
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sentativo pela liberdade uo voto, pela yictoria do 
grnnde principio da csco\:1 liberaL-O governo do 
povo pelo povo. (11poiados; muito bem.) 

E si acaso o braço do honrado presidente tlo con
selho não possa sustentak1, c_ tenha clla de ca~~r 

... _.... ( ~... ~' ~ 

a levantarJo, mas a hão de dilacerar hasteando a 
proprin, não será nem por culpa de S. Ex., nem 
dos .se"us dignos companheiros de ministcrio, nem 
da maioria que os sustenta franca e lealmente 
(apoiados); mas sim por culpa vossa (apartes), por 
cul a dos liiJcraes que procuram tornar o parti1lo 
libera j.mp()tente para governai! o pa1z. pota os 
e ni'ío apoiados.) 

Felizmente, Sr. préüilente, creio estarmos longe 
de tão triste fatalidndc; pois é bem fraca a dissitlcn
cia, que se nota (npoiados) e insig-nificante a op· 
posição que em todo o Impcrio se leva,uta contra a • ~ • o 

Não posso concordar com a opinião cmiltida por 
2.lguns dos mnis illustrcs membros desta camara 

uando sentein que si não se realizarem desta 
vez as. ou ras re.ormas 1 eraes_, erao e tear 
addiadas por 40 ou 50 annos. 

Para que tal se desse, seria de mister que a 
nação não quizess@ tacs reformas, não as repu
tasse urgentes. Não é p06=-ivcl resistir ao ·poder 
legitimo q'ue á mesma nação assiste. 

· 'ess s meus col!erras labora-m em "Tande 
equivoco fazendo injustira não só ao paiz quere
clama a realização dos grandes princípios, que 
constituem o programma do parliuo liberal, como 
á propria Coroa, a quem não se póde attribuit· o 
11ensamento de haver crendo est:l situaç5o unica
mente para arranjar uma reforma eleitoral, pois 
seria isso nadu menos do que afl"rontar as leis un 
log-ica, c as leis da logica não ~c aiTronlum impu
nemente (Apoiados). 

Li em um e5cri 1tor modcmissimo: 
N:~poleão, filho do movimento revolncionario, 

lhe é infiel, es_qnecc sn:1 origem democrarica, es
posa uma nrcln-uuqneza c quer fundar uma dym
nastia. 

E' illogico: Waterloo é inevitavel. 
Os Bourbons,entrando protegidos pei::Js excrcitos 

... . . . . .· . 
""" o .. ~ 

· tuacão, procuram seu ponto de apoio nas. i1h~as 
libe·raes. Trazem p~ra a Franca, can1·ada dn diet:t
dura, umn carta iniitada da constiluir~o ingleza.l\las 
entregam-se ao clero c ú nolJrezn, isto é, aos 
homens, que detestam essa carta. 

E' illogico : 18:.10 é fatal. 
L_ui_z Felippe, q~c sn_biu ao po~er _por um com

pro!llisso, para _na o dtzer uma mtnga, não tem 
r~zao de ser s~nao com~ representante da hurgue-
z1a. • s • • 1, 1 o-se llllpru cu te· 
me.ntc ii reforma eleitoral. 

E' illogico: a queua é certa. 
O imperi?, emlim, que não tem um Cezar, quer 

fazer cezar1smo. 
_Napoleão IH, que esCI'CYeu ~iyros socialistas, 

~···. · " c. . . c.. <... ssns 
.. ;·~lludidas; mas depois só cuida em conciliar-se com 

:. :~s classes elevad:1s. . -
i:' Tudo em seu reinado é contradiclorio c illon·ico 

Sedan é uma expiação ...................•. -~ .. : 
Estou~ portanto, profundamente 

: . :) ~-

E si por ventura estou em erro, si os aconteci
mentos politicos fot·em dominados pelo imprevisto 
senüo pelo absurdo, si niio pudermos exercer o ~o
vemo com dig-nidnde e proveito para a naçiio, de
ycrcmos deixai-o ~o~ noss~s _advcrsari?s,_ collocan-

qnnl aliás estamo~ d~ lw ni. nilo ~costnmados.'{llluito~ 
a:poiados.) E é sem duvida alguma o qM fará o 
digno gabinete de 5 de Janeiro, cujos membros 
por seu nobre caracter c honrosos precedentes, :1os 
inspiram a mais extensa confi:mça (apoiados), e se • 
imvõcm ao mais franco e sincero apoio (Apoiados). 

gera~~:10 <e , , ~· (eu-nos :1 m epen encw, 
obrigou o Sr. D. Pedro I a estabelecer o svstema 
libcr:1l representativo ; em 1.831 ostentou ·com :1 
maxima energia o ~cu poder soberano, venceu o 
partido retogrado, dect·etou os novos principios li
!Jeraes, que se encontram na constituição de 183lJ, 
-o acto addiciontll. E nós dc,-ccndcnles tão ro-
ximos dessa gloriosa gcraçuo deixaremos aos nossos 
vindouros npenns a reforma eleiLornl, legando-lhes 
igunlmente a dcsmoralisação ndministrativa , a 
· i · l ,, , e 'ç;:i :; s_, s 
impostüi excessivo5, a dccadenein da lavoura e a 
nossa liberdade e segurançn sem os precisos meios 
tle defesa? Não, Sr .. presidente. . 

Apostolos sinceros da idéa liberal, da escola de
mocratica, não renegamos as nossas crenças; ha
vemos de mrrn•u· com todas as for as ela reali-
zarão completa do programma do nosso parlido para 

. que não nos possam alcançar as censuras da historia. 
(1lluito bem ; muito bem. O 01·ado1· é abracado e {e
licitado lJOl' todos os Sl'.~. minist,-os e áepuiados pre

. srntes .) 

A discuss:io fica allinda pela hora·. · 
Achando-se na sala immcdinta o Sr. ministro da 

guerrn_, que ve_m apr~sentat· a proposta .do poder 
executivo que ftxa as torça.;; de tert'<l, e ler o rela· 

• < ·:i o e a , 1, e in I'O nzi o com 
ns formalidadP~ do estylo, e, tomando assento ú 
direita_ do Sr. presidente, le o seguinte : 

A~tgusLos c dignissimos Srs. representantes da 
naçao. 

Em cum rimcnlo do· receito con tit ·i n 
de ordem de Sua Magestaue o Imperauor, venho 
apresentar-vos a seguinte 

PnorosTA. 

Art. Lo ,As for~·as· de terra para o anno finan
ceiro de 18~0 a !881 constarão : 

§ Lo Dos officines das d1fferentes classes do. 
quadro do oxercito. . · 

~ 2 .o De 1:3:000 pra~as de retem circumstan-
cws O~l mnrms, c c : em Clrcmnstaucias cx
t~aordmarlas. Estas forças sr.t·ão completauas na 
f,1rma da lei n. 2556 de 2ô de Setembro de 1874. 
J 3.0 Dns companhias de aprendizes artilheiro~, 

na~ excetlendo de 400 praças e da~ duas compa
n_htas do aprendizes militares, creadas nas provín-
Cia' de Mina· · ~ · 

Art. 2.o O premio pa"rà os voluntarios será de 
~00~000, c 1Im-a os engajados de 500~000, pa.,.o em 
tres prestaçucs, sendo o dos segundos propor~ional 
ao tempo· pelo qual de novo se engajaram, nos 
termos do art. ~. 0 da lei n. 2623 de 1:3 d& Setem
bro de !875. 

e .-

pra-;a·s de pret, mais uma gratifiéação igual á me· 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 27/01/2015 11:43- PÃigina 17 de 34 

Sessão em 6 de Maio de t879. 23 
. .ir..,..-. 

1ade do soldo ele primeira praça, conforme a arma 
. em que ~crvirem ; os engajados perceberão mais 

Ulh!l. gratificação igual ao sold() de primeira praça 
e tarnbem segundo a arma em que servirem 

§ 2_• Quando forem escusos do serviço, se lhes 
, • , .. ~ ç 

de i 08. 90Q metros quadrndos. 
§ 3. o A importancia da contribuição pecuuiaria, 

de que trata o art. :1.. 0 § L 0 n. 7 da lei de 26 de 
Setembro de !87(1., será de :I.:OOOSOOO. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em can· 
t~rlo. 

n ac10 o to e aneu·o em 
:1.8í9.-11fm·quez do Herval. 

Finda a leitura da proposta, o Sr. ministro toma 
nssento á esquerda do Sr. presidente e lê o rela
torio, retirando-se logo depois com as mesmas 
formalidades com que entrou. 

O Sn. PRESIDENTE declara que a proposta e.o ·re· 
latorio vão remettidos á commissão de marinha a 
guerra. 

SEGUNDA HRTE DA ORD~I DO l>IA. 

Entrou em 3.a discussão o orçamento. Varias 
Srs. deputados pe.uem a palavra e faz-se a in
scripção. 

O Sr •. Costa Azevedo (pela ordem):
Sr. presidente, começo felicitando o digno relator 
da commissão de fazenda pela reeleição,como prova 
da immensa confiança da camara e do quanto bem 
serviu á maioria. e ao governo (Apoiados)~ E fe
licito-me pelo facto~ porque tenho de fazer re
clama~ão relntivamente a uma emenda que offereci 
e foi approv:~da na Sl'ssão de 2i de Abril, a qual 
aiio vem consignada no jlarecer dado para wffrer 
a a.a discussão. 

Estoa completamente con:vencido de que no 
atropcllo de tantas emendas havidas então, e de 
tnntos trabalhos que pesnram sobre o honrado 
relator da commis.são de fazenda, S. Ex. não podia 
ter parte nessa falta, que cu deploro. 

. . 0 Sn. DUARQUE DE MACEDO:.-Vamos OUVir. 
O Sn. CosTA AzEVEDO :-Eu oiTcreci uma emenda 

ao~ :1.7 do orçamento da marinha rclativmncntc· ã 
snpprcssão de um Iog·ar e da consr.quentc verba 
or,~amcnlario. 
· Folguei de ver V. Ex:. Iavantar-se o dnr o seu 

apoio a essa minha emenda: ella porém n5o np· 
parece agora. 

O Sn. BuAnQUE DE MACEDO:- De que tt·ata? 
O Sn; CosTA AzEVEDO:- Da suppressão do um 
e ar a · re1 ar •çao os p 1aroe5 e a consequen e 

''er!Jn orçamentarw. do cscripttwario ..• 
O Sn. lltoARQüE DE liACEoo: ·-Do cscriptm~ario 

ou do desenhndor? 
O Sn. Cosu AzEVEDO: -Do escripturario; o 

desenhador ficaria exercendo as funcções do es-
Cl'lp urar10 r.om vencunen o mawr, porque nat 
ha necessidade alguma desses dous logm:es. 

• O Sn. BuAnQuE DE MA.cEoo: -Peço a. palavra 
pela ordem. 

G Sn. CosTA AzEVEDO:- Achou-se approvada 
essa emenda ; robusteci-me deste faeto com .a lei-

. 22 de Abril e que é identico ao que leio agora no 
Jornal elo Commercio desse mesmo dia (lê) : 

• Ao§ 17 (pharóes.) Diminua-se da verba res· 
pectiva 1:2008, provenientes do vencimento do de
sonhador, diEp~nsado o escri:pturarlo arch!vista, 

' ~ cionar tambem como tal e com vencimento do dis-
pensado de :1. :8006000. 

Abaixo diz (lê) : 
E', pois, para mim fúra de duvida, quando eu 

não tivesse certeza do facto, que esta emenda foi 

0 Sn. BUA.RQUE DE MACEDO :-Não ha duvida. 
O Sn. CosTA.AZEVEDO :-Mas, pelo que- leio no 

projecto impresso, organizado para a 3. a discussão' 
não está ahi essa emenda. 

Faço justiça ao honrado relator d~ commissão 

nesta omissão. Po1·ém eu ouvi ·alguma co usa reJa- · 
tivamente a dever ser supprimida do projecto esta 
emenda, que havia sido a rovada ·e hei de ex-
pen e -o a casa na occas1ao em que me couber a 
palavra, para discutir o orçamento, e verá a ca
mara que ha aqui alg-uem. fóra das bancadas da 
representação nacional, que promette e consegue 
fazer com que as ernendas approvadas não appa
reçam ou sejam modificadas nos projectos para ·a 
i - -

0 SR. BU.UtQUE DE MACEDO:_:_Si ha algnem, per
de o seu tempe, e V. Ex. ni ver como está equi· 
vocado. 

O SR. CosTA. AzEVEDO :-E! ta emenda não 
pa5SOU? 

0 Sn. BUATI.QUE DE MACEDO :-Passou. 
O Sn. CosTA AzEVEDO :-Existe ella no lH'Ojecto 

impresso para a 3.• dlscússão ? · 
0 Sn .. BUAUQUE DE MACEDO :-Si é a que suppO· 

nho, existe; V. Ex. vai ver. 
Já mandei pedir o Diario Official. 
O Sn. CosTA AzEYEDO :-PossG remetter a V. Ex:. 

o que tenho aqui • 
O Sn. BuAn üE DE MACEDO:- ou 'á ex licar. 
O Sn. CosTA AzEVEDO :-V. E:t .• talvez pense ao 

momento que me refit'O a uma contra-emenda, que 
a commissão oiTereceu relativatlllmtc ~o obscrva
lorio aslronomico. 

O Sn. · lluAnQUE DE MAcEoo:-Nii'o, senhot·. Vou 
explicat· o que a conunissão fez e V. Ex. verá si ha 
equivoco de minha parte. 

O Sn. Cosn. AzEVEDO :-Bem. Eu pedi a palavra 
ara ter a ex lica .ão · fazendo com leta usti .a 

nem eu seria capaz de a não fazer, ao honrado re
lator dn commissiío, por não estar incluida uma 
emonrla que passou. E pO$SO as~egurar ao honrado 
relatot·, que se ndmirou de Iwvel' en clito que, 
quando discuti!· o orçamento, narrar o facto que 
OUVi, Í~IO é, CfUe c.sta emenda foi,, ahi, 110S corre· 

'I O 11 I \ 

considet·adas dis~c-se: • Foi porque eu não estava 
prevenido, mas n5o entrará no projecto que tem · 
de ser discutido. • · 

0 SR. BUARQUE DE MACEDO:-Não sei a quem 
V. Ex. se refere. Si eu até votei por essa emenda, 
como havia de pugnar para que ella não fosse con • 
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O Sn. CosTA AzEVEDO :-Eu estou fnzendo com
pleta justiça a· v. Ex. O que digo é que V. Ex. no 
atro}lellamento de tantas emendas, de tanto traba
lho, que o podia assoberbar, si não fosse a grande 
actividade, a grande intelligéncia de V. Ex. (apoi-
ados)... · 

O ·Sn. BuAnQrE DE MACEDO:- Muito obriga o. 
0 Sn. COSTA AZEYEDO:- ... podia sem duvidn 

alguma sr.r illudido, como na minha consciencia 
estou certo de que o foi. 

O Sr. Buarque de 1\lacedo:-Sr. pre-
• i en e, emen a o no r,, p o oi a , . 
Eu vetei por ella, está comprehendida no orça
mento tal qual a camara a adaptou. 

A camara se ha de recordar, que passou aqui 
uma emenda mandándo que a repartição de pharóes 
e· hydrographia fo1·massem uma unira, suppri
mindo-·se os em reO'ados ue forem em excesso. 

Ora, a expressão-enwregados que forem em cx
·cesso-é um- tanto vaga. Eu perguntei ú commis
são, e alguns_ de seus membi os qu_e se acham Pre-. 
~ !:) \: .. ..., ' 

ma de redigir a emenda· approvada pela cash. 
A commissão entendeu, que o llensameuto ua 

emenda era naturalmente o se~ninte : extinguir o 
pessoal da rcpnrti<,;ão de pharóes e comprehender. 
as duas repartições sob uma só denominação-hy-

. drocrra h ia e haróes. 
ss1m enten emos, e 1·eso veu-se que o que era 

propriamente pessoal da repartição dos pharóes 
fos~e -.supprimido, ficando o da repartição hydro
grapluca. 

A commissão não só supprimiu o logar de dese
nhador, a que se refere o nobre deputado, como 
todos os demais empregados da reoart1ção de pha
róes. A saber: um director com 2·850$; um nju
d:mte com i:\)4:01~; um escriptnrario com :1.:80015; 
nm dr.scnh:Hlor com :1.:2001), e um arteiro c.om . . 

A totalidade deste pessoal snpprimido é de 8:G90$. 
E neste algarismo está comprehenrlido não só o 
desenhador, a que se refere o nobre deputado, como 
o escripturario e archivista. 

Si o nobre deputado da verba pharóes e ln~dro-
• • • • I .. :"' ... • 

attendida a su~ emenda como todo o pessoal da 
repnrti~ão de pharót~s, que no espirito da. com
missão foi supprimido pela camara. 

~i a commissão uc orvamento, no que diz res
pmto a esta cmendu, entendeu mal tjtlando con
:;itlcrou que o Jlcssoal tln reparli~ã·J uc 11haróes 
dtlYia ser supprimitlo, a cmn<~ra resolvorú; uws isto 
foi o que entendeu c fez a commissiío. . 

V. Ex. diminuindo 8:6901~ da verba Hl:8:322;~ c 
reunindo a difi"e u ·a :i ver a d f'· · . !'r-
drographia, achará o algarismo.que cstitno parecei'. 

l1ortanto a commissüo contemplou n emenda a 
quo se refere o nobre deput:Hlo (Apoiados). 

Eu peço ao nobre deputado qne tenha a bondaue 
de verificar os algarismos.· Não tenho n pretenção 
de que elles estejam perfeitamente exactos, mas 
acre 1 o que o estuo. comm1ssao o que cz 01 
supprimir todo o pessoal. 

O Sn. CosTA AzEVEDO :-0 CJ.UC não podia fazer. 
O Sn. BuAUQUE DE }1.\cEno : -1\Ias foi o quo 

passou na casa. 

O Sn. Bu.~nQUE DE ~!!.CEDO:- Si não foi, a cnsa 
dirá ; mas o que estava na emenda era reunir em 
uma só a reparti~·ão de pharóes e a de hydro
gr!l}lhia, supprimiüdo-se o pessoal que for em 
excesso .... 

O Sn. CosTA AzEVEDO : - Não estava tal. 
0 Sn. BUARQUE DE MACEDO :-Confesso, que hesitei 

muito si devia assim proceder ; mas a emenda não 
podia ser redigida por outra fórma. Si a commissão 
não iilterpretou bem é questão diversa; mas o nobre 
deputado faça a verificação, e l1a de ver que a sua 
emenda foi contemplada. 

o • 
ainda a uma emenda de S. Ex., embora não se ti
vesse referido a e lia. 

S. Ex. <~prcsentou uma emenda supprimindo 
um Jogar de amanuense no collegio naval, ·c SULl· 
primind:~ igualmente a respectiva verba; mas re
correndo as tabellas do orçamento, . vi que nestas 
nao ex1s 1a ver a a guma para esse servu;o ; por
ta.nto a commissão supprimiusimplesme,:1te o Jogar, 
porque não podia supprimir uma verba que não ..· . - . .. ' . 
occasli:Ío pa;·ã ·dar< esta explicação'. 

Eis a explicação que em· cumprimento de meu 
uever e pelo muito que me merece o nobre depu
tado·eu deyia dar. 

O 81·. Cezario Alvim ( 1.0 secl"etario) 
· i , v · ic a i-

citar do nobre deputado a graça de ser máis claro 
no seu pensamento de abusos que me pareceram 
attribuidos :i secretaria da camara. 

O SY. CosTA AzEYEDo . .:.....Ha de -ser perfeitamc!].Le 
claro, não costumo a ficar a meio caminho 

O Sn. CEZARio ALYIM:- V. Ex. comprehende 
que certas allusões que podem afft~ctar os creditos 
da secretaria da c!lmal'~ ·não 110dem fiem· no ~r e 

o ' ' t 

desfiados c trazidos ao conhecimento da mesa c 
muito especialmente ao meu, porque, coiilo V. Ex. 
sabe, sob minha responsabilidade immeditu correm 
os negocias da secretaria. Tenho o direito de saber 
o que ha para cumprir o derer que o cargo me 
impõe. • 

O Sr. Costa Azevedo (pela ol"clem) :
Eu agradeço a V. Ex. a hondàde de con~eder-mc 
outru vez a palavra para de alguma maneira expli
caNno com re fercncia ao que acaba de dizer .o 
honrado relator da commissão · mas antes, desde 
.que o digno 1.0 secretario invoc~ a necessidaue uo 
cxplicm·-me perfeitamente bem ticcrca do umas 
allusõcs que fiz ha pouco, cabe-me dizer a S. Ex. 
quo hei de s?r s~m.pre. expliçilo co.mo ~ostumo s~r 

) 

a responsabilidaue do meu procedimento qualquet· 
que clle seja ; mas no momento não posso annuir 
aos desejos de S. ~x. ~orque já rilo,compremetti 
a fazd-o quando dtscuhr o orçamento. 

Todavia, para dar uma prova a S. Ex. de quanto 
dese"o ser·lhe aO't·adaver )fO onho-me a essoal 
e particularmente, hoje, ao sahir daqui, dizer a· 
S. Ex. quaes os motivos que tive para fazer essas 
allusões. Creio que desta fórma, sem ir á questão, • 
obrigado pelo convite do nobre i. o secreta-rio, satis
fa~o todavia aos seus desejo~:. como chefe da seére
ta~·ia,. c es.r.er~ ~;t-e S.Ex. nãe mo ler>~rá n mal esta 
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Voltando, porém, ao assumpto, pe~o licença ao I O SR. CosTA AzEVEDO :-E' boa! E' uma expli
lwn rndo relator Ja commiss5o. de fazenda, pa_!"<i cn~:ão q_ue e_ston dr:nt~o. l\las, Sr. president~, nã_o 

. dizer-lhe que S. Ex. e os ~cus d1gnos collegns nao Loma~~t mats tem.po a C<l;S<~, nem V. Ex. tçra mms 
tn1duzir<.Jlll perfeitamente o lltmsamento da ca- occa~~~~ de me chamar a o~·de.m. Invocarei ~p~nas 
mara. . . a opmmo do :ueu nobre am1go~ o honrado numstro 

• •.,. ., :l ., .(" .... ~ l. I • -

R. UAnQUE DE ACEDO:- S'O e OU ra qu 
O SR. CosTA AzEvEno:- ... na votação d<~ emenda 

do honr:Jdo deputtJdo llOr S. Pnulo, l'ara o fim de. 
juntar em uma unica as duas reparti~ões de 
11h~róes e de hydrog-raphia ... 

o SR. DuAÍl.QUE DE MAcEDO dá um aparte. 
O SR. CosTA AzEYEDO:- Si S. Ex. se tivesse re

cordado de que a caml.lra havia. bem aceito a sup
IH'cssão da repartição de hydrographia, de que a 
propria commissão propoz .... 

O Sn. DuARQUE DE MAcEDo: -~ias não se chegou 
a votar. 

·o Sn. MAn.Tnr FnANClsco dá um aparte. 
O SR. CosTA AzEVEDo:- O nobre deputado por 

· · 1eir stado ' não me· 
honrou com a sua attenção. 

O Sn. MARTiliiFRANCisco:- Eu creio que V. Ex. 
nua tem mais intimidade com o autor da emenda 
do que eu, e asseguro-lhe que o nobre relator da 
eomrnissão traduziu fielmente o pensamento. da 
emenda. 

O Sn. CosTA AzEVEDO:- V. Ex. comprehende 
que, aventando esta opinião, eu não sou leviano. 

· V. Ex. me permiLtini que lhe diga que, si se recor
dasse de q11e ft.i a propria comm_issão que, tr~tlu
zindo perfeitamente as necessidades publicas, 
propõz por si a suppressão da repartição hydro
graphica ... 

O SR. BUARQUE .DE MACEDo:- Mas a camara 
votou, de preferenci~, a ~mcnda. 

SR. OSTA 1 ZEVEDO:-... Sl se em Jrasse e q e 
em virtude da emenda offerecidn pelo nobre depu
tudo por S. ~aula, a carnara V?t~ll, post~riormente, 
fazer uma so das duas repart1çoes, ver1a S. Ex. e 
os dirrnos membros ela commissão de fazenda que 
a repartição que se devia auncxar não era a ~e 

' • . : n . do drorrra lua 
n de pharóes. 

O Sn. BuAnQUE DE ~ACEDo:-Já dis!e que a camn· 
i"a votou de prefcrencta a emenda. O que havemos 

· do fazer ·? · · 
O Sn. MAnTDl Fl\ANCisco dá um aparte. 
(lia ottlros apm·tes.) 
O Sn. Cos'f.\ Azi~VJ::Do :-Logo, quer no p~nsa· 

lllento da c~m~ru, quer no ~ensam~1~to da Jlltts; 
\ ' umnental a existencin da repartição de pharôes, a 

eonsequcnciu era que se devia annex:1r a repur· 
tição de hydrographia à ~e.phart.es. E sinto não 
estm· presente o nobre mmistro da fazenda, par3 
apoiar-me 11a v~liosn opinião de S. Ex. · 

·-
palnv:a para uma .explicação e está discutindo a 
ma teria. 
- o Sn. CosTA AzEvEDO :-Esta explicação é por 
causa dos algarismos. · 

é na discussão 

juntar-se a rep<:~rtição hydrogr~phica á de pharóes, 
do que a de plwróes ú hydrorrr~phica, pOrtjUC 
esta ultiwa repartiç5o, creada pelos· nossos adver
sarius politicos, ftJi qualificada por S. Ex. como uma 
patacuqda, c ainda hoje li as p~ilavras de S. Ex. 
nos annaes de 1877. 

0 SR. BUARQUE DE MACEDO:~ Patacoada. 

O SR.· CosTA AzEVEDO : - Sim, senhor, e w estou 
com S. Ex., e poderia neste momento repetir as 
suas palavras. · 

já vê o honrado relator da commissão que eu, 
, , c ,, o e 

oito contos e tantos, qo~ndo a suppressao que eu 
!Jedi era de i :~00~, nà.o podia dt!scobrir a razão 

. . , . . ~ . . 

Vêm á mesa, s~o lidos, apÕiados e entram con
junctamente em discussão as emendas e additivos 
seguintes : 

MINlSTERIO DA AGRICULTURA. 

Emenda ao projecto. n. 14:3 A de ·18i9. 

§ 14. Em vez de :L.95i>:OOO~, diga-se-2.05õ:OOO$, 
sendo üOO:OOO;) 1)nra execu~.:ão das obras d~ esgotos 
de aguas pluviaes. 

Sala dus commissões, 2 de Maio de i879.
Buarque .de 1llacedo.- Sou:m. 9arvallto.-L.iberato 

arroz .- (' .-
Fabio Reis. 

l\11NISTE1UO D.\ JI'.\ZEND.\. 

Nas emendas app1·ovadas. 

~ \).o Em ·logar uo 6.130:~61)~, uigtt·SO 
ti.ü30:76U1}000. 

Bm-roso.-Fabin Rr.Ú.-Cesar Zama.-Yiriato de 
~~e de i I' OS • 

Pnra s~r ncrc:'centado ao ·addilivo ~obre a ave· 
nidu-Yilln babe I. 
· I(l'unl favor ao Dr. Francisco Teixcirn de Maga-
lhãcs e successorcs o on e • e ages ou a e -
preza por cllell Ol'g:miz:Jda, parn executarem a clau· 
sula 27 .n do decreto n. 1>7~, de t.J, de Novembro de 
1874. . 

Snla das sessões em 29 de Abril de i879.- Li
berato I!a1·roso.- Cesa1· Zama.- Fabio Reis.-
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MINISTERIO DA AGRICULTCRA. Emenda, additivo ao orçamento da justiça. 

Enw1;da ao p1'ojecto n. H3 A, de 1.879. Aosjnizes de direito, qunndo nomendos ou remo-
vido~, o governo arbitrarit njuda de custo para 

Ao additivo n. i acrescente-se no final : A eles- transporte. · 
peza anp.ual com este serviço não excederú a § 

Sala das commissões em29 de Abril de 1.879.- A ajuda ele custo dos magistrados será abonada 
Bum·que d~ J1facrdo.- Liberato Barroso.- Cesar de conformidade com o art. 1.0 § 1.0 das insteuc
Zama.-Prado Pinwntel.-Sottza Carval!to.-Fabio çõcs n. 29 de 16 de Jnneiro de 1860, que regulam 
.Reis. a ajuda de custo dos empregados fiscaes. 

MINISTERrO DE ESTR.:\.NGEIROS. 

Emenda ao pi'Ojecto n. H.-3 A, de 1879. 

Additivo. Ficam supprimidos, na secretaria de 
estrangeiros, um lo gar de :1.. o e outro de 2. o offi
ciaes. 

Diminua-se a verba na somma correspondente, . . .. . 

Reis. 

!lllNISTEUIO D.:\. GUERRA. 

Eme1ida ao projecto n. H3 A, de !879. 

Ao 2. 0-Em lucrar de 51 :920-'000- di«a-sc-
60:320~000, inclusi;-e o soldo de cnpitão a que por 
lei têm direito os auditores ue gt;terra. 

Sala da commissão, 29 de Abril de 1879. -
Buarque de Macedo. - Liberato Barroso. - Cesm· 
Zmna.- Pmdo Pimentel.-Souza Cm·vallw.-Fabio 
Reis. 

i\llNlSTElliO DO DIPEniO. 

Emelldtt ao pi'Ojr•cto n.o H!l A, de 1870. 

Supprima·sc o nlldi tivo, na parte relativa aos 
empregados da sccrclaria da camara dos deputado~, 
ficando a cargo da mesma cnmara, sob proposta da 
mesn, providenciar a respeito, de accôrdo com a 
verbn vota.da. - 29 de Abril do !879.- Cesario 
illvit.n. · 

1877-N. ii;;. 

Art. 27 do prlljecto 121 JJ tle !877 (m·tamento yaal 
do imt>CI'IO) clestacado em 8 ele Ayosto 11ara tu 3.11 

cliscussàfl. 

· Offerecirlo pelos Sri'. :Mt~llo e Mattos c ont1·o::: em 
2~ do Julho c nJlpl'OVado em 2.n dbcussão, em :2~ 
do mesmo mcz. 

et t r, "'' ( l • L 

mara munieipnl dn ct)rtc a cmitti!· couptJ1M ao pnr 
até á quantia de 1.200.000~ p~rn pag-amento da 
respectiva di\·idn, proveniente rlo calr:nmcnto da 
cidade por parallclipipedos e conslnnte do olllcio da 
mesma camara ao ministerio do imperio, de ~~ de 
Julho de i876, vencendo os ditos coupons o premio 

o, :,; i n , a Jrcu-
lação em qualquer tempo por compra ou por sorteio. 

Emenda. 

Offereço como emenda additiva ás disposições 
eraes do orçamento o projeeto supra. -Bezerra 

O magistrado, nomeado ou removido, que se 
nchar na côrte, deverá apresentar no ministro da 
justiça uma relação nominal de todas ns pessons de 
sua familia, para serem abonaàos os transportes em 
dinheiro ou nutorizadas as pnssagens. 

Aq~ello que estiv~r em qualq~er provincia;pa 

§ 

. O magistrado lerá direito i ajuda de custo qual
qUer que seja a distancia a percorrer, salvo quando 
removido a seu pedido. 

S. R.-R1o, Março de !879.-José lll. de Freitas. 
- 1}feim de Vasconcellos. 

Os exames feitos no Lvccu M!neiro de Ouro Preto 
habilitam para a mati·icilla nos cursos superiores. 

Sala dns sessões, 6 de 1\laio de 1879.-Candido 
de Oliveil·a. • 

Ficam isentos do pagamento de 11ralicagem dos 
portos om que ent.rareni por forçn do seu con!rato 

O" \' rn tr ' ) ' I 

navegação bahiana; salvo . quando pedirem pra
tico:;, ou se utilisarem dos serviços da praticagem. 

S. R.-F. Sotlré. 
Artigo additivo para ser incluido nas disposições 

ger:JCs: · 
~ '- ._ ._ I 

vores, por esta lei JlOI'tnittiuos ás Evonias, n CJnal
quer outm cmproza de ig-twl natureza que tiver 
por 1im construir casa~ para hahitar:ão do opera· 
rios. 

~. H.- Sou::a Ccrn•allw. 
Sub~titua-so o§ 10 uo art. 22 llo cnp. 3.'' pl'lo 

seguinte : · 
· A taxa do escravos lira ~levada ao quaui'Uplo. 

Hio de Janeiro. 6 de Maio dr~ i8itl.-S. n.-
Lima. Dtutrlf'. · 

Su!Jslitnlivo t\ L" parte llo art. 2:;: 
N:1 côrte e nas com:~rca~ lla:;; capitaes das pro

vindas em que lw juizes especiaos dos feitos dn 
fazenda continnnt·á a · · · ·~, ·r,:-
privativa pelos actuacs juize~ dos feilos. Nas dr~mais 
comarcas csprciaes exercerão a mesma jurisdie~ão 
os juizes (le direito res}>ectivos ; e havendo mais 
de um, aquelle qtte o .governo designar. · 

~ L o Nas sédcs das comarcas g-ernes, etc. (Como 
csiá no artigo.) 
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MINISTE'UO DA 1\IAlliNHA. 

Arscnacs de marinha. 

.;De conformidade ao que dispõe o art. 4.0 da lei 
n. 2236 de 26 de Abril de :1.873: 

:f.. o Extinguir-se-haos Jogares creados pelo regu
l:nncnto dos arsenaes de 2 de :Maio de :1.874-, com 
offen8a da mesma lei; ·. 

2.0 Reduzir-se-ha os vencimentos dos re::;· rctivos 
empregados ao limite maximo concedido pela 
nwima lei, que, tambem nesle ponto, não foi ob-

Sala das sessões, 27 de Abril de 1879. - J~ C. 
Azevedo. 

1\[INISTERIO DA MAniNHA. 

Con tra·additivo. 

§ :1.3 .-Cªpitanias de portos. 

Mantenha-s a s 
Terno autorizado a substituir os secretarias das 
capitanias cujos chefes sejam os commandantes d:~s 
C?tnJHmhias de aprendizes marinheiros, pelos offi
ctaes. de fazenda dessas companhias, sem maiores 
vencimentos. · . · . 

S. R.-Sala das sessões, 29 de AbrH de 1879.-

MINISTERIO D.\ AGRICULTUllA. 

Reducrcio da verba. 

§ 18. Ohser·vatorio aslronomico. 

Tahclla :1.8. 

. Supprim~-.se a verbn. de 2:ris.í$800 que se dcs-

vatori~ nstl'onomico, 1;nra reguhu· o;~hronomeiro~
da repnrli~:iio, que :levem c podem ser regulados 
pelos commnndautos dos nnvios. 

s.: n.- Sul a dus sessões, 29 de Abril de 1879.-
J. C. A:cvedo, · 

MINISTERIO DA !IIAIUNU.\, 

Coulm·additivo. 

lntcndcndn e :JCccssor·ios. 

Mnntenh:r-sc n intcndencia de mnrinhn, e con
st'guintementll n respectiva verba orç:.tmenlnr·ia 
de 10r):U91Si00. 

S. }\.;... Snla llns l'C~sucs, 29 de Abril de 1870.
J. C. A::rt'l'llo. 

!IIIXISTERIO D.\ !IL\.RINHA, 

§ :1.7-Repartição dos pharóes. 

Diminua-se da verba respectiva :f.: 2001' prove· 
nientes do yencimento do desenhador; dispensado 
o escripturario archivista, por ser dcsnecessnrio, 
passando o dcsenhador a funccionar tambem como 
tal, e com vencimento do dispen~ado, de :f. :~00$. 

Mll'iiSTERIO DA MARINHA. 

Contra-additivo. 

§ 2: o - Conselho naval. 

te a respectiva verba orçamentaria de 2~:800;5000. 
S. R.-Sala das sessões, 29de Abril de iS79.-J. 

C. Azevedo. · 

l\IINISTERIO DA MAniNILI.. 

A gratificação do commandante seja a estabele
cida pelo decreto n. 4885 de 5 de Fevereiro de 
1872, na tr~bella n. 2, caso não seja extincto o 
mesmo batalhão. 

. - a· d~ 

MINISTERIO DA MARINHA. 

§ :1.2- Arsenaes de marinlw. 

Artigo. O governo fica autorizado a reorganizar 
os.ursenaes de marinha, dando-lhes reg.ulamenio 
que torne o serviço mais eco no mico e efficiente. 

Paragrapho. Reformando o regulamento que 
• - .• • 'C)C) C) • [. 

e os quadros annexos ao decreto n. 5163 de 4 de 
Dezembro de 1872, terá em vista: 

i. o Diminuir o pessoal ao stricta.mente necessario 
e indispensavel : . · 

a) extinguindo as compnnhias de artifices mili
tares e de aprendizes artitlces. . 

h) supprimindO de todos os m·smacs; os logares 
do cirurgião, c:~pclliío, lente de geometria, profes
sores de J'imciras letras e a·udantes· do arsen:~J. 
da corte dous apontadores, c dos outros os lagares 
de desenhatlor e de escreventes do patrão-mór. 

c) despedindo dos o}'lerarios existentes que não 
tenham mostrado aptidão e zelo p:~ra o serviço, 
:~quelles que ainda careçam do tempo exigido, 
como direito para não serem dispensados sem pro-

2. o· Garantir melhor o dii·eito do paiz, do só con
servar como opcmrios, os quo se mostrem hai.Jcis 
c zelosos, quulquor que seja o tempo de serviço 
cffectivo. -

3. n AI.Jrir facilidade ã obtenção de aprendizes 
externo~. 

§ 2.0 Extinguindo as compnnhias de aprendizes 
arLiflces, n govorno lixnrá o prazo, que náu ex.ce
deni de seis mczes. a eontar lla promulgação da 

• 'lO' " • ' • 

a seus pnis, tutores ou quem suas vezes llzor. • 
Os que, findo o prazo, não houverem tido des

tino, terão praça do :~prendizcs mnr·inhciros. 
S. R.- Sala das sessões, 29 de Abril de 1870.

J. C. A::evedo. 

Emendil suppressiva. 

Repartição llydrogrnphica. 

Artig:o. Fica revogado ~ decreto n. 6H3 de· 2 de 
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Paragrapho uni co. Os serviços _de levantanJento f Port:n~to, parece-me que o nobre ~~~p.t~~o não 
de cartas, Fondas, e outros qne mtercss:m1 a na- tem razao alg-uma na censura que dmgm .1 mesa. 
vegação da costa, rios e ·lago~ nnyegaYcis, vo~tnm o Sn: JoAQUDI BnEVES FILHO: ..:_Fazendo sempre 
a ser descmpenha~os, se~ despezas _esp~ctae~, justiça nos sentimentos de justiça de V. Ex. (lfa 
pelos connnanda~tes o offici._es dos navws da m · outros apartes) · 
ma da a uem se- nm determmados. 

Artigo. O governo providenciará <le mouo a que 
tudo quanto se deva esturlar no interesse alluditlo, 
faça parte de in~tmcções que se expeçam aos com
mandantes dos nav·ios que t:ruzem pela cost~1, ou 
naveguem por lagos c rips do paiz. 

S. R.-Sala das sessões, 29 do Abril de !879.-

!IIIN!STERIO DO UIPERIO. 

Reducç~o de vc1·úa. 

Obser,•atorio astronom i co. 

Total. 12:6006000 
S .R.-Sala das sessões, 29 de Abril de !879. 

-J.C. Azevedo. 

O Sr. Joaquim Ba•eves Fillto (pela 
ordem): - Sr. presidente, pedi n palavra para, 
apezar do muito respeito e consideração que me 
merece V. Ex .. protestar contra o procedimento 
da mesa que offende direclamentv ~odos os direitos 
da opposição, visto com'J sendo nós poucCls, eu 
vejo na ordem da inscripção muitos dos nobres 
deputados que ~ão ministerialistas quand mê-nu 
inscri_ptos .a pretexto de fali arem contra, preterindo 
assim os meus direitos • . ' • 
Sicionista. 

A passar este precedente, póde suceeder qne 
vinte.ou mais deputal!os governist:.s se inscrev'<lffi 
com a clausula· contra, e a opposiçao fique obrigada 
ao silencio (Apoiad.os). 

~esp~ito muito~ V. Ex., co.n~eço os sentimê~tos 

estou c~rto que justiça será feita. 

O Sr. prestdent,e :-O li obre de· utauo 
llirâ quacs são esses ministerialistas quauclmeme; 
eu vou ler os nomes dos Srs. que se acham in· 
scr!ptos contra o projecto de orçumento, como 
umc:,trespo::! (jUC tenho uo dur ao nobre depu-
tado (.Jpartes). 1 

ProcUI'ei me. en tcnd .. t' c um os tres dn opposição 
. pnrn que me dessem uma lista· não m'n drr . 

na ocr.asmo a mscr1pção surg-iram alguns ao pé 
dn mesa, reclamnndo que os inscre\·esse. 

Portanto, si o direito da opposição foi preterido 
niio foi por culpa da mesa. 

Acham-se inscriptos contra o projecto de orça
mentoos Srs. (Lê). 

. , .- . •ranCIS('O 
Sodré é ministerialista e achava-se inscriplo contra, 
muito acima de zni m. · 

O Sn. PRESIDENTE :-0 Sr. FJ'anclsco Sodré disse 
que precisava pedir alguns esclarecimentos sobre 
o orçamento e que por isso julgava muito razoavel 

ue"fossc in • ·i · · 

O S1·. Francisco Sodré (pela 01·dern) :
Sr. presiuente, Yenho dar uma explicação ao que 
acaba de dizer o hJnrado deputado pelo Rio de 
Janeiro. 

Em primeiro logar desconheço em s-. Ex. qual
quer interYenção que ueira ter no cns~mento 
e qua quer eputa o que peça n palavra mscre-

vendo-se pró ou contra .(Apoiados). 
O SR. MANOEL PEDRO E OUTRos SENHORES : -Não 

apoiado. 
0 SR. FRANCISCO SoDRÉ:-Sim, senhor. Nem V. 

Ex .. nem o nobre de utado elo Rio de Janeiro 
po ém entrar na conscienci 1 de ning-uem para 
snber si o deputado pede a pnlavra contra ou- a 
fav~r. Eu ton1ando umlog-ar na lista da inscripção, 

. ' consideração que quizesse fazer sobre um ou outro 
assumpto em materia tão vasta, que comprehende 
tão importantes questões como é o orçamente da 
receita e despeza geral do Imperio. 

0 SR. NABUCO E OUTROS SENHOÍl.ES:- Não apoiado .. 
. . . . . ( 

contestar esse direito, que é tão perfeito como o 
de. V. Ex. Posso . sustentar e apoiar o orçamento 
em toda a sua integridade, mas haver nelle um ou 
outro ponto em que eu divirja da honrada com
micsão e do ministeri-). 

0 SR." CA.NDIDO DE OLIVEIRA:- Desde que se 
manda a emenda, tem-se de fallar contra. 

o_ Sn._ r:nANcts~o SoDRÉ:-- D:1da esta explica~ã_g, 

tem motivo de querer entrnr na indagaçi'io de 
quem pede a palavra pró ou contra ; porque, o 
contrar1o, seria um exame pl'evio. de consciencia 
para o qual os nobres deputados Ruo estão habili
tados; seria uma·coacrãoprévin. Em segundo lbgar 
:1ssevei'o ao nobre deputauo que sou c coütinuo· a 

" . · . ._• ·.. . . 
L' ~ 0 

dedicação, porquanto vejo que seus intuitos se 
inspiram no prtriotismo, na defesa das boas id(!as, 
c no bem do paiz (lJfuitos,apoiados). 

O Sr. presidente declára que continua a dis
cus,ão do orçamento, e dá- u palavra ao Sr. Affonso 
Penna. 

O Sr. A.fl"onso Penna pronuncia um 
discurso quo se acha nos Jlllexos deste tomo . 

A .discussiio ficou adiada péla hora.· 

O Sn. PRESIDENTE dá pnra ordem do dia 7: 

1. n Parte (ate cís 2 hor(!s) .- Continuação da dis
cussão do projecto de reforma constitucional. 

tiçn civil, sobre a pet(ção ·de'" Morris N. Kohn. 

2.a Pa1·te (<is 21wms ou antes).-Continuaçiío da 
a.a tliscussão du lll'Ojorto Utl loi de orçnmonto, 

Lcvnntn·)";C a sossiio Úi 4. i)\ ltorn11, 

-
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DECLARAÇÃO DE VOTO. 

Não compareci á ~essão da camnra do dia 2 do 
corrente, em que fQ.i votado o parecer da commis
são de poderes, que reconheceu á camara dos Srs. 
deputados o direito de decretar a accnsa ão -dos 

· · , que seJa a na ureza ocnme ; 
declaro que, se C!;tivesse presente, prestnria meu 
voto com a maioria, reconhecendo esse preroga- · 
tiva, que felizmente a constituição garantiu ao 
ramo temporario do poder · legislativo ; a doutrina 
contraria nem é liberal, nem constitucional. 

Sala d 
de Vasconcellos. · 

Sessão em~ de Maio de 1.8~9. 

Moura, Jeronymp Sodn', Mello e Alvim, Prisco 
Paraizo, e Visconde de Prados; e sem ella os Srs. 
Andrade Pia tu, Antonin àe Stqueira, Carrão, Barão 
de Villa Bella, Couto Magalhães, Diana, Fclicio dos · 
Santos, Fernand4> Osorio, Florcncio de Abreu, Gal- · 

• r":"" • , • • ... • 

Ao meio dia nbre-se a sessão. 
E' lida eapprovada a acta da sessão antecedente. 
0 SR. L 0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

O.fficios: 
Do ministerio da fàzeilda, de 7 ·de Maio de i879, 

~edindo dia e hora para apresentar a proposta do 
poder executivo para o orçamento de i880 a i88i, 
bem assim o . relataria dn repartição a seu cargo. 

· a-se o dia 8, á,s 2 horas da tarde. 
PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO DE ALMEIDA, {.o \~ICE· Do secretario do senado, de 6 de Maio de !879, 

- PRESIDENTE. . participando ue o senado elegeu para ·membros 
--------------------------+~~~~~~~~~·~a-p!!esente sessãe-leg.J;;iSf--- - - - ---

SUMMARio.:.....EnEniENTE.-Pareccros de commissão.-ApJlro- lativa os seguintes Srs. : presidente, Visconde de 
v ação do parecer da commissão de justiça criminal e eleição Jaguary; vice-presidente, Barão de Coteg~e ; i. 0 

da. commissão espocia.l.-OaDBH DO DIA.-i.n P.\RTB.---Gonti- secretario, José Pedro Dias de Carvalho; 2. secre
uuação da discuSsão do projecto de reforma. conlllitucioual.- tario, Antonio Candido da Cruz Machado,· 3." e 4.", 
Discurso do Sr. ·Lourenço de Albuquerque .-Encerramente 
e votação;-2.n PARTB.-3.n discussão do orçamento geral Barão de Mamanguape e Joaquim Floriano de Godoy; 
do Imporio .-Observações dos ·srs. Bezerra. de Menezes e supplentes os Srs. João Lustosa. da Cunha Pnra-

_--------'iz;ta.;;m;;a·~-MA.~d~ti~tig;vo;;s~.-ito~,b~sqterwva~ç~õo~sl~di'co~Stõr.'<Jnolfia.Gju~im~· jN~abfiu~c::-o·-=-,-rutrgua·-e--IPet:tre--beãe--Vetloso . · . . · · a o ace o c a.noe _ e ro. 

A'sH horas da manhã feita a chamada acham-se 
presentes os Srs. Frederico. de Almeida, Cezario 
Alvim, Alves de Araujo, Pompeo, Martim Fran
cisco, Lourenço de Albuquer.que; Meira de Vascon
cellos, José Marianno, Moreira de Barros, Franklin 
Daria, Rodrigues1unior, Viriato de Medeiros, Horta 
de Araujo, Marianno da Silva, Barão da Estancia, 
ldefonso de Araujo, Costa Azevedo, Malheiros, Al-

-------Emtlie~iü:daa-t!Barlwza, llnlcão, João Brigtdí , in o a, 
Ribeiro de Menezes, Francisco Sodré; Tb.eodoreto · 
Souto, Sergio de Castro, Augusto França, Tavares 
Belfort, Theophi1o Ottoni, Olegario, José Caetano, · 
Souza Carvalho, Fabio Reis, Costa Ribeiro, Danin, . 
}>aula Pessôa e Americo. · 

Comparéceram depo~ . : 
Ljberato Barroso, Barro~ Pimentel, Almeida Couto, 
Sinval, Freitas, Rodolpho Dantas, Esperidiãrr~ Fre· 
derico ·nego, Mortinho Campos, Ioaquim Serra, 
Flores,. Serafieo Joaquim Nabuco, Azarnbujn Mei
relles, Freitas Coutinho, Sonres Brandão, "'Fran~a 
Carvalho, Souza Lima, Barão Homem de Mello, 
Lafayette, Mello Franco, Bezerra de Menezes~ lg· 
nncio Martins, José Bassun, Manoel Eustaquio, 
Manoel do Magalhães o Souza Andrade. 

Cempareeel'tlm depois· de abert 
Srs. Macedo, E.Paininondas de 1\lello, Buarque de 
Macedo, Joagmm Breves, Corrêa Rabe1lo, Luiz 
Felippe, Saldanhà . Marinho, Marcolino Moura , 
Zama, Affonso Penna, Candido -de Oliveira, Ruy 
Bar.liloza, Tlieodomiro, Manoel Carlos, Silveira de 
Souza, Se ismundo, Lima Duar.te,. Aragão _e Mello 

· . , on , ar os onso, ranco 
de Sá, Franco de Almeida , Baptista Pereira, 
Antonio Carlos, Manoel Pedro, Leoncio de Carvalho> 
Souto, Moreira Branduo, Hygino Silva, Beltrão, 
Silveira Martins e Belfort Duarte. 

Faltàram com · partici!a~ão os . Srs. 
--------~ães, Camargo, Fillehs B , 

Requerimentos : 
Do alferes .reformado Belarmino Accioli .de Vas

concellos, .· pedindo tfUe lhe seja concedido o soldo 
por inteiro da tabella que actualmente reguln.-A' 
commissão de marinha e guerra. · 
. Do desembargador Sebnstião José da Silva Bragã, 
pedindo. um anno de licença com vencimentos para 
tratar de sua saude.-A' commissão de pensões e 

enaàas. 
De Carlos Agostinho Laperriere, pedindo privi

legio por quinze annos, para fabricar, usar e ven
der soda artificial e acido sulphurico.-A' com mis
são de commercio, industria e 3rtes. 

De Antonio Iose Rodrigues de Souza, thesoureiro 
~'nnaMm~b~n~c~o-.~pmedmi~n~drro-------------

isenção do imposto geral relativamente ás loterias 
votadas pela lei provincial n. !i73 de 9 de Iillho de 
!877 e permissão {l&r·a a venda dos resl?eclivos bi-
lhetes no municip1o neutro. -A' commrssão de fa· 
zenda. 

Foi de~ignado o dia iO do corrente a ! hora da 
tarde para discussão dn interpellação apresentada 
pelo Sr. Joaquim Nabuco nn sessão do 29 de Abril 
proximo passado que é a seguinttl 

INTEiPELI .. ~ÇÃO. 

Peço que se me marque dia e hora para inter
pellar o Sr. mini~tro do imperio sobre o decreto ul
timo qu~ reforma o ensino.4. 

Sala ·das sessões 29 de Abrii de !879.--Joa uin' 
Q uco. 
Foi lido e approvado sem debate ·o seguinte 

PARECER. 

i879-N. 68. 
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no- sobre a pretenção de Custodio José Dias, que se como ouvinte, depois de haver prestado o do i. •, 
propõe, mediante certas condições, fundar um em que ·sé acha matdculado: revogadas as dispo-
banco hypothecario. sições em contrario. 

Sala das com missões em 30 de Abril de :1.879.Sala dns commissões, í de :Maio de :1.879.-Bum·- J . .V. Malheiros.- Franklin Daria: 
que de Maceào.-Barros Pimentel. 

:1.879- N. i9L 
Foram lidos julgados objecto de deliberação e A commissão de instrucção puliiica, attendendo 

mandados imprimir os seguintes ao que réquer Julio Cesar . de Vasconcellos Lessa, 
PARECERES. que pede para matricular-se no l. o anno do c una 

pharmaceutico desta côrte, independente do exame 
i879.-N. i88. de arithmetica, que não pôde fazer em tempo, por 

motiro de força maior, e. que se obriga a prestar 
A' commissão de instrucção publica foi presente antes do exame do curso, é de parecer que se lhe 

a.}Jetição de Luiz de Mello Brandão e Menezes, es- póde deferir e offerece o seguinte pl'ojc_cto : 
tudante do :1.. 0 anno pharmaceutico, requerendo 
matricular-se no 2o anuo da faculdade de medi- A assemhléa geral resolve: 
cina desta côrte, com a obrigação de mostrar-se Artigo unico. E' o governo autorizado. a manllar 
antes habilitado nas materias do dito Lo anno phar- que Julio Cesar de Vasconcellos Lessa seja admit
maceutico e e-m anatomia do i". anno medico. tido á matricula do :1..0 nnno do cmso pharma-

Em vista do exposto é a commissã.o de parecer ceutico desta côrte, independente do exame de 
que se lhe póde deferir, e, portanto, offerece o se- arithmetica, que fica obrigado a prestar antes do 
guinte projecto: exame do curso: revogadas as disposições em con.-

A assembléa geral resolv~ : tra;;?a· -das com missões em 29 de Abril de :1.87~.-
Artigo uni co. O governo é autol'izado a mandar J. M. ~fallteiros. _ Franklin Dor ia.' 

que Luiz de Mello Brandão e Menezes se matricule 
no 2.0 anno da faculdade de medicina da corte, i879~N. !9~ 
mostrando-se antes habilitado no :1. 0 • anno do curso O Dr. Antonio Ferreira França, lente de patho-
pharmnceutico e em anatomia no L o anno medico; Iogia externa na faculdade de medicina do Rio de 
revogadas as disposições em contrario. Janeiro, requer ao poder legislativo a graça de 

Sala das commissões ·em ti de Maio de :1.879. mandar imprimir na typographia nacional a obra 
-J. JJf. Mallteiras.-Fra-nklin Dó1·ia. composta pelo supplicante sobre aquella materi:), 

~ que póde servir de compendio na mesma faoul-
i8i9- N. 189. da de. . . 

. A commissão de fazenda~ attendendo ao facto de 
A' commissão de instrucção publica foi presente ser a obra em questão um· tratado da disciplina 

o requerimento de Angelo Vieira Martins, etn que professada pelo supplicante, e que, estando a par 
pede lhe seja permittido matricular-se no Lo anno dos conhecimentos mais modernos só contém, como· 
da faculdade de direito de S. Paulo, com dispensa atnrma, o que estrictamente diz respeito ao ensino 
do unico preparatorio (g-eometria) que lhe falta, e da paLhologia externa ; . 
é de parecer que se lhe póde deferir: pelo que Attendendo a que é louvavel o intuito da parte 
o.fferece o seguinte projecto. dos poderes publicos; de promover publicações de 

A assembléa geral resolve: semelhante natureza, fazendo-as imprimir. como 
Arti!!o unico. Fica autorizado 0 governo para est1mulo para os seus autores, maxime qunndo são 

v 1 destinadas a supprir a falta de compendias em 
permittir a Angelo Vieira Martins, a matricu a no lingua vernacula para os nossos cursos superiores ; 
!. o anno da faculdade de direito de S. Paulo, inde- Attendendo a que tem sido sempre es_te 0 pensa-
pendente do exame de geometria, uuico prepa- d d d" L 
ratorio que lhe falta, o qual fiea obrioo-ado a prestar mento o governo, quan o por I versas vezes cou-

d signou nos regulamentos das faculdades e cotno 
antes do a c to do i. o anno do curso: revoga as as estimulo ou premio aos. respectivos professores, a 
disposições em contrario. impressiia gratuita dos compendias por ellos ar

Sala das conunissões em 28 de Abril de 18i9.- ganizados : 
1 • Jf. ~fal/wiros ·-FrankliJl Daria· E' de parecer que s~ja a petição ueferiua com • 

i879 - N. i90.. seguinte projecto de lei : 
A assembléa geral resolve : A commissão de instrução publica, tomnndo em 

consideração o que em sua petir.ão ponderou Sil- Art. i. o O governo fica autorizado a mandar im
vestre Octaviano Loureit·o, que· requer. lhe seja primir gratuitamente na typogrnphia nacional, o 
~erniiLtido no fim do corrente nnno prel'tar exame mediante a concessão de duzentos exem lares ao 

Artigo unico. F governo nu or 1.11 o a por- trnrlo. 
mlttir 11ue no fim do rronto nnno, SiiVI!~>Il'O Ocln· Snlu dns commli'Rlles, 7 dll Maio 1le !879.-Buar· 
vinno Loureiro fn9n exnm~ do ~.o anno mouico da que do Macedo.-BaJ•ro& PiJMIIt61.-Lourmço tk 

___ ____ __,acuJdodo do modudoa desla C!l't-ôrPite~,~of-fqruullta·l~f~re~rtriiu~enltltttH--;Himnffiuermnq1n.w;..:, ::..:_:_~.::_:_:_:_:_::....:..:_==~=:.:.=:c:...---=-----
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Vem á mesa, é lido, 11osto em di~çussão, e ap
provado sem debate o seguinte .. 

PARECER. 

nado os autos. de fallencia do banco nacional, 
processados no juizo da 2.a vam commercial da 
côrte, verificou que, por despacho de 2~ de Outubro 
de !878, foi julgada a mesma fallencia casual, no 
juizo da instrlic~ão,. e em provimento de recu.rso
ex-officio qualificada· como culposa, segundo consta - ~ :- .'· ... 

data de i. o de Abril de :1.879. 
E, porque fossem pelo citado accordão pronun

ciados como incursos nas penas do art. 82:1. do 
codigo commercial, não .só os directores do banco, 
como o respectivo presidente, conselheiro João Lins 
Vieira Cansa~s~o de Sinimbú,_actual presidente do 

gocips <la arrricultura, entende a çommissão, de 
conformidade com a deliberação tomada por esta 

. :- '> 

. !endo da privativa attribuiç.ão da mesma camara 
decretar que tenha lagar a accusação dos ministros 
e secretarias ·de estado, ou seja o crifue de que se 
trata commum ou de responsabilidade, em vista do 
art. 38·da constituição do Imperio, só a ella com
pete r~selver como enteJ?.der de justiça, sobre_ a . ( 

em que está comprehondido um ministro de estado. 
Considerando, porém, a iinportancia do assumpto, 

e tendo em attenção o que em casos semelhantes 
se pratica, propõe a commissão que seja eleita pela 
camara uma com missão especial de 7 membros, 
afim de examinar cr processo e propôr o que tiver 
por conveniente, em face do direito. 

Sala das, con~missões em 7 de ?,[aio ~e !879.-

ltfello.-Freitas Coutinlto. 
0 S·R. PRESIDENTE declara que na fórma do pare

cer que se acaba de approvar, ia se proceder á elei
ção da commissão de sete membros nelle indicada. 

Procedendo-se á eleição da com~issüo especial, 

PRIMEIRA PARTE D.\ anDEM DO DIA. 

Co~ti~tía n ·discussão do projecto do reforma da 

O Sr. Lourenço de Albuquerque: 
- Sr. presidente, a questão mais importante que 
a meu ver suscita o projecto em discnssãt, a 
questão que pretendo sobretudo examinar é. a se
guinte : por quem devem ser feitas as -reformas . . . '" . 

Ella offerece interesse pratico e theorico, e por 
isso proponho·me discutil-a sob todos os seus as
pectos, esforçando-me todavia por consubstanciar 
quanto couber em minhas forças as idéas que de-
sejo expender. · · · 

Entende:n a!guns, Sr. presidente?·qu~ as refor-
' ' 

mente pela camara dos Srs. deputados ; sustentam.:~ 
outros que o devem ser pela assembléa gerar com a·· 
sancção do Imperador. .' · · 

O governo, segundo as declarações que .em mna 
das sessõe~ anteriores, fez o nobre presidente do 
conselho, parece ter adaptado. a :t.• solução, a 

· · · v c· er 1. 

Sinto, senhores, que não tenha sido.· preferida a 
1.3

, de certo mais accor~e·coma natureza.das nossas . . . ~- . . .. . . . 
rações do partido liberal . 

Sei que nesta parte sustento opinião quasi sin
gular, mas estou profundamente convencido dé 
que ella é verdadeira: por isso peço aos meus cal
legas que me ouçam não sómente com attenção, 
mas ta.mbcril com indulgencia. . . 

' . . . a 
~orôa nas reformas constitucionaes o art. i77 de 
nossa constituição que parece dispensai-as da sanc
ção, exigindo apenas que sejam solemnementêpro
nmlgadas; ru.sim como pretende-se justificar a 
exclusão do senado com a diSIJOsição do artigo an
terior que só manda conferir especial faculdade aos 
membros da camara dos Srs. deputados. · . · 

Aquelles qq.e sustentam esta opinião, procuram 
refor al-a com o exem le da constitui ão ortu-
gueza e a espan o a e · " e · fran· 
ceza de i 791. 

Consultei, Sr. presidente, com a: maior attenção 
as constituições modernas de todas as monarchias 
representativas da Europa e, sem receio de ser 
c~ntestado, declaro a V. ~x. que J?.e~h)lllla dellas 
. ' , 

contrario, algumas julgam tão essencial sua in
terferencia em taes reformas, que as prohibem 
durante as regencins. Citarei como exemplos a con
stituição da Belrrica art. 8&., e ·a da Hollnnda 
art. 198. A da Suecin faz mais, confere ao sobe
rano o direito de propal-as, e a da Baviera decla-. 
ra que a proposiçao dellaa é da exclusiva inicia· 
tiva da corôa. · 

E' verdade que se póde citar em sentido con· · 
rano a const1 u1çao por ugueza e , que co-

piou· a h espanhola de !Si~ a qual ·por sua vez 
mspirou-se na constituição franceza de i79~. 

Senhores, o pensamento da constituição· .. porta· 
gueza d~ i822 quanto .ás .reformas constitucionaes, 
foi de c~rto subtr~hi~·as completamente á .. ncção 

. ' . , 
do no art. 26 que somente aos deputados ás e rtcs 
é que compate fazer a lei fundamental, indepen· 
dente da sancçiio do rol,.; dispondo no art. 109 que 
ns modillcnçoos que se nzerem na constltui~i'io nio 
dependem da sancçuo real; dispondo finalmente 
no art. i7i que o rei, sob retexto algum, poderá 
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Todas >slas disposiçõe" são hmnonica<> e com
plementaria!'_; unidas, form:un um sys:~ma:- co~n: 
pleto e perfeitamente homogen~o. O ~el n,to tn 
t~rvém na refol'llla, porque n··o w~er;em na . pro-

. posiçã=t ~ella, porque não t·~.mo dir•)Ito de dtssol
ver as cortes. 

Vêde agora o contraste, ~enhores. . 
Toda a reforma constituciOnal pass:1 nece~sana

mente por duas phases, das _qua.es a segunda de
pende essencialmente da primezra: quero fal!ar 
da proposição da reforma e da reforma proprza-
mente dita. . . _ . 

A' vista do art. !76 da nossa const1tmçao, nzn
ITuêm contesta que o Imperador legalmente exerce 
grande e decisiv:a ~nliuen!·ia sob~e a- refor!lla 
quando em seu pnmeuo pcrzodo, pOis, esse artigo 
declara que a proposicão da reforma tem o mesmo 
curso de uma lei ordin::ria, depende do voto do 
senado e da s:mc~ão imperial. ~ 

Si é assim. ou~- interesse ha em afastar a &'ln~çao 
quando a reforma· chega ao seu segundo c ultu_no 
:período 't Nenhum, absolutame_nte nenhul!l. Alem 
disso não é sómente por mew da s;mcçao que o 
soberano entre nós pó~ e influir·; é tan~bem e sobr~-
1udo por meio do direito gue lhe cont~re a consti
tuição de adiar a assemblea geral e .dissolver a cn
mara dos Srs. deputados. Logo, o ptmsame.nt~ ~a 
nossa constituição não é, como o da CO?Stl~Uiçao 
hespsnhola, suhtrahir as'reformas .constztuczona~s 
á acção do soberan9; logo dispensar da s~nrçao 
essàs reformas, e. ·simplesmente uma mcon-
gruencia. . . 

Podeis, confesso-o, pode1s, mvo~ando a myste
riosa obscuridade do art. !77, exclmr a sanc~mo. O 
que porém, jámais consegui reis, é tornar obscuro, 
nem mesmo duvidoso, o sentido do§ 5. o do art. !Oi 
de nossa constituição. Portanto ·que vantagens 
colheis "da vossa. -opinião? Cerrais violf.mtal;lleJ?.tC o 
postigo e dP.ixms e~can~ar~da a. port~ prmcipal; 
tornais ao soberano o d;re1to da sancc:ao, mas lhe 
deix:~is intacto o direito de dissolver a camara dos 
deputados. 
. 0 SR. lOAQUDI NABUCO:- 0 direito de dissolução 
não é o direito de intervir nu lei. . 

o sn~ FRANco DE SÁ:- A constituinte não 11óde 
ser dissolvida, emquanto não tiver feito a reforma. 

0 Sn. LOURENÇO DE ALB[:QUERQUE:- E' essa uma . 
opinião individual, ~ue não encontt·a nssento na 
constitui··ão do Imperio. 

Perdão; senhores ; um rcsultndo sempre colheis, 
e esge funestissimo ao nosso pm·tido. Quebrando a 
hnrmonia que deve existir entre os poderes poli· 
ticos, semeaes desconfianças e suspeitas que ca
recem de fundamento e que felizmente não existem. 

O Sn. RUY DAnBozA dá um aparte. 
0 Sn. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE : -E' que 

VV. EExs. querem formar a doutrina constitucio
nal à imagem de seus ensamentos · nã 

e a ex.ara a em nossa constituição. 
Portanto, a constituição portugueza de :1.8~2, 

assim como a hespanbola de 18:1.2, as quaes, como 
· . · · · · · - anceza e 

U9i. não podem ser citadas como •.·xemplos nesta 
questão, porque o processo por ollas adaptado, é 
fnteiramentc dire • · 
nt vo o umn nssembléa unira, ao p·1sso que n noss:1 

o p11r1Uba e"tro duns camnros : ellas re,·usam ao 
soberano, eu1 tolllls os casos, o direito de·disso 

~ · , c nn o que a nossa concede 
_,~" 

ao Imperador·~· direito ~e dissol':~r a comar~ tem
pnraria, sempre que nsszm o eXIJa a sa!vaçao dQ 
Estado. 

O Sn. Rur BAnnozA:- Não em phasc consti-
·tuinte. . 

Ô Sn. LOURENÇO DE ALBUQUEfiQUE:- Como veem 
os nobres deputados, a~ diffe~·enças_ entre ~stas 
constituições e a nossa, sao mmto mms notavezs do 
que as semelbançns e ~nalogias.. . _ 
Exc~pções a preceitos const1~uczo~ae~ ~a~ se 

deduzem, Sr. presidente, por mezo de raczoçmzos ; 
ou · estão clara e positivamente estabeleczdas no 
pacto fundamen.tàl, ou não existem. Em caso 
de duvida, prevalece a regra. . . _ . 

Ora · tod<~ lei, seg-undo nossa coustztuzçao, e acto 
da as~emhléa geral com a sancção do Imperador.; 
e não conheço di~posição ahmma que altere exph
citamente este preceito, quando se trata de réfor
mas consti tucionaes. 

o Sn. JoAQUm NAnuco:- Então o acto addicional 
·é inconstitucional? 

0 SR. LOURENÇO ALBUQUERQUE:- E' resultado de 
uma interpretação falsa de nossa.constituição. 

Demonstrarei agora que injustificavel tambem 
é a exclusão do senad(). Diz o art. !77 da consti
tuição: «Na seguinte legislatura e na primeira 
sessão etc. etc. etc. • .. 
. 0 Sn. MEIRA DE VASCONCELLOS :- Resolve a 

questão. 
0 SR. LOURENÇO DE ALliUQUERQUE :- nesolve-a a 

meu fin·or. Qual é, senhores, ·a significação da pa
lavra-legislatura-na linguagem coüstituc.ional ? 

O art. !7 da constituição diz 6 • cada legislatura 
durará quatl'O annos, c cada sessão annual quatro 
mezes•, Attenda a cnmnra que a constituição nunca 
emprega a palavra ~legislatura- senão quando 
trata da assembléa geral, isto é, applica-a sempre 
aos dons ramos do poder legi~lntivo. · 

O Sn. JoAQUI:\1 NAnuco :-Não npoiado. A r.on
clusão dev& ser contraria, porque si a legislatura 
deve durar quatro annos e as se:~sões qun~~o mezes, 
o senado durn sempre. 

0 Sn. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE: -lias si fUD\J• 
cion~ simullaneamente com a camara. 

Si a constituiçiio, em voz de dilcr-nn seguinte 
legislnturn e pnmeir'tl ses~iio, etc.-tivcsse dito-a 
·se~·uintc legislntura. na primeira sessi'io, propor1i o 
discutir:\ a materin,-a questiio estnrin resolvidn,· 
desnppareceriam todas as duvidas (Apa1·te.ç). 

Pois bem ; :t questão que o art. H7 deixa inde· 
cisn é resolvida.perfl>itamento pelo artigo imnlp
diato. 

O art.~ :1.78, na 2.n parte, diz : 
· « Tudo o que não ó constitucional pó de ser ai-

• • . • ' t:o ·s· 
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O SR. Ruy BARBOZA:- Diante desd'- àoutrina, o 
que fica sendo a constituinte? Uma phantasia. 

0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:- Phantasia, 
sim, porque ·nossa. constituição não cogitou de 
constituinte co itou sim de uma len-islatura com 
poderes especiaes para reformar a eonstituiçtio : a 
questão é de palavrll.s. ·--

0 SR. FABIO RErs:-Então quizeram zomllar ele 
nós. 

O Sn. JoAQUm NAnuco:- Mas si legisla,tura para 
V. Ex. ·é sem re camara dos de utados e senado 
quem da ao senado esses poderes especiaes ? 

0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE :- 0 senado 
não precisa que lh'os confiram, porque os tem. 
(Não apoiados e apartes.) 

Em primeiro logar por essa razão ; em segundo 
logar, porque é !italicio; em terceiro logar,_ final-

' ' proposição e reformas co.nstitucionaes. 
(Ha diversos apartes.) . 
Sr. pres1 ente, na o evemos esquecer tam em 

que no plano comtitucional, importantíssima foi 
a missão que coube á camara vitalicia. Eleito do 
povo e ao mesmo tempo da corôa, independente 
entretanto de uma e d.e outro pela sua vitalicie
d~de, c~mposto de_ pessoas de ~aber, capacida~e e 

prestados á patria~ o senado, assembléa essen::ial
mente moderadora, tem por :dever, não oppôr-se 
obstinadamente ás reformas- uteis e necessarias, 
mas corrigir os excessos e dernasi:rs das opiniões 
que, encarnadas.nos partidos políticos, aspiram ao 
dominio exclusivo e absoluto da sociedadP.. 

O senado, tal qual or~anizou-o nossa consti
tuiçao. não pôde existir smão captando o respeito 
geral por meio de muita moderação e prudencia, e. 
sobretudo senhores â cústa de muito desinteresse e 
de muito patriotismo. 

Nossa constituição niio cogitou, nem podia co
gitar, de um senado caprichoso e ~artidario. 

-A camara sabe perfeitamente quuo grande foi a 
influencia gue exerceram sobre os nossos consti· 
tuinte~ m;;_ doutrinas de Benjamin Coustant. 

tivesse um numero lim1tadode membros;entretanto 
nossa constituição limitou o numero dos senadores. 

Por ventura qui~ elln depôr em seu selo o ger
men da desorganização e do aniquilamento ,. 
Nilo, senhores; o gue nossa constituição quiz, foi 
crenr uma asaemblén compleLamente Independente 
do governo e dos partidos, uma assembléa, como 
disse, moderadora.... . 

0 SR. MANOEL PEDRO :-E conservadora. 
0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:- ... é CODSer· 

vadora, como bem diz o illustre deputado. 
Com a organisação que recebeu o senado, é im· 

possivel que elle se considere com o direito de ser 
partidario.. . · · 

VozEs :-Pois actualmente é artidario. Esta é a 
realidade .. 

(Ha outros apartes~) 

mais, senhores, sob pena de commetter o mais 
inepto dos suicídios. . · 

Portanto para mim o senado representa o que 
deve representar, repr_esenta o que a constituição 
q!li~ que elle :r:ep_resentasse: experieneia, ímpar-

Demais, senhores, si para uma lei ordinaria, que 
póde ser modificada ~ até rev9gada, tão depressa 

sthuição exige o concurso das duas camaras com a 
sancção do Imperador; como poderia ella, quando 
se trata de leis de summa ravidade e importancia, 
e eis estma as a onga uraçao, e eis que por 

sua natureza presumem-se permanentes, dispensar 
a sancção dã cor_ôa e o voto do senado?· 

O SR. JoAQUIM NABuco:-0 povo é consultado. 
-0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE : - Meus Se· 

nhores se· amos logicos ;·tenhamos a coragem de 
deduzir as u ttmas consequenctas e nossos prm-
crpios. · 

Desde que reconhecemos a esta camara bastante 
capacidade, graças ao baptismo do mandato especial, 
para decretar leis organicas e constitucionaes, com 
maioria de razão lh'a devemos reconhecer para 
fazer as leis ordinarias. Neste caso a Iogica 
exige que dispensemos, como peças superfluas, 
inuteis e até embaraçosas de nosso mecanismG 

· · o · e c mara · vitalicia · a Ion-ica 
exige· que proclnmemos uma camara .que se asse
melhe á convenção nacional (Não apoiados). 

0 Sn .. HORTA DE ARAUJO:- Entiio proponha a 
refórma neste sentido. 

O Sn. Loum:N-:u u.: .ALBUQUERQUE:- Perdoe-me . ... - . .• é 
consequencia; penso differentemente, }lois quero 
o concurso de todos os ramos do poder legislativo. 

Dir·me-hüo, porém: confundis o poder cons~i-
tuinte com o poder legislativo... . · 

0 Sn. RUY BARDOU. :-Apoiado. 
0 Sn. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:- ... é absurdo 

submetter ns leis constitucionaes no mesmo pro-
cesso das ordinnrias. · 

em que, havendo notavel differen9a entre as leis 
constttucionaes e as ordinarios, a formaç.1o de 
umas e outras devem presidir processos tambem 
differentes. As primeiras, -por isso mesmo q11e são 
mais importantes, que são, por assim d1zer, os 
alicerces _do eqificio pohtic@, d~vem ser elabora~as 

' ' exigem exame mais profundo e completo ; devem 
ser feitas, em · summa, por um processo que 
lhes imprima a maior autoridade ·possível, sub· 
trahindo-as aos cap~ichos e influencias de opiniões 
exaltadas e ephemeras. Eis ahi porque entendo 
que para .a formação de lias dev~m concorrer todos 
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· O Sn. FRANCO D.E S1 :-Concorrem pela inter
venção na lei preparatoria. 

(Ha outros apartes.) 
O Sn. LoURENço DE ALBUQUERQUE:- VV. EE:x. 

não me podem contestar nesta parte, por uma 
razão muito simples- não estilo de acôrdo. 

A este respeito, Sr. presidente, as constituições 
dos povos mais livres e adiantados da Europa podem 
ser classificadas em dous grupos perfeitamente dis· 
tinctos. O primeiro ..:omprehende todas aquellas 
que co~fiam a. re\:isão de . seus artigos ao pod~r 

· legislativo ordmarlO ou, s1 o qmzerdcs, constl· 
tuido. O segundo comprehende aquellas outras 
que confiam o mesmo trabalho a assembléas espe
ciaes, -organizadas de um modo particular, com 
programma circumscripto e duração limitada. Ao 
primeiro grupo, que é sem duvida o mais nume
roso, pertencem, nlém de outras, as constituições 
da Inglaterra, Belgica, Hollanda, Dinamarca, Ba· 
viera, Prussia, Austria e Suecia. Ao segundo 
pertencem as constituições francezas de i79i, 93, 
95 e f8q8. 

Permittir.-me-ha a camara que examine estes 
diversos typos de constituições, p.orque em um e 
outro notam-se grandes variedades. 

A constituição ingleza e a constituição da Prussia 
não cercam a reforma de seus artigos fundamen
taes de solemnidade ~lguma, consideram taes 
reformas actos legislativos ordinarios ; as outras 
porém, consagrando como ellas a competencia do. 
poder legislativo constituído, estabelecem todavia 
condições e tramites especiaes. . 

A constituição da Belgica, uma vez reconhecida 
pelas camaras a necessidade da reforma de algum 
artigo constitucional, declara o parlamento dissol
vido de pleno direito; manda convocar duas novas 
camaras para estatuirem dl' rommum accôrdo com 
o rei sobre os objeetos submettidos à revisão, as 
quaes não poderão funccionar senão estando pre
sentes pelo menos dous terços de cada uma dellas~ 
e nada poderão resolver sem o voto dos dous 
terços. 

Disposições identicas encontram-se nas consti
tuições da Hollanda e da Dinamarca. 

A constituição da Baviera exige a presença das 
tres quartas partes e o suffragio dos dous terços 
dos membros de cada camara. 

A da Suecia dispõe que a lei sobre a fórma de 
governo, e as· outras leis fundamentaes do reino, 
só poderão sar reformadas em virtude de resolução 
tomada t~elo rei e duas dietas ordimtrias. 

Exammarei agora as constituições que pertencem 
ao segund() grupo. 

A de i79i torna dependentes as proposições de 
reforma do voto uniforme de tres legislaturas con
secutivas, e augmenta a quarta, isto é, aquella 
que têm de effectuar a mesma reforma com 249 
de utado ·o m n · 
se faz. 

A constituição de 1793 confere o direito de re
visão a uma conven ão nacional u só é on • 
ca a quan o, na meta e e mais um dos departa . 

. mentos, o decimo das assembléas primarias de cada 
um delles, re_gularmente formada:$, pede a revisão 

éionar; tráça os limites de sua competencia e du· 

ração; e por fi'ni torna dependentes os seus actos da
approvação das assembléas primarias. 

Finalmente, a constituição de i8~8 adopta com 
ligeiras differenç~s o mesmo processo. 

~Ms, admitLida a opinião do governo, .a opinião 
vencedora em H~3q, pergunto aos Srs. deputa
dos: em qual à~stes dous g-rupos podereis classificar 
nossa constitui!,'ão? Evidentemente em nenhum. 

No primeiro, não; porque não ha constituição 
alguma, que conferindo o poder legislativo a duas 
camaras, commetta a uma dellas sómente a facul
dade de effectuar us reformas fundamentaes ; no 
segundo,tambem não, porque o que denominaes con
stituinte-é uma camara eleita do mesmo modo que 
a camara ordinaria, tem o mesmo numero de mem
bros, as mesmas prerogativas, a mesma duração, c, 
finalmente, es.tà sajeita aos mesmos correctivos. 

Pois é J)OSsivel, senhores, que em assumpto de. 
importancia capitaL como este, nossa constituição 
se tenha apartado de todas as constituições conhe
cidas, passa d~s e p reserrtes? 

(Ha alguns apartes.) 
Não, senhores, não é possivel que ella tenha es

tabelecido processo novo, sim , completamente 
novo, porque mesmo a constituição portugueza de 
!822, a bespanhola de !812 e a franceza de !79! 
não fizeram a exclusão -odiosa e arbitraria que 
pretendeis fazer (apoiados e não apoiados e pa1·tes) 

VV. Exs. esUio equivocados. 
Si a constituição não tivesse armado o senado 

e a corôa de um poder decisivo sobre as reformas 
constitucionaes, a opinião que sustento poderia 
talvez merecer essa· censura. 

O Sn. JoAQUIM NADuco dá um aparte. 
0 Sn. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:-Perdôo-me; 

a fusão é obrigatotia, mas só tem logar em casos 
de emenda e não de rejeição. O senado dispõe da 
sorte das reformas, póde aceitai-as ou rejeital-as. 
(.4.poiados e apartes.) Apenas aceito as conse
quencias do art. 176, ao passo que VV. Exs. sus
tentam uma opinião incongruente,porque admittem 
a interferencia da corôa na proposição da reforma 
e não querem admiLtil-a quando se trata da re
forma propriamente dita. 

Mas, senhores, esse celebre prececlente-de :1.83&: ••• 
VozEs:- Glorioso. 
O Sn. LoURENço DE ALBUQUERQUE . . . nem ao 

menos teve a vantagem de fixar o sentido e a in· 
telligencia do art. i77 da constituição.-

0 Sn. JoAQUIM NABuco :-Como não fixou, si é 
lei do Estado? 
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todos cOI1lleceriamos o modo de effeciuarem.-se as 
reformas cons ti tucionaes. 

(Ha um aparte.) 
Sem duvida alguma ; estou demonstrando que 

.. .rt / - rr 

.si ., legislatura· órdinaria tem o direito de • 
firmar os pontos capitttes da reforma, segue-se 
que ella tem o poder de constituir ; segu~se 'ainda 
que á legislatura extraordinaria e só fica reservado 
o direito de reg~lar ~s pontos secundaria~. direi 

' ( ' o .. 
finahnente que a constituinte ficará reduzida ao 
papel de camara homologadora. 

Pergunto aos nobres deputados que sustentam 
esta opinião: o que fazem das palavras do art. 177 
- • e o que se vencer • - T Pois ellas não indicam 

ue a le"'islat ra . or i · m ·o t 
liberdade de accão para fazer a reforma do modo 
qae entender mais conveniente?· para aceitar, 
emendar ou regeitar a proposição da legislatura 
ordinaria? · · 

OSn. JoAQunr NAnüco:-Fazer como quizer; nisto 
tem razão. · 

n_unca as aceitará. Esta é 3 conseq'uencia do seu o Sn. FA.DIO REIS:-Temoulréito de desenvolver 
o pensamento desta camara, aiuda cingindo-se a 

argumento. elle; como se praticou em !834. · 

tento. é 'que· o senado, desde que lhe-;ecnsam o di~ 0 Sn. LoURENço DE ALnUQUERQUE:-Si apenas re· 
servaes para a vo5sa constituinte, porque eu não 

rei to de intervir com o seu voto nas reformas, só a re~onhero, o direito de de·senvolver as premissas 
-as concederá mediante toaas as seguranças e ga- estabelecidas pela legislatura ordinaria, <1uom é 
rantias. Isto é obvio, senhores. que exerce o poder constituinte? 

Mas, disse o nobre deputado por Pernambuco, o Sn. JoAQUIM NABuco:-Vai &uito bem. 
bastante "'3 a tia r • -

promisso moral do p::irtido, isto é·, o compromisso O Sn. LounENço DE ·ALBUQUERQlJE:-Sr. · presi
moral do governo. Aquelles que assim pensam dente, a ditferença entre esta opinião e a que sus
medem bem o alcance de suas palavras? com- tento, é simplesmente a seguinte.: o poder que só 
prehendem quanto é delicada a posição em que reconheço {í assembléa geral, depois que esta ca
collocam o governo? Desde que o gov-;rno se com- mara recebe dos· eleitores faculdade- especial, os 
promelter perante o senado a (azcr a reforma em nobres deputados concedem á legislaturaordinaria. 
certo sentido, será obrigado ·a intervir directa- O Sn. JoAQun.r NABuco :-v. Ex. IÚÍO entra em 
mente no pleito eleitoral, para ter uma camara -do nenhum dos grupos. 
sua inteira confiança que, trabalhando de accõrdo 0 Sn. L"unE~r. .. o DE ALBUQUERQUE :_Estou "Om a 
com ell~ o habilite a ilesem enhar o com romisso u • .. 

tomado. A. sim, aquelles que não querem consti- f . · · · • e s r 
tnintes constitui das, pedem constituintes eleitas eita por todos os ramos o poder legislativo. 
pela policia. E' a collseqnencia da opinião que pro- . O Sn. Ruy BARBOZA. : - Deve ser feita pelo !e· 
fessam. nado ; é ao que se reduz. 

(Ha um apa1·te.) ·• (Ha outros apartes.) 
Si V. Ex. niio com rehendeu o la o lo.,.ico ue · O Sn. LounENr.o DE ALB UE UE ·- ' 

m entre estas pr0posições, procurarei dar ·outra só, não. . . . 
fórma ao meu pensamento. J1i quo se contesta Mil Senhores, a t?-ltima opinião que apreciei, redu-. 
senado o direito de determinar o sentido da re- . ziado a pretensa consmuinte ao modesto papel de 
forma, só pQderá votal-a, tomando o go\'erno o camara homologadora, súmente com o direito de 
compromisso de qne nreform\1 ser;i feita de accõrdo aceitar ou regcitar o projeclo elaborado pela le· 
com as suas vis\lts. gislatura ordinaria, tem ao menos o grande mereci· 

O Sn. SouzA C.\RVALH'1:- Não é 0 "'OVernCr é 0 menio ll.e ._!lão tor~ar impossiveis as re!ormas; .é 
partido. . ~ ' u~n opmmo pemte~te, se Jl~SS? assim expp-

. · . nur-me, ou antes, e uma feliz mconsequenc1a : 
O Sn. LounE~ço DE AtnuquEnQUE :-:-Mas o que e com a direita restitue á corôa e ao senado os direi· 

· O Sn. SouzA CARVALHO : - O governo não pr0-
cisa fazer a eleição com ·a. policia. 

O Sn. LouRENço DÉ ALnuQU&RQUS : - O senado 
não crê em compromissos de partidos, de ano-

. nymos. · 
R. OUZA RYALIIO :- ois faça O .senado O 

que quizer: se não quizer aceitar a reforma, que 
não aceite. 

0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE :-Desse modo 
nunca teremos reforma constitucionnl. 

Passarei~ senhores, ao exame da segúnda o i· 
'ã • 

tos que com a esquadra l es a·na toma o. 
O Sn. JoAQUIM NABuco:- Tem rasão contra os 

seus amigos. · · 
0 ~R. LOURENÇO I•E ALBUQUERQUE :.:...Não sómente 

contra os meus amigos senão tambem contra 
a nelles que sustentam a doutrina que V. Ex. tão 

n antemente e en eu a poucos ms, e que a 
camara constituinte deve ter amplos e iUimttados 
podet>es. 

O Sn. JoAQÚIM-N.~m;co:- Dentro dos artigos a 
reformar. 

O Sn. LoURENço DE ALBUQIJERQUE :-No meio de 
opmwes ao 1versas e :ne~r1o que o gQ-rernQ 
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• declare por sua vez de que ·modo inter}fata o Primeira causa : os partidos, ao deixarem o 
celebre precedente de :1.83~. poder, não encontram nem um ponto de apoio, 

S A · ·- d t • nem um centro de resistencia no paiz, que, ainda 
Uu R. DEPUTADO:- opmmo 0 go\'"erno es a na vespera, inclinava-s•• obediente aos seus me-

no projecto. · nores acenos; passam de subi to de um· poder quasi 
O Sn. Lovru;:~ço DE ALnuQuEnQt;E :-Perdoe-me ; absoluto a uma -nullidade quasi completa. . 

V. Ex. sabe que ultimamente surgiu terceira Segunda causa: os partidos nunca attribuem 
opinião; que pretende conciliar as que até então se sua~ desgraças á falta de confiança da nação, a 
tinham manifestado. erros que tenham commettid'ô, mas ao bel-prazer 
· V. Ex. sabe qu~ dous distinctos deputados, um e aos caprichos de uma força occulta, porém 

por Pernambuco e outro pelo Piauhy, reconhecendo · omnipotente, a que liberaes e conservadores têm 
ú legislamra ordinaria o direito de determinar a dado o nome de pcder pesc;oal. 
natureza e ó fim da reforma, reconhecem tambem Essa força, Sr. presidente, é o pbantasma que 
ü camara revisora o direito de fazel-a de modo persegue os partidos, é o pesadelo que os atormenta 
inteiramente contrario ao indicado pela assemblea em todos· · os paizes, onde ha excessiva centrali
geral. . , - zação a!}ministrativa, onde os ministerios... em 

Esta opinião, que apresentou-se assim com ares vez de serem a resultante, são os grandes factores 
· de juiz de paz, desculpem a expressão, resolve-se da representação nacional. . 

afinal na que foi sustentada pelo nobre deputado 
pela província de S. Paulo, isto é, que a consti- O Sn · JoAQUIM NABuco : - Apoíado. 
tuinte não deve ser constituida. O Sn. HqnTA DE .ÁRAUIO: -Como entre nós . 
. -0 SR. BUARQUE DE MACEDO :-Si fosse assim, es- 0 Sn. LOURENÇO DE -ALBUQUERQUE: -Na Belgica, 
ta vamos p~rdendo o tempo, votando banalidades. na Inglaterra e outros paizes livres, por que é que 

. -....._VoZES :-Não apoiado. não se falia de poder pessoal? 
'iJSn. BUARQUE DE :MACEDO :-Apoiado, si limite ALGUNS Sns. DEPUTADOS: -Falia-se. 

não é limite, só votamos banalidades. O Sn. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE: - Hoje não se· 
O SR. LounENCO DE ALBUQUERQUE :-Eis :lhi por falia. · · 

que entendo que o governo tem necessidade, Sr. O Sn. JoAQUUI NABÜco:-Na Inglaterra falia-se 
presidente, de declarar de que modo interpreta o hoje, mas sem razão. - · · 
precedente de i83~ · 0 SR. LOURENÇO DE Atl!UQUERQUE : -Por que não · 

O Sn. SouzA CARVALHO :-Já declarou, e o pro- denuncia-se geralmente esse poder't 
jecto é tal qual o de 183~, nem ó para ser homolo- UMSR. DEPUTADO :-Em toda a parte falia-se. 
gado v.ela constituinte, porgue então seria preciso 

. redig•l·o de modo muito posttivo, como se fez agora O SR. Souu c_\RHLHO : -Quem póde ·tapar 
· na:suissa. a boca ao mundo~ . 

O Sn. LounE..'\ÇO DE !J.DuQUERQUE:-Mas nesse _ (Hilaridade;) 
cnso á constituinte só fica a parte secundária e or- O SR. Loun&.'iÇO _DE AtBUQUEnQUE:- E' porque., 
dinaria da lei. senhores, nesses paizes a vida está preporcional-

0 Sn. SouzA CARVALHO :-Não ha tal, póde até mente distribuida por todo o corpo social ; é por
ndoptnr o contrario do que àizemos, votar até o que nelles a opinião publica é vigorosa e mani- · 
suJfragio universal. festa-!'e através de qualquer obstnculo que lhe 

queil·am oppôr os governos; é porque finalmente 
O Sa. LounENÇO DE ALBUQUERQUE: -.Isso é a opinião publica é, por assim dizer, o ponteiro 

nbsurdo, é fechar a llorta ás reformas. que indica ao soberano a hora ·das grandes mu· 
O Sn. Souza C.\nVALno :-E' a minha opinião. danç:~s politicas (Apoiados). 
O Sn. Btt\RQUE DE MACEDO:- Si esta 011inião é n Quão diverso, porém, é o espectnculo que nos -

Ycrdadelra, votemos a reforma por ncclamácão. · offerece o Brazill Aqui o eoder executivo move-se 
em uma esphera de acçao enorme, excessiva ; o 

(Ha oucros apat•tes.) poder executivo occupa-se das questões mais im· 
O Sn. LounE..'\ÇO DE ALBUQUERQUE: -Sr. prcsi- portantes, como das mais insignificantes ..• · 

dente, posto que me sintn fatigado, e nüo de- o SR. MEIRA DE VAsCONCELLOs :-Isso~ verdade. 
sejc importunar por mais tempo a. camarn dos 
Srs. deputados (não apoiados), peço·lhe permissão O Sn. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:- .•. o poder 
para tratar de outra questão. · · executivo, por meio de seus delegados, pésa sobre 

Senhores, todos aquelles que acompanham com as provincias, sabre os municipios e até, senhores,. 
interesse e attenção os acontecimentos de nossa sobre as familias. O poder executivo entre nós tem 
vida lJOlitica, sabem que os partidos sempre sabem pm~. for a tão ex.traordinaria ~e a nação seria 
do poder descontentes, murmurando, ehe' 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 27/01/2015 11:44- PÃigina 9 de 23 

,, ..... 
Sessão em 7 de· Ma~o de 1879. 37 

(apoiadas) :·podem considerar-se de ante-nião .con- deites· se resignaria .ao pape! poucQ. invejavel, ú po- • 
demnadas, não voltam, não são reeleitas (Contes- sição humilhante de méro instrumento (Apoiado$). 
tações~. Neste paiz é esta a verdade ; VV. EEx. o SR. SouzA CARVALHO : - E nenhum delles se 
não podem contestar o facto.· queixoa disso. 

0 Sn. IGNACIO M..\RTINS:-Com a reforma eleitoral 0 SR. LOURENÇO DE ÁLBUQUERQú-E:-Portanto essa 
cessará esse facto. accusação resvala. pela corôa e vai ferir a hom'a 

0 . Sn .. LOURENÇO DÊ ALBUQUEQUE: -Senhores, nacional. 
Bageot, esse notaver p~blicista inglez, fallando do Senhores, confesso que entre nós o systema 
regimen d l seu paiz, exprime-se do seguinte modo: constitucional representativo está urofundamente 

• Apezar da popularidade que cerca a rainha deturpado (Apoiados}. E' um fhcto que ninguem 
_ Victoria, e por maior que seja o respeito que ella póde negar de boa fé ; não ha homem· sincero que 

inspira, o que diriam seus subditos sj de repente o não reconheça (J1poiados). Mas não lhe. procu
lhe occorresse fazer o seguinte raciocínio : Os reis o vicio na cupula do edificio, mas f3llt. todo 
wbigs estão em maioria no parlaínento actual, elle, e sobretudo na base (Apoiados). . 
mas creio que e paiz é favoravel aos tories; vou Foi por isso que o minist.erio, inspirando-se nas 
despedir meu ministerio whig, escolher um mi- necessidades reaes do partido liberal, inscreveu 
nisterio tory, depois dissolver o ·parlamento para em seu programma a reforma eleitoral ; foi tambeni 
verificar se o patz é ou não de meu parecer~ por isso que esta camara, legitima representante 

Nenhum inglez pódc cuidar em uma catastrophe desse partido, apresentou o projecto que está em 
desta natureza, que lhe parece pertencer aos pile- discussão. 
nomenos de outro mundo. Tem-se dito que o governo amesquinhou o Pl'O· 

Um soberano, continúa o mesmo publicista, póde gramma do partido liberal nesta parte; e ou direi: 
conceder c effeclivamcnte concede a u.m ministerio o governo foi muito além do programma liberal. 
a faculdade d~ renovar por um ape!lo aos eleitores o sn: 111.-\.NOEL PEDRO :--Não devia· ir. 
a maioria que lhe f<llta na camara dos communs; 
mas ferir pela retaguarda, por asgim dizer, e de- O SR. LoURENço DE ALBUQUERQuE:-V. Ex. neste 
golar por meio de um appello ao paiz, tomado caso condemna o governo por ser adiantado 

_para cumplice, o ministerio que encontra apoio em de mais e não por ficar á quem do programma de 
um parlamenlo em plena éxistencia, eis-ahi uma nosso partido. 
eventualidade que já hoje não entra nos ·calculos. O programma liberal dl} · i869 queria a eleição 

. Este poder pertence em theoria á rainha, ninguem directa, sem :Iuvida, mas sómente nos logares po
o contesta; mas cahiu de tal modo em desuzo e pulosos, nas grandes cidades, deixando fic.'lr ~ 

· esquec.imento que, si a rainha quizesse exercei-o, a eleição indirccta nos- logares ccntraes. 
Inglaterra ficaria tão espantada quanto se lhe Senhores, o governo não sómentc foi alem do 
dissessem que acabava de apparecer UJlla erupção programma do partido; mas, estendendo a reforma 
vulcanica em Primrose-Hill. » a todos os-logares, evitou um grande ~rro. 

Sim, o partido Hberd teria commettido gT<l· 
O Sn. JoAQUIM NADuco : -Muito bem· vissima falta, estabelecendo a eleição directa nas 
O Sn. LoUEENÇO DE .ALBUQUERQUE : -Pois bem ; grandes cidades e deixando o systema indirecto nos 

si nppJicarmos essa theoria, aliás verdaãeira, ao logares centraes .... 
nosso paiz, qual ~erá o resultado ~ Nunca os par- o sn. JQAQUIM N.wudo :-Essa idéa foi :~bando-
\idos .~ú re·.eí'arão no poder (apoiados); aquellc nada 110 senado. 
que estiver no gnierno; ahi se mantcrú indeflni. 
ànmente até que se renda pelo cansaço ou caia ao O SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE:- ... porque é 
so. ro de alguma revolação. exactamente nas grandes cidades que o povo yai 

Mas, senhores, ~er!!unto·vos: seria conveniente mostrando um certo grão de instrucção emdepcn-
" dencia paM resistir .ao governo e aos seus agente~; 

nos interesses do stado que um partido se ctcr- mas no centro é indispensavel a eleição directa. 
nisasse no poder? Seria esse o jo~o rcgu1ar do Senbores,sc diz t:1mbem que 0 governo adoptando 
systcma constitucion~l representativo t Niie. Eis .o proj'ccto apresentado 110r esta camarn, offerece a 
ahi porque em 1868 o em 1878 foram apeados do 
poder o pnrtido conservador 0 0 pnrtido Hbcral, representação nacional Unt3 base muito estreita .. E' 
nio obstllntc cont:arcm grande mniorin no parln· out1·o engano· 
monto. O projecto suppriine o primeiro g1·lio,mas,supprí· 

Muda a opinião publica, unico dictador legitimo mindo·o, augmenta extraordinariamente o numero 
nos go,ernos representativos, que remedio tem a dos eleitores. Qual era o r,apel dos votantes' ~rn. 

õ 1 nomear eleitores ; mas d entre o numero cresctdo 
cor a senão ju gar por si as situações políticas, dos capaze~, os votantes não podiam escolher se· 
assumindo perante o paiz ums. tremenda respon· não um n1m1ero limitado e fixado em lei. 

_ ____ _ _ sa•bmil..-id--coa..-d_e"'~-;:;;{""M""m"o ;,-;;ap,-;o:-ia_d,or;;-s ).-::. :-' y-;:;==~-----+~Hil'ef·OO\-~el'l'·t!i. ~s\a falta, dispe~sando ·os vo
tantes,· e declarando eleitores não só mente aquelles 
que os vota.nte'S podiam escolher, mas tambem tod<?s 
o ue eram éxcluidos a ezar de terem a. ca ac1-
dade necessaria. Logo, o projecto o erece a repre· 
senta.ção nacional uma base muito mais larga e so· 
lida. Esta é a verdade. 

ao escere1, r. pres1 en e, a ana yse e ou ras 
questões que a elle se. prendem; este trabalho já 
foi executado e· muito brilhantemente pelos depu· 

--------t'lti-stlrosc~T~nr'--ln::ltt-rl1:!-111'1'~1ffi2-:---P.---dê---rm'ttr-n-Mmtm-t-t.t~W-Hi·~utee,._!llmee-_Wl!rrEe~eederam. . . . · . 
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Senhores, voto pelo projecto porque entendo que 
elle satisfaz a principtll aspiração do pnrlido liberal; 
voto porque sou cohcrentc, quero hoje o que pedia 
com meus amigos quando estavnmos na opposiçi\o; 
voto, porque não desejo que a coroa, num grado 
seu, continue a julgar por si só o pleito <los })ar
tidos; voto finalmente porque estou convencido 
que este projecto, :mxiliado por outras refornws, 
dará em resultado a liberdade de voto. 

Ora, senhcyes, um povo que tem o poder de 
enunciar livremente sou pensamento e dictar 
sua vontade, é feliz, porque é um povo livre. 
(.Muito bem. O orado1· é comprimentado.) 

0 SR. MOREIRA DE RI.I\n.OS (pelcL ordem) requer O 
encerramento da discussão c ·a camara approvn. 

. Posto a votos o projQcto é approvado para pv.ssar 
á 2 . a discussão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~I DO DIA. 

Continúa a a. a discussão do orçamento geral do 
Imporia. 

O Sr. BezeJ."l"a de Menezes (pela 
ordem):- Pero a V Ex. que consulte a casa si 
pcrmitte que eu retire uma emenda additiva que 
hontem fiz ao or~Çv.mento, substituindo-a por uma 
outra. 

o St'• Zama (pela Ol"rlt•m) :-St·. tn·esidente, 
vejo a emenda sub~titnliYa retlígida como um vcr
dadeii'O projecto de l.ei (A.poiatlos). N;1o sei se o 
regimento permitte que nn 3.n .di~cussão uo orça· 
meuto se substitua a emenda existente por esta 
quo acaba de ser litla. São apenas explicações que 
1losejo ter de V. Ex. Si V. Ex. entender que a 
cousa ~e })Ótlo fazer, n:Hla tenho a olJscrrnr, mas 

. parcr.e·mc que n cnwnda redigida em f,kma de 
JWOjecto ueYo ter uma fúrma e!'})Ccia I. 

O Sn. l'RESIDE:'i"TF.: -A cmonun constitnc um 
\erdadeiro ad<litivo. A fórnm de projceto de lei, 
n commi~siio a dará, como a11nal tem de dar a todos 
os ad(lifh•os~scgundo prescreve o rogimento, allm 
de serem remctlit1os no senado, sepnt·adns do orrn
mento: llnreco, portanto, que n questno de fül"llH\ 
nfio tt>m nknncH nlg-nm ngora, qnantlose 11·atn dü 
substiluir um ndllitivo por outro. 

. J· . 

·-precedentes de 187 i. · 
O Sn. ~f~O!\SO C~l.sq (mi1~istt'o da. {azr~~da) :-

O Sn. BEzEnnA DE MENEZES:- Quanto á ma teria, 
o primitivo projecto de 187 i pedia ao corpo legis
lativo nutorizaçiio para n camara municipal cnlittir 
4:.000:00015, para consolidação da sua divida. 

A questão n5o é contrahJr uma divida nova, é 
substituir a fórma da divhla existente, que aggrava 
as circumstantias, CfUC aug-menta os onus da ca· 
mara ; pois que é fóra de duvida que uma divitla 
desta ordem abala o credito ua municipalidade, c a 
mndan{'a da fôrma dessa divida restabelece o cre· 
dito da camarn em proveito da administração pu
blica; isto é de u~ilidade intuitivv.. Não se croa 
uma divida,. o que se faz é substituir a fórm a da 
divida existente, em vez de uma divida fluctuante . 
que, repito, oneraria a camara com a perda do seu 
crctlito... · 

O Sn. rnESIDEXTE :-0 nobre deputado não púde 
justillcar o projccto. · 

O Sn. BEZEUnA DE MENEZES :-E!tou dando a ex
plicação que o Sr. ministro da fazenda exigiu. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) :-
Solicitei. · 

0 Sn. llEz'!UUA DE MENeZES:-... outra fórma 
do divida que lho facilite cumprir os· seus deveres. 
Creio que não póde haver duvida a esse respeito. 
. O Sn:.. JcrAQU!lll NAnuco:-0 que deEejo é que haja 

d!SCUSSUO. 

O Sn. BEzEJm.l. DE MENEZES:- Sim, sonliore~. 
na occasião competente V. Ex. me encontrará, para 
discutir convenientemente a gucstão, que aliás 
reputo ser de intuitiva cqnidadc. -

Vem á mcsn, é lido, c a cnmara: consente que. 
substitua ao auditivo retirado, o seguinte 

ADDITIVO. 

A nsscmhlén geral resolve : 
Art. i. o A Illma. cnmnra municipal da- càrte fica 

n_ntoriznda a contrnhir um emprestimo até a qunn
tr~ do ~.OO~:OOQ1?, parn a consolidação de sua di
Y.Illa e termmnçao dos calçamentos das ruas da 
ctdade. 

Art. 2.0 O emprcslimo se farit nor meio de con
pons em i ttidos ao par o do juro do 6 o;, podendo 
ser retirados dn cire)llação em qualquer

0
iempo por 

compra ou por !;OrleiO. 
Art .. 3.° Ficam revogadas as disposições em 

contrariO. 
Paco ua camaru em 7 de lia i o do 1879. -Bezerra 

de :blenezes. · 

Vêm it mc5a, são liuos c npoinlloi' os seguintes 

ADDITIVOS. 
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lyricos, e nos circos e espcctaculos publicas na ci-
dade do Rio de JaneiiJ>. . 

Salva a redacção.-.:.J. il'f. de Macedo. 
O governo é-autorizado para, de accôrdo com as 

oruens relig-iosas benedictin~ e carmelita, fazel-as 

sendo_ o_ product~ da venda empregado em apolice~ 
da . d_lV!da P!lbhca, pertencendo áquellas ordens 
rehgwsas os JUros semestraes das mesmas apolices. 
-J. llf. de li! acedo. 

O Sr. ~oaquim Nab~cÓ.(pelà ordem): 

hoje ·pela ordem, 'poderiam ter sido feitas hontem 
si o regimento não fosse expresso e não exigisse 
que a discu!':siio de qualquer materiv. comecasse 
pela impug-nação della. · · 

Etl desejava pedir ao nobre relator dn commissão 
de fazenda, que to_m__nsse a pal_avra hoje para fa-

< < 

que vamos votar. 
O relatorio que precedeu ao orçamento da receita 

... · . . . ' . . -
Vamos votar um orçamento inteiramente novo; 
muitas das emendas que passaram nesta casa são 
rejeitadas péla commissão, outros recursos são pro
postos; a somma total dos encargos do orçamento 
não está feita; o que nos foi presente foi uma serie 
desconnexa de ~mel}das aceitas pel~ cam.nra e de 

passivo nem a realidade do nosso actiyo. 
r:. Ul\I SR. DEPUTADO:-Nem podia ser de outro 
modo. 

O SR. JoAQUIM NAnuco :..;_ Por consequencia para 
não discutirmos em desordem, porque é preciso 
dizer que no reg-imcn parlamentar que temos abs· 
tenuo-se os ministros, nüo fallo em relação ao Sr. 
ministro da faz.enda que na discussão do orçamen· 

relação aos ministi'OS que nem fallnm em discus· 
sõcs de uma importnncla tão grando como a da re· 
formn const.itnCionnl, quo constitue o programmn 
touo uo governo ...• 

O Sn. t•nESIDEXT~: - Ohsurvo no nobro deputa· 
do fJUO llOdlu n palavra 1wla onlom. 

O Sn. Jo.\QUIM N.\ln;co : - EsLtlll rallundo pela 
onlom dos dobnle~ contra n dosot•dt•m IJUO vai 
hnvor. 

Nem o Sr. rl'lntnt• lia COlllll!ÍSSitO pt'lt)!1 rm·tal'· :;o 
ao pedido quo lho fn~o; o mtm do~wjo ú volnt· com 
consciuncia o discutil· esclarecido. 

.E' prntica tle Ltldos os pn1~lumontos fnzcNc uma 
exposit;ão, e já quo ella nüo foi cscriptn, desejo-a 
verbal, porque o or~nmcnto quo agorn discutimos 

• t is e mteiramente novo. 
o sn. BU.UlQUEDEMACEDO:-Pe~o a palavra sobre 

n materia. 

2." para a.a discussão, nem as novas emendas que 
o acompanharam, de uma exposição de motiv.os. 
A razão é simples. · · 

O regimento ~a_casa, senh;orcs, não permitte que, 
tend9-se de redigir um pro]ecto de2.a para a. a dis
cussao, se preceda de razões de ordem. A com-
nussao na o m a mais o que redigir o venci o. 

E' e~acto q-ue el~a apresentou á parte, e não na 
~edacça~, as e_menaas que julgou dever offerecer 
a cons1deraçao da camara · mas essas mesmas 
emendas, que sómente no acto da discussão te
riam de ser apresentadas,.uão podiam ser prece
didas de um elat · 
seriam acei_tas para a discussão, emquanto não 
fossem apowdas pela camara. A commissão ape
~as fê-las imp~imir, para que n mesma camara 
tiVesse conhecunento das medidas que 'tinham de 
ser pr~p~sta.s. ~ão foi outro o motivo por que a 
comn~Issao assim procedeu. :- ·. . .. 

commissão os mais completos esclarecimentos 
sobre as _emendas que por ella foram apresentadas. 

No ultimo dia da sessão transacta "á tive occa-
srao e pro errr a gumas pa avras, exp ican o o 
estado do orçamento. Então disse eu, que todos os 
dados não est~va_!ll ainda ~omplectos, e que, por
tanto, a comnussao nao podta esclarecer a eamara 
sobre todos os pontos. . 

Aconteceu mesmo que, ou por erro de impressão, 
o ore · 
somma dos algarismos apresentada. Prevaleço-me, 
pois, ~a opportunidade para expôr agora eom toda 
a fidelidade, com toda a correcção, o estado dos 
alga~ismos do orçamento, e o quantum do producto 
dos rmpostos novamente propostos pela commissão. 

p. go':ernot scnhf>res, propôz para o serviço do 
mmisterw do tmperio uma despeza de 8.8:&~:72lS~9~8. 
A commissiiv diminuiu este algarismo, a camara 
votou uma reducçiio de 59~:87i~i~8. De maneira 

uc a dcs eza effectiva do ministerio do im erio é 
tal qua está votada, de 8.i27: 75&.~520. Foi exacta· 
mente nqui que se dou na som ma ou na impreuã~ 
um engano, que agora corrijo. 

Com relação no ministerio da justiça, pela 
mesmn fúrmu, n proposta apresentou n despeza de 
G.7iH:8\ri1~3!H.O ctnc u commissiío propõz e:t cnmnra 

I ~ 1 1 • .' ... 
0 0 

llns, ll:to hm uuguumto na dcspozn deste ministorio 
do ~12:000;~. · 

Do manPira fJUO a tlespeza do ministerio da jus· 
li çn SCI'Ít do G. 990: 9 11i>#J9 L 

Com relaçi"tG no ministerio do estrangeiros, a pro
posta do gove!'Do é lle 1.032:69~~666. A commissão 
lembrou e a camm·a votou uma redncção de 
217:861~667. De fórma que a despeza effectiva ·do 
ministerio de estrangeiros será 'tle.81~:832#999. 

' . 
é de :1:1,352:6511$371. As reducções. prGpestas, in· 
clusive as modificações ultimamente apressn1adas~ 
elevam-se a :1,233:!iiOe566. A de1peza etrecliva. 
será pois de iO,H9::1.4i~805. 

O Sn. BULcÃo: -E' o mesmo. calculo do outro dia .• 
. .. . , 

outras corr~cções, como acabei de dizer. 
O SR. ~uic.A.o : - Pequenas differenças. 
o Sn. BiÍAnQUE DE MACEDO : - No ministerio do 

imperio houve uma alteração de !.000:0008000. 
O Sn. BuLcÃ.o : - Mas só ahi, 
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O Sn. BuARQUE DE MACEDO: - Nos outros hou.ve. quer por pat·te da imprensa, quer desta camara; de 
pequenas differenças; mas estou reproduzindo tudo .m:meira que a commissão, estudando e vendo que • 
o que se fez, para que os esclarecimentos que tenho podia soccorrer-se de outras medidas, entende~ 
de_dar possam com um simples exame e immedia- dever unir'ormizar a taxa, fixmido-a em 5 °/o; dalu 
taruente ser apreciados. resultou uma di.fferença de cerca de 2.0{) contos. 

:M in i s te r i o da g u e r r 3. A proposta é de Outro imposto contra o qual a imprensa tambcm 
!~,86~:22864o6'1: . A c o m missão diminuiu reclamou e aqui se fizeram ponderações, até certo 
2,199:t!5864:66; a despe z a será, pois, de ponto proceuentes, foi a taxa relativa aos predios 
:l2,6M::769;5998. nãu nlugados. A commissão, embora se mantivesse 

A respeito do ministerio da gue-rra,devo declarar no principio que n9ui s_ustentou e continua a sus
á cmnara. que H nos jornaes, mãs não poderei tentar, toda v la ~brm Dl?O. de. n~etade d.essa taxa ; 
a.fllrmar que assim se de, que o senado altera o remltando d!lu uma. dimi!IUI~<lO de 250:000;$000. 
projecto de fixação de forças de terra, como me I Em resultudo ~e pode drzer que o desfalque do 
consta que a.lterar<Uambem e projecto de fixação de \1 orça~nent~, em vll'tude do voto da canwra e dess~s 
forc:Js de mar; restabelecendo assim despezas já mod1ficaçoes propostas agora, eleva-se a 4,Mi0 
dlniinuid~ por esta camara. contos. _ . _ 

Nesta hypothese aeconomia não poderá ser esta; A camara comprehen~~ que nem a comm!ssa_g, 
mus nós por ora. não sabemos o que terá de 11assar ) nem o governo cumprmam. o seu dever, . si nao 

· no senado, de modo que possamos modificar o quo i tratassem de vrocurar os me1os para cobnr esso 
tin!1amos ·feito. j desfalque. . 

. . . r. · . . E' seu empenho apresentar um orçamenLo que, ,~·~[.?n. ~EPuTAD? .-Nus acrm. ctt.mpnmos o nosso 1 si por ventur~ não, trouxer 0 ~quilibrio que, a 
de' c1, o .cnado íaça o qu~ quizer · . i commissão deseja, ao menos nunore quanto for 

O Sn. BuAnQUE DE MACEDO :-No ministerio <la i possível o deficit com que lutamos. I>ortanto a 
agricultura a proposta foi de 21.389:7835891. A j commissão tratou de ver outras fontes de rcnd~. 
commissão reduziu $87:000~, attendendo ás emen- 1 Devo dizer que a commissão sente não poder 
tlas ultimamente apresentadas, e a despeza será \ conformar-se inteiramente com a opinião daquelles 
uc 20.502:783;)891. · · ! que propuzermn e votaram a exclusão dos luv1·a

. No ministerio da fazenda a proposta foi dê· dores do imposto de renda ; e neste caso propõe 
56.878:66~S. A commissão }H'opoz augmentos e , que esse imposto seja reduzido a 2% em vez de 
rcducções que, compens~dos, llão apenas um acres- i' 5 %, como estnva no projecto primitivo. 
eimo de :169:063~. A dcspcza será portanto de l\Ias a camara comprebende que não pódc a 
ii7.0'í:7:727;5000. I commissãolimitar-se simplesmente a propor o rcs-

. l~innlm~ntc a totalidade da proposta foi de ! tabelecimento desse imposto, embora de !e/
0

; era 
ULH9:i.>93;$731; a da de~peza proposta pela com- \preciso ver o meio de supprir o desfalque dos 3 o/o 
mi~síio é de U6.367:855St:04; resnlta11do uma re- , eliminados. 
ducriio de 4 .7!.íi:738~:127. 1 Esse meio, muito embora a commissüo tivesse 

Snhin na ·imprensa on foi engano meu o alga- sustentado nesta casa, até ce1·to ponto converia estn
ri:ffi'!O correspondente {1 cinco mil e tantos contos, boleC'er a isen\ão 'o imposto de renda para os 

E1s aqui o estado em qne se acha n dcspcza do contribuintes do imposto de industrias e profissões, 
orçomento. todavia viu-se na necessidade de acabar com essa 

Agora v~mos á receita.. isenção, comprc~endendo no impost~ do renda· 
S~ .. prestdentc, V. Ex·.~ sabe que ~ camnrn votou n clnsso dos CJllC JIÍ pagam a taxa de mdustrias o 

aqut tmportantcs reducçues nn rcce1tn. profissões. 
Umn dellas foi o scllo relntiYo no titulo de va· Não o fez com inteira satisfação, sem deixar do 

lautes e eleitores.· reconhecer quo até certo pouto fazia um mal; mas 
Es:sn redução não t!ra inft!rior a um llesfnlriue entre este lllal, que é o menor, e o de deixar o 

do l,OOO:O~g~ooo,. ... . orçamento com um gran~o deficit, r~sl!ltanlto da~i 
Outra fv1 a Jsan~ao que concedeu a lavoura um grande dnmno ao pn1z, a comm1ssao n<1o hest· 

}Jara o im_poslo de 5% sobre n rendu. tou : cedeu de suas opmiões, para incluir os con-
Devo d1zer á casaJ quo era exactamente a classe tribuiutes de iudustrins e profissões no imposto de 

quo contribuia com a maior purte desse imposto; l'enda, que actuahnente ê âiminuto. 
de maneira qu~ se p_9do dizer, que a_camara votou, Eis a razão por que õ imposto de 2 % compre· 
só com essa 1sençao, uma reduc~ao de ce1·ca de hende agora todas as classes, com excepção so· 
3.000:0006()00. • mente daquellas. que pa~.:;m imp_osto .de·venci-

0 Sn . .AFFONSO CELSO (1ninistro da fazenda):- o mentos e sullSldios; _e mnda assnn, Sl a ~ma.ra 
que desorganiza completamente o orçamento. enten~er_ qu~ t!Stes. nao ~evem ficar exc!Uldos, a 

. . • . -. _. commzssao nao fara questao. · 
O SP.. JoAQUI!Il NA.BtJco · -Nao ha dm•da. Neste caso só froam excluidas or conveni i 

. · .- e s me 1 us o estrangeu·o, e nao por opinião. minha aquelles 
yotadas, a commissão, á vista do desbarato havido cuja renda provém de titulos de divida publica: 
qn1 o voto do orçamento. em segunda discussão, á 1 o imposto de renda, que a commissão restabe-

. . , 
Por exemplo. a camara terá visto que o imposto l ao paiz (Apoiados). 

· de vencimentos era um imposto progressivo. A camara ba de recorunl'-Sc de que acommissão 
:t:mbora :1 medi fosse erf · · · · • · • · · • • . 

o certo e que muitas reclam.açbe::.; app{receran1, I ~00.000 contrl uinte:;, pol'que tinham sido eX· 
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cluidos cêrca de 24.000, que pagavam imposto de 
industria e profissão, de vencimentos e outros que 
constituiam as excepções. . 

Agora~ a commissão tomou a mesma base, mas 
acrescentando os que tiudam sido excluidos ; cal
culou, pois, sobre 2::-u.,.ooo contribuintes. A razão 

,., · · · enc a que a orn-
missão tomou, e abatendo-se 25 °/,. para a arreca
dação do imposto, algarbmo. aliás excessivo, 
temos que esse imposto produzirá provavelmente 
i .300:000~000. . 

A carnara não estrnnhe que eu me sirva da ex
pressão-provavelmente. Não temr!s~ados· estntis-
ttcos ao Jler ettos que se possa asse~urar qua sQ.l:á 
o resultado exacto. Fallo sobre·os aados que pu
demos obter e sobre os que o governo nos for-
neceu. . . 

A commissiío teve ainda necessidade de recorrer 
a outros meios, e então soccorreu-se a uma taxa 
modic sobre os trans orles nas stradas e r o 
quer para passageiros, quer para mercadorias. 

A camara vê que no projecto ha dons limites 
para eSI?a taxa, e nem s_e po~eria estabelecei-a de 

r' 
unica para _todas as distancias. 

O Sn. JoAQUIM NABuco: -Em relação aos pas-· 
sageiros, bem ; mas em rela~~ão aos generos mio é 
justo que o café pague mais vindo de um ponto, do 
que de outro. · - . 

a taxa de iOO réis não seria justificada. Então pa
receu á commissão pn":ferivel estallelecer a mesma 
taxa que para os carris urbanos, isto é, 20 réis por 
passageiro. 

Calculou·-se proximamente o numero de viagens 
que fazem essas barcas; vio-se a média de pasSa.-

. ~ : a ' 
gou-se ao resultado, que não me parece exage
rado, de CJUC dUl·ant.~ o anuo transitam um milhão 
e mais ele pa:::sag·eiros, os quaes, calculados á razão 
de ~O rs., dão uma receita de JO:OOO!$. 

Ficam a navegação dos ·rios e outros grandes 
trans ortes su · eitos á mesma taxa média de 200 
reis. 

Considerando que os passageiros, peJas estatis
ticas que pudemos consultar, não são em numero 
inferior a um milhão, resulta mais uma- receita de 
200: OOOJOOO. · 

Temos o transporte das I inhas de carris urbanos. 
Entendo ue esta fonte de renda é 

assim pensa tambem a· commissão; ao mesmo 
tempo é umimposto que não vexa-a população. 

0 SR. JoA UDI NABuco:-
tarifa certa. 

0 SR. BUARQUE DE !\'lAcEon:-E' por i~so que digo 
que a população tem· de pagar, porque não ha 
desfalque na renda das companhias, pois que ellas 
têm contratos celebrados, que cumpre ·respeitar 
(apoiados). 

· - · •;:, · a . es -
sucar n"em do café. Vou mosirar a V. Ex. o que a tisticos, que até certo ponto são os mais seguros. 
commissão fez. Póde estar mal feito, mas o nosso As linl1as da cidade do Rio de Janeiro transportam 
desejo foi acertar. Por emquanto não estou dis· cerca de 28 milhões de passageiros. 
cntip.do, estou apenus expondo. Os dados a que alludo merecem fé; são uns offi· 

Nao. p~dendo ser fixa ~ tax~a, ~stabe_lecerai!l-se ciaes, e outros servem ás com;-.anhias para com·
dous. hm1tes. Nesta m~te_na nao e possivel de_1x~r I putarem as suas renda_s e distribuirem seus dividen· 
de_ conceder alg~m arbttrw ao g-~vern~. O arbitr~o do~. Toda a probabihdade é que esses transportes 
fo1 o rnr!nor possrvel. po co~trarw ser1a necess:mo 

1 
tendem a augmentar pelo desenvolvimento da'po· 

fa~er uma ta!Jel!a de distarrçias, com taxas_ corrtls .. 1 pulaçào, pela n1aior editicaçào. 
.. . .. ~ . 
' .. ,. . • ' , ' e 

a camara vai vêr que foi a mais mod1ca pGssivel, poderei considera!' que par:1 o exercíciO i'utum não 
porque srndo os limites :1.00 rs. c 1~000, a wéuia ;crào inferior a 30 milltõ1 s, a co111missúo :leres
adopt~da foi de 200 rs. ccntou um terço mms para tudns as m:ds linh:JS· 

Nós temos para esse c11lculo os dados estatisticos de carris em outras cidades do lmverio ; de modo 
dás nossas principaes estradas de ferro, taes são n que os transportes provenientes das linhas de rarris 
de D. Pedro II, Bahia, PernaJ.'!lbuco e S .. Pnulo, e urbanos attmgirão proYavelmcnte a ~O milhões 

alguma aproxim~çiio, pois ti~hamos os dados 
tix.os, que eram os rotativos ao transporte de pas· 
sageiros dessas estradas de ferro. Tivemos amda 
por subsidio os relatorios dos minist1·os, e outros 
elementos colhidos nas secretarias para vquellas 
estradas, cujos dados estatisticos a commissiio 
n~o conhecia. 

Entún cht~gámo~ á· condus3o, a mais nproxi· 
mada possivd, de que temo~ um tr:m:-;pOI"tt: mü· . . . ~ . . '.. . .. 
mnra verá si e~te algarismo é ou núo o màis pro
ximo da verdnde. 

Calculnndo á rnzão de 200 réis, teremos uma 
receita de 700:0006000. -

Além disso temos que calcuiar o transporte dos 
p~ssageiros das barcas a vapor, que navegam nos 

o passageiros. . 
Chlculando :i razão de ~O réis, temos que esta 

fonte de renda vem a llar·nos 800 contos de réis 
provaveis. 

Agora, Sl'. presidente ,·ou t1·ntar dn medida o. que 
se referiu o nol.lre deputado pela minha provincla: 
é do imposto relativo ao t1·ansporto de mercadorias. 

Es~e imposto el!otá cstabeiecldo n~ projecto pela 
sogum to fóru1a (lê) : · 

• De ;;0 n 200 riHs 10l' Vülume de IJa•··an-em on 
mercaduria despachada. conforme n distancia, o 
nos termos do lJar~tgrapho precedente. • 

Sr. presidenLe, é preciso que se comprehendn 
bem qual é a natureza do impoato. 

Não se tr::ta de lançar o imvosto sobre esta oa 
aq_uella mercatlori~, isLo é, segundo a sua natureza. 

· Es.tá no pr~jecto apresentado que o passageiro des- •t.umes : mas si:n de i~npor iitdistinctamente sobre 
sasbarcaspagará a mesma taxa que o das estradas de todos os volunh~S despac~ndos. E' uma especie de 
ferro; mas a commissào vai modificnl·o nesta parte,. I taxa addicional, -m~s _modica. . . . . 
porque no momento, confesso, não lhe o~correu Apenas 11 cun:l:ffit~sao estabeleceu os dous limites 
que a passagem nas ba!"cas ferreas que trans1tam na de ~O a ~00 re1s, para que se pudesse atteu-4er 
!Jallia do Rio de Janeiro é de ~00 réis, e neste caso ás di,stancias ; nem po!lta proceder de outra fórma. 

A, .-tO~IO lt .- • .. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 27/01/2015 11:44- PÃigina 14 de 23 

4t2 • Sessão em 7 de l\fa·ia de 1879 

0 SR. JOAQUil\l NABUCO : .- A~i é q~e está a im· 
justiça ; as mercadorias que estao mms longe dos 
centros de consumo devem pagar meaos. 

(Ha outros apartes.) 

Sn UARQUE DE ACEDO :- ' esta Uma ques
tão que ·deve ser estudada em rclaçfto ~s tarifas. O 
governo tem dons limites; elle póde mvertel·os, 
isto é, seguir o que o nobre deputado J?fOpo~, o 
que aliás eu não posso affinnar desde .Ja se.]a o 
mais. equitativo. O nobre deputado sabe perfeita

h" e tQS de "'rande valor e o 
volume, que vindo de grandes distancias podem 
supportar um frete pesado ; e outros, de grande 
volume e pouco valor, que não púdcm sup11ortar 
uma ta.~a elevada. _ . . _ 

Portanto nesta parte o goveruo nao pode dmxn.r 
de ter esses dou_s limites, para em vista da tarif~ 

cadorias. . . 
1 

. d d 
Para mim a questão prmCipa . e o numero e 

volumes e o nobre de mtado vm ver como o meu 
calculo é per e~tamente eq~ttatlvo. , . 

Eu não trate1 de saber somente, Sr. prcs1dente, 
quantos yolumes esta ou aquclla estrada de fe.~~o 
transporta, porque dahi podia res:ultar grande at. · 
feren({a no meu cal~ulo ; procutm ver exactament.e 
qual era o peso .d~s mercadonas, e r delle deduz•, 

Deixei mesmo de parte o que. era bagagem, o 
que aliás rião é pouco, para suppm ou coll}pensar 
qualquer deficiencia que porventura se desse no 
calculo. 

. Tomei"para·base as estradas ~e ferro deD.Pedre II, 
de Santos a Jundiahy, da Bahm e de Pcrna~1bnc~, 
e colligi que essas estradas transl)O~tam 500 !Jll· 
lhões de kilogrammas de merc~dorws ; tome1 .os 
outros elementos das es~ra~as CUJOS dados .cstat1s· 
ti os ossuo e ca\cule1 a~nd_a uma. médta .n a 
aquellas cujo movimento nao .e por m1m _conhecido. 

Assim procedendo, çh~g-uç1 a~ segum te rc~ml
tado aceito pela comnussao, 1sto e, de que podemos 
com uma certa segurança, contnr que nas estradas 

·de ferro do nosw paiz tt·ansportam·so oitocentos 
milhões d1) kilogrammas do mercadorius. nesta· 

mente urgi da pela necessidade, é o imposto sobre 
o sal estrangeiro. 

A camara votou aqui um imposto de 30 rs. 
sobre o kilogramma de sal. 

Senhores a om · ssã 1 
aceitai' uma semelhante imposicão (Apoiados). 

Quer a c:1mnra saber o que isto é? E' um im
posto que equivale a UO ou !GO o;o do valor do . 
sal. . 

A c amara v e que. isto era inaceitavel, tratando-se 
de um pi:oducto de tanta applicação, quer como 
Ir • • • 

dueto indis,!1ensavel á nossa lavoura ... 
·O Sn. AFFONso CELso (ministro dct fazenda):- E 

auxiliar de outras índustrias. 
O Sn. ButcÃo :__:Por exemplo, a industria pas-

toril. · 
. . _ DE , CEDO :~ . . . e aUXl 1ar e 

. muitas outras industrias. \ 
A commissão, portanto, co11gida pela necessidade, 

• • 't '. • 

b ' ' quanto não fosse muito partidaria (no menos eu) da 
escola proteccionista, tratando-se de sal estrangeiro 
e desde que o imposto era modico, confessa quo 

-cedeu á necessidade; mas reduziu esse imposto de 
30 a 5 rs. · , 

Ainda assim, senhores, quereis saber o que é 
, · . .., , , · os, po :~: ,. o 

valor .da mercadoria. 
Jú v c a camara que a com missão, mesmo assim, 

conserrou uma taxa que não se póde considorar 
modica. 

Senhores, os datlos estatísticos que serviram da 
lJase aos calculos da commissiio, foram os se
guintes : a média da importarão do sal, conforme 
os elementos rtno o meu illustro amigo, actnal 
ministro da fazenda. se dignou de fornecer á com-· .. :-"' , . 

... ._ J ' ' \. o t l • 

diztw (tne o valor destes 91.000,000 de kilog-rnmmas 
é proxunamenle de !.200" ou 1.;!00:0001$; não é 
mais. Votando :.; rs. sollre as 91,000,000 de kilo
grammas de snl, nós torcmos ~ui.i:0001)000. 

Temos ainda, Sr. })residente, o imposto sobre o 
elo. A co i·.;- · · • • "' 

.. Ã. camn;a vni ver empo a. comm.issão procedeu; quo embora seja util ... 
não sei si a expressão c mmto cab.m~l ne~te. cn~o, O Sn. JoAQUI~l NAnuco :--Isto não é imposto para 
mns dirt>i sempre, como n comnllssao fot hberHI pniz qucnto. 
no !'On calculo. O SI\. llUAl\I~UE nB MAcJmo ... é até certo 11onto 

Tomou a seguinte base. um olljccto do luxo, fnhJ•ica-sc culro n{ts em 
Contou quo a média do pe~o do crula vulumc, 0 gr:111do n~··nln; temos militas fabricas do gPio. 

é até urna médi.n muito cxngerudn, será lll"oxinw· llc maneira quo niio seria muito jusliilc:lVl'l a 
monte dl' üO krlogrnmmasd. isto,~·. condf'iller·amlo 0 isenção comtllota da importar.iio desta mercadoria, 
peso ordinnria das saccas e C:hll ou o a~suc:u·, como está estabelecido. • 

o é creio u de ~~ nrrohns ca a ~ • s a comm1ssuo ançou a{lenns uma 
V. Ex. sabe perfe1t?mentc, 8)'. prcsJdonl~, q,ue insignillcante taxa: 20 réis por kilogrammn. 

ha uma grande quant1uaue.de volumes q~e na~ t~m A cstatistica dn nossa alfandeg-a dü uma impor· 
semelhante peso.l\Ias constdera.n~o. um~1 mé~la _de ta cão ultima de ~. 000: 00(1 ele ki logram mas. Pode
GO k!logrammas por volume, UJVJ~l os 80 mJihoes mos considerar que haja tambem importação de 
de ktlogrammas por 60 e cheg':le.t.~o :~st~ltndo d.e I gelo em outr:ts províncias ; porém aceitemos este 
que provavelmente ter~mos 13,333_,33,J '\o lume:,. minimo ara mais sen-uran a. E · r 

ceitou com grande repugnancia, mas o fez tão só· nova n_o paiz. 
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A camara se ha de lembrar que a commissão 
propoz a abolição da tax.a de industrias e profissões 
}lara est~_genero de commercio ;_ propoz tambem a 

2.a iscussão. 
Portanto a commissão terá de desfalcar da sua 

· proposta o producto destes dous impostos. 
A comm1ssão, confesso, não teve clementos nem 

sequer provaveis para poder avaliar com segurança 
qual o resultado desta taxa; este provavelmente· 

- • ' . s . • 
derá os calculas da commissão, calculos que ella 
aqui. não reproduziu, mas 'de que eu- vou dar co
nilecimento. . 

Pareceu á commissão que era muito mais se
guro, desde que havia a snppressão de dousim
postos importantes, quer o da taxa fixa lançada 
so re o umo, quer a e m ustrms e pro.1ssues, 
estabelecer uma compensação, isto é, não augmentar 
nem diminu!r. nada á receita. 

' '· pessoas competentes, é quo esse imposto dara muito 
maior resultado do que o calculndo; mas a com· 
missão que nestas mate rias caminha por assim dizer 
a medo, porque tem necessidade de offerccer d::ulos, 
so:Bro os quaes o paiz em geral possa julgar com 
seguran(•a, entendeu que desde que supprimia uma 

• · , · · · :- es 
óus im'postos, não devia accrescentar causa algu

ma mais na mesma recmta. 
Agora, qunnto á arrecadagão de uma parte do 

imposto de importDção em ouro, sabre que fui in· 
terpellndo. 

Sr. presidente, V. Ex. comprehende que a com
missão não podia contemplar no seu projccto pro
dueto algum desta taxa como ar.crescimo do receita. 
E a camnra sabe · ual a razão. 

' ' -dicnndo·n, foi levado por um motivo, quo póde 
ser fnllivel, ma~ quo com certeza ó muito lou-
vavel. . 

O governo c a commissiío nceitnrmn a medida ; 
. mas a camarn comprehen!le o seu principal movei. 

Teve-se, senhores em vista principalmente mi-
norar os gran os 1spon os que o governo :1z 
}Jnra n ocqulsiçiio de ouro. ~ 

Orn, V. Ex. comprehende que tudo isto é muito 
fullivcl, dopcnde oss~ncialmente elas varinções do 
cambio quo o ~overno niío pôde dominar. A me· 
dida teve este fim. Niío quer isto dizer, poréni, 
como suppoz o nobre doputodo por Minas, quo 
hontcm ·raUou, que a mercadoria venha lo:;:o ncom· 
panhadn da libra esterlina ; mas a verdaae é quo 
os capitalistns da Europu que lá tiverem o seu iJi-

· · i uma cor n 
somma em ouro parn pagar esses direitos. E' 
tnmbcm Yerdade que muitos terão de comprar o 
ouro no nosso mercado i mas ,isto não é razão parn 
recuar-se. 

o .pensnmento foi este, embora se dê é ·ce~to um 
eeoarr .. -

que eu não des_eonh·eço ; mas esse augmento não só 
e insignificante, como tem por fim satisfazer uma 
necessidade de tal ordem a que não podemos deixar 
de prest&r toda a nossa attenção. 

Eu podia nesta casa pronunciar-me como'me 
pronu~ciei contra o augmento .de Lmposto de i!ll· 

' ... , :s, 
taxar inteiramente de contrãdictorio, pois, como 
m uHo llem diasa um homem com quem aüás não 

sympathiso, mas que é um grande homem de 
estado, Bismark , em materia de governo não 
se p~de dize_r na vespera que não se ha de fazer 

. o la 
·su~tentado, porque V. Ex., Sr. presidente,· sabe 
perfeitamente que nestes assumpto~ ha a atten
der, antes de tudo, ·á ncces~idado do momento 
áquillo que convém aos interesses do Estado: 
Quando o individuo modifica a sua opinião em 
bem proprio, ou essa modificar·ão é de tal ordem 

( ir 'nao se po era c en er. 
Não é este, porém, o caso; nenhum desdouro re
sulta de ter eu prestado o meu voto para a arreca. 
dação em ouro de uma parte dos impostos de im
portação. 

Sou, é verdade, contrario ao augmento desses im
postos ; mas, desde ue o overno me ·de la 
e uma necess1 a c e occas1ão, da qual espora tirar 
algum fructo em bem das finan~as do Estado não 
estou i~hibido, por ter c!_nittido ilqui uma opinião, · 

• ' < • 1 IPIO; 
nem devo, eu, que apoiO o governo, erear-lhe rc· 
sistencias em uma medida desta ordem (Apoiados). 

O Sn. BuLcÃo:- Em qu~mto V. Ex.. calcuia. 
0 Sn. BUAUQUE DE MACEDO :- 0 projecto diz O 

seguinte (lê) : · 

« autoriZa o a cobrar dos direitos de impor-
tação devidos uma parte em ouro, não excedente 
a 20 °/u.. . 

Isto quer dizer : primeiro, que o governo póde 
não precisar mais tarde deste recurso e portanto 
abandonnl-o ; segundo, que si precisar poderá 
cobrar 5, iO, W, e nunca mais de 20 °f0 • 

Eu acredito que, si o nobre ministro da fazenda 
se achar em condições de dispensar semelhante 
autorização, elle a dispensmi. 

(Trocam-se apa1·tes.) 
E em todo o caso, si ellc não fõr coagido por ne

cessidades muilo imperiosas, não lançará a taxa do 
20 % cobravcis em ouro. Portanto esta medida é 
votada como um recurso ao governo para necessi
dades de mome:rrto. 

as, pergunta o no re eputn o, n qu:mto po· 
dert'• montnr este impcsto ~ Eu .. niiJ podoriu d1zol-o 
oxactamonto sinão tomnndo o maximo da taxn. 
f!.~ nossos impostos de importr:(·ão regulam por 
i>a.OOO:OOO~ ou mono~, porque ha certos impostos 
que niio são verdadeiramente de consumo. Por· 
tanto é calcular ~O% desse n!gnrismo, e ver o cnm· 
bio segundo o qual se deve rl•nlisar os pagamentos. 

O Sn. BuLcXo dá um aparto. 

E' preci~o calcular tambcm com a deprecinçilo da 
n1oeda. · 

O Sn. BuAnQUE DE 1\IAcÉ:no:-Por isso eu di,.,.o 
ao nobre deputado, que o resultado desta medi3a 
só póde ser avaliado na occasião em ue tiver de 
se faz · 
c~mbio. 

Vou agora fazer um resumo, que é o mais·in
teressante de tudo quanto tenho dito. A camara 
verá que a commissão e o governo proce.deram 
nesta materia com toda a prudencia, criterio e 
cautela e que não andámos phantasiando. · 

resumo ; a propos a o goverao . ca cu a v 
!01.000:000~ de receita . .A commissão teve .ae 
reduzir desta verba 600:00061 que era a receita, 
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proveniente da typographin nacional, que fica 
agora fazendo um serviço aparte. Portnnto temos 
:1.00./iOO:OOO!}OOO. 

poderá 'custar. 
O Sn. BuARQUE DE MAcEDO : - Não pôde custar 

mais de :1.50:0006000. 
O Sn. JoAQUI!II NABUCO dá um npartc. 
O S~. Bl!ARQUE DE. MAcEDo: -Eu por ora não 

• 1 
virguln do projecto deixará de ser justilicada pela 
commissão ou pelo governo. Estou apenas fazendo 
uma exposição. O nobre deputado ainda não disse 
quaes eram as suas objecções. Eu nem sequer 
estou respondendo ao nobre deputado por ?.finas, 
tarefa que ha de desempenhar perfeitamente o meu 
no rc co ega epu a o 1>e G aran wo que se segue 
com a palavra por parte da com111issão. 

0 Sn. JoAQUIM NABUCO dá um a arte. 
0 Sn. AFFONSO CELSO (ministt•o da fttzenda) :

V. Ex.. não póde cem:urar o procedimento que tive, 
pedindo ao }larla111ento verba p:.>.ra que o governe 
se defenda na imprensa (Apoiadus). 

0 Sn. BUAUQUE DE MACEDO :- A censura que 
temos feito em reiaçiio ;, este ob.iecto, é sim J!ernente 
por nao ex1s u· Yerua nos nossos or\·amentos para 
essa dcSJlcza ; núo Cl,mbatem.Js o principio. 

O Sn. JoAQUIM NAncco dá um apnrtc. 
O Sn. BcARQUE DE MACEoo:- :Mas vamos ao re-

sumo com que desejo concluir. · 
Feita a deducção dos 600:000;) uc r()Cita da typo

graphia nacional, ficamos com 100./i00:000$000. 
A proposra da commissão indicou recursos no 

valor de i5.350:000~000. 
r • 

velem algumas dns ~~~rbas inilicadus na propo;t; 
·do goYet·no e v~m a ser o seguintt: (lê): 

tht·ono c será occnsião de apreciar largamente a 
política geral do rninisterio. 

Si me fór po:>sivel, pretentlo discutir as idéas," os 
mdos de ac <io dessa olitic s • . · · 
c o que podem esperar della o paiz c o partido que 
essa politicn representa. 

Hoje limito-me, senhm·es, a recordar o dito ce
leure ·de um tillanc .. iro aramndo-dai-me bna poli
tica, qu.e eu vos dal'ei lrJas finanças. Essa proposição, 

·como snbeis, servilt de epigraphe á opposição liberal 
' • o -

da situação política que terminou. 
Voltai, si me pcrmiltis a expressão, essa propo

sição evidente, e a verdade se torna ainda mais 
palpitante: si uma boa politica torna possível um 
bom systema financeiro, despezas feitas com pro
bidade c economia, recursos faceis e abundantes, . . . . . . - é 
só mente incapaz de restaurar e organizar as finan-' 
ças de um paiz,_ tende ~ecessariamente a çompro-

E a razão, senhores~ é muito simples: é que a 
má politka por sua natureza é necessariamente 
duas cousas: pobre c esbanjadora. A base larga e 
fecun,Ja da fortuna publica é o credito ; o creaito 
é a cGnfianc:a, e a má política, como pôde inspir'ar 
conlian~:a, quer no paiz, quer fóra delle, si a não 
• .. • • • • o 

sem confiança, sem credito é po.bre, porque é 
desacreditada. · · . 

Por outró lado, senhores, ·ella é dissipadora por 
natureza. Os protestos, as tentativas de economia 
siio velleidades passageiras. A m:i politica está 
condemnada pela lei fatal de sua conservação a ser 
dissipadora. 

Eu não sou daquelles que pensam que é possivol 
governar sem a opinião. Eu sou dos ue ente 
que, mesmo nassoc1e a es emque a opinião é muito 
fraca para derribar os governos, ahi mesmo a opi
nião é 4uem os sustenta. ~Ia~. Jle!o menos, um go
vernu preci~a de ter uma opini:io. um circulo de 
affeições, ~1m C(lnj Lmcto de dedica\:~··s q~e o ~poie;. 
c elle :-:ó pode ter 1sso por dous mews: msp!rando . 
a de 1ca ·ãu • • · • 

. dignidade d.9s caracteres que a representam. ou 
compr·ando a opinião de que precisa, fabricando-a 

1. U>O: 000~000 JlOrque a opinião tambem se compra e fabrica. ' 
Vemos assim que a' receita total provavel será de Essa má política de que eu vos fallo pôde ter 

116.900:000~000. opi~ião alguma de seu lado? Ella tem aproprie· 
A despeza proposta pela commissão e aceita pelo 

1 
~ade ~e conspirar todas as opiniões contra si, 

governQ é de 116 a67 855 60~. · . mc~us!ve mesmo a sua, porque apropria consci· 
. . ' ' ' . _ ' enc1a e quem começa por condemnal-a SI todos os calculos da comnllSsao forem, ao . - 1 • • • - • • • 

menos aproximadnmente exactos, como ella os fez N~o :_ senho~es, ~ ma P~~1t1ca nao póde adqumr 

. . r. Manoel Pedro~ - A questão fi. I que P e d1sp r um governo 
nance1ra, senliores, pl·ende-se por todos os lados para ter sectarios que o applaudam quando se 
á questão .Politíca, e a camara não estranharia si, torna incapaz de ter amigos que o sustentem. 

· .tratando .da primeir·a, eu eoineçasse por fazer con- Tratando, senhores, da discussão do orçamento 
siderações sobre a seg. nda. _ ge;·al ~o lmperio, que é a di5cussão do systema fi: 

Entretanto eu não o farei. Cabendo-mé a pala- nance1ro do gol'erno, eu entendi que devia recordar 
. vr a s• · · · · • · · . 
meaodebate. ;\sdisçussõe;;politica5seap~oxim~m, .Eu entro n!J- materia do debate, e começo previ
não deve tard ... r . a d1Mu~sao da re!pOsta a falia do ! rundo uma obJecç~o que tem sido dirigida a diversos· 
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oradores, que têm criticado as medidas finan· 
ceiras do ministerio. 

Têm-se ditQ a esses ora:lores-si não achnis bom o . - . 
~ntendo que essa objecção desconhece a verdn· 

dmra competcncia desta camara, e o que é mais, 
en~endo que essa objecção desconhece a verdn· 
dmra pratica, a unica legitima e proveitosa llo go· 
verno parlamentar. • 
. Para que esse regimen funccione requlnrmcnte . . ... 
a fiscalisação,~e dividam e não se cÓnfundam. 

O governo é quem executa : o governo é 
q1:1em deve propor; o governo é quem ndmi· 
mstra : o governo é quem deve iniciar, • 

Ao parlamento, e especialmente a esta camorn, 
que representa o ramo popular do parlamento, i1 

1s i ar c os 
e criticar, e votar, negando ou concedendo, as mo· 
didas que elle propõe. 

• :s 
postos pertence a esta camara. 

0 SR. MANOEL PEDRO :-Temos a iniciativa na 
votação dos impostos; mas a organização d(,S 
planos de orçamento compete ao governo, o n\é 
mesmo por uma razão, que aliás é_ a c~onseque.~cin 

g~vemo dispõe des ele:mentos, dos meios de orgo. 
Dizar esses planos, dos dados estatísticos, dos urchi· 
vos das repartições, e de um pessoal habilitado que 
o eerc:.~. 

Senhores, confundir essas duas competencins é 
fazer com que o regimen parlamentar desnppnreço 
ou ~egenere_. !irai _a fiscalisaçã~ ás cnmarns o 
ter~~~ a admtmstraçao sem co1·rectivo, som •·espon· 
sabl11dade, tereis o despotismo: o reO'imen pol'ln· me ta t . . . ;o 

. ad~inistratiya com o parlamento o tereis cousn 
pewr : tere1s o parlamentarismo, a inter•vencilo 
indepi~a, d~sorganizadora do parlamento na marcho 
admmtstrativa do governo, e o parlamentarismo o 
dege;neração do regimen parlamentar, é, como vú11 
sabe1s,- a objecção unica, .Poréni formiflnvl'l que 

verno que O·combatem. 
. O Sn. -FABIO R.Ers :- Oinimigo do purlnmenta· 

nsmo era Rouher ; é idéa napoleonica. 
. O SR. MANOEL PEDRO : -Afastada essa objecçilo 
posso declarar que não vim á tribuna fazer pro! 
postas, o~er~cer plaa,os ao governo. Não me pro
ponho a mdiCar medidas para substituir as medi· 
das por ~lJe apresentadas, nem julgo-mo obri-
ado, Cl'ltiCando o seu s t m · 

.
em rar outros em substituição. dos- que elle 1>ro· 

poz. Venho simplesmente, apreciando·a maneirn 
P?r 9ue est<i organizado o orxamento, exercer um 
d1retto que me compete. · · 
. ~r~ncipiarei, .senhores, procurando formar uma 
1d~a clarn da SI.t~ação orçam~~taria ~i me per-

O SR. MANOEL PEDRO:- Sem duvida; mas V. Ex. 
sabe que em nossos orçamentos não existe essa 
distincção entre 01:dinario e I'Xtm<Jrdinario, tratan· 

verdadeiramente orcÚna~ia, 'e que em rh::or aevc 
sc•a· satisfeita com o imposto, está confundida no 
orçamento com as despezas extraordinarias, que 
devem ser pagag por outros meios: · 

O Sí .. BuARQU!i! DE M4cEDO:- Porque as outras 
são satisfeitas or meio de o .era ões de credito. 

O Sn. JoAQUIM N.t\BUCo:- Não é ·isso .o que dis
tingue a despeza ordinaria da extraordinaria. Des· 
peza extraordinaria é aquella que não é perma
nente. 

(Ha outros &pal'tes.) 

ao cnso porque, como disse, .ella não existe em nos
sos orçamentos. 

questão de contnuilida.de. 
O Sn. MANOEL PEDRO :-Mas, já que se-suscita essa 

duvida, eu dh ei que a despeza é ordinaria, ou 
ex.trnordin3ria, ou pelo menos deve em rigor rece.
·ber ~ssas designações, seguudo o fim a que ella se 
destma. · . 

s a o, como- sa e o no re eputa o por Per· 
nnmbuco, tem despezas inherentes ao seu papel de 
Estado, como incumbido de distribuir a justiça 
garantir a ordem QUblica, e em geral manter é 
consei'Var a sociedade, e as despezas que elle faz 
com o que constitue o serviço publico têm cnrncter 
diverso das despezas que· faz .éomo iniciador do 
progresso, quando construe estradas~ subvenciona 
companhias, etc., etc. 

dlnnria e extraordinaria, e notai que ha na receita 
umn differénça correspondente, porque, ao passo 
que o imposto corresponde ás despezas com (}ser· 
vlço publico, a5 despezas extraordinarias são sa· 
til'feitns com os recursos do credito. 

E. twis quê trah~no:; de uma discússão geral 
c o orçam n , PU 1re1 : quem sa e SI na con
strucção do orçamento se observasse, sinão em 
rigor, ao menos até CHrto ponto, essa distincção, 
si ns operações de credito que s~ eífectua para o 
desenvolvimento- do paiz, não se confundissem 
com a receita ordinaria, quem sabe si a. nossa 
morcha financeira não seria mais;~egular 1-

Mos, voltando, senhores, M orçamento que dis
cu&o, e onde tal distiuccão não existe, eu comparava . 
os l!ltl3má geral de meios de que lançou mão a com-
m ss o para co nr o c~t, nao o zt Impro
priamente chamado onlinario, mas o deficit total. 
Eu quero saber G que te111os a pagar durante o 
exerclcio, cujo erçamento vamós votar e os recursos 
cum que cont~mos para isso. · 

Eu digo, senhores, que o deficit que resultava 
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A commissão, senhores, como já o disso o nobre tadas pelo nobre deputado não cobriam o deficit, 
ministro da fazenda, empregou conjunctamente desde que podiam diminuir alguns dos encargos 
esse_s _meios, ~doptou, um systema eclectic~ para ·que_ vm~10s I~n~ar sobre o paiz, essas economias 

modo pelo qual eu o vejo applicado no orçamento precisa para ~o-yernar. . . 
em discussão. O nobre mmistro da fazenda, para sustentar a 

E' incontestaYel, senhores, que a economia é, nc_c~ssid~de de c~ntinuarem c_ertas d_espezas do 
C?~-10 dizia Thiers, «Uma bella cousa• c como o di- 1 Humstc!iO da agriCultu~a, servm-se amda de um 
zw antes Turgot, oca fonte e a base da riqueza ;·· 1 argumenlo que prova som~nte a g!ande arte com 
mas eu entendo uo a economia não póde, nem que se bate nas_lutas da trl~Uil;a. :::;. Ex. vo!tou-se 
deve ser emprega a como um recurso e occa- ._, , • . · 
sião, como um recurso. de sahir de uma crise em obra~ se construtat e consultou-as sobre a conti
que se ache o governo, em apuros para cobrir o n~açao ou _suppressao dellas. Ora, si o nobre mi-

. . , . · a ctunr ual uer reduc-
Entendo que a economia é antes uma obra de t_:ão no orçamento a fizer preceder de uma con

perseverança,. ·de paeiencia, tarefa que póde ser sulta dessa ordem, cu creio que reduzirá muito 
executada por um governo moderado, sensato, pouca consa. 
estavel, porque a estabilidade é a condição de um O Sn. CosTA. AzEVEDO :-Não apoiado, reduzia 

· bom governo. Considero emfim a economia, antes 4:80.000$ no Amazonas, porque ambos os depu-. 
· -como um dever do governo, do que como um re- tados se acham de accôrdo. 

curso nanceiro, e ever CiU e · 
com o tempo e não precipitadamente. 

Mas, , senhores, €JUandg o governo entenda que 
póde entrar nesse caminho melindroso de econo
mias, eu julgo que sua marcha deve snr subordina
da a duas regras invariaveis : a primeira é come~ar 

' pelo superfluo, ir ao dispensavel até to~r no limi
te em que começa o necessario ; a segunda é que 
a ultima reduccão a que elle dere recorrer é a 
reducção de pes"soal. . 

' ~ ~ 
geral do orçamento, eu vejo que o systema de re-
ducções foi applicado violando essas duas regras. 

De todos os ministerios , os dous que mais con
tribuira?l para as reducções effectuadas, foram o 
da marmha c guerra. Ao passo que o ministerio 
da marinha contribuiu com i,200:000S e o da 
gp.err~ com , . : , vejo que esse gra~ e nu
msteriO da agncultura apenas contribum com 
800:000;5000 (Apoiados). • 

Qual a razão, como se explica essa preferencia ~ 
Qual a razão porque se preferiu,para fazer econo
mias, esses dous ministerios e se poz de lado o mi
nisterio da agricullura, onde entretanto se abri rram 
tantos monopolios suspeitos, t:mtas subven~ôcs 
contestllâas; onde, com o titulo de desenvolvi
mento da :rigJ.!ez_a publica, esgotam-ia o"s cofres, 
a a an o 1 1 a, u ncia que 
é a alma do progresso~ ' 

O nobre ministro da fazenda, -que não se acha 
presente... · 

O Sn. FABIO REis:- Na 3.a discussão não é de 
essencia. 

zenda, ·respondendo ao Sr. Gavião Peixoto, quand~ 
· este lhe apresentava as diversas economias que 
p~derl3 realizar no orçamento da agricultura, ser
VIU-se de um argumento que não me pareceu pro
cedente. S. Ex. sommou todas as economias apon
tadas pelo nobre deputado por S. Paulo e disse-
ve , o a s a s a ao co re o e ct . as, 
senhores, esse argumento de tudo ou nada não 
me parece procedente. Si as economins aprêsen-

0 Sn. 1\!A.."'OEL PEDRO :-Pc;>is O que ha de respon
der o ,representante de uma provincia, consultado 

. em plena caniara pelo ministro da fazenda sobre a 
continuação ou suppressão de um melhoramento 
nessa província? Quanto a mim, pelo menos, Deús 
me livre de ter de responder a uma consulta 
llessa ordem. 

O que é yerdade, senhores, é que eu vejo no 
orç;ameD:to da ag~icult~ra a continuação de obras, 

ue dev1am ter s1do adtadas e o em rehendimento 
de outras que nada justifica. 

O que justifica por exemplo essa estrada de Paulo · 
Affonso, na província das Alagôas.'t 
. O Sn. JoAqum NABUCO:-Sobretudo, o que jus

tifica o ter sido decretada sem autorizacão do par-
lamento'! • 

0 SR. MANOEL PEDRO:-A exposição que àcom
panha o decreto que autorizou essa estrada motiva 
a_ despcza ~om a nece~sidade de empregar as vic
tmuls d~ secca ; mas que sêcca houve na provincia 
de Alagoas'! Que numero de braços al!i havia sus-. 
tentados pelo Estado, a ponto de ser preciso em
prehcnder uma estrada para emprerral-os? E como 
passo eu acreditar na procedencia o do arrrümento 
d~ssa exposicão de motivos, quando vejo ode Ala-

~ . . . 
realmente assolada pelo flagello? 

O Sn. JoAQUIM NABuco :-'A sêcca está voltando, 
b.a de haver novas estradas. 

O Sn .. :MAN<?EL_PEnno:-: Eu não contesto, se
nhores, a provmc1a de Alagoas a necesc;idade-dessa 

• 1 • • -

despeza. QuaD:do se lança i O. 000:000~ de impost~s 
quando se extmgue repartições, reduz-se o pessoai 
de_ ?utras, lança-se talvez na miseria muitas fa
IJ?-Ihas, eu con~esto a opportunidade, de, a propo
Sito de UJ:!la se_cca que não se conhec.e, pedir-se 
800_:000~ a receita para a construcção de uma es-

O Sn. J_OAQUIM NABuco :-E que· por ora ainda é 
acto de diCtadura. 
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O Sn. BuARQUE DE MAcEDO :-Está no ~çamento. 
O Sn. JoAQUIM NAnuco :-Que ainda não foi apllro

dever ser o ultimo recurso, de que um governo 
deve lançar mão para equilibrar o orçamento-are-- " 

O Sn. MANOEL PEDRO :-v ~jo ajnua, senhores, fl· O SR. MINisTRO DA FAZENDA: -Em theoria estamos 
gurar no orçamento da agncultura uma verba de de aécôrdo, vamos agora á applicação . 

va o. 

.2.600:000~ destinaua a obras publicas. . O SR. MANOEL. PEDRO:- O 5~rventuario, qual-
O Sn. BuARQUE DE MACEDO: - E' preciso vêr a , quer que elle seja,, que exe_rc~ um emprego creado 

natureza dessas obras. ·pelo governo adq~ure u:n direito, funda nesse~~-

O SR. MANOEL ~EDRO:- E' o. ~J.Ue compete ao e é o preciso vêr até que 'ponto tem ô""Estado o di~ 
governo demon~ti.~r. O nobre D1I?~stro da fazenda, reito de despedil-o um dia atirando-o á miseria 
refutando ~ opm~ao . dos que ~JZIU~l que c~rt~s (Apoiados). · ' 
ob~as podiam seJ dispensadas, p~dm que mdi- llassarei, senhores, á segunda fonte de renda a 
ca,sem as r!ue e~tavam · nesse ~a:;~. E.~ entend,o que recorreu a commissão para cobrir o deficit, 
qu~ o go.' erno e quem ~cvem JUSL!llcm· mars isto é,_ ~s impostos. . . 

7 
. 

0 Sn. BUARQUE DE MACEDO:-Está nas tabeHas. 
O Sn. JoAQUili NABwco:- O que se vê nas ta-

e as, e que 1amu1 a gene e mm opo 
O SR. MANOEL PEDRO:-E' opportuno o prolonga

mento de estradas de ferro da Bahia e Pernam
buco? E' opportuna a construccão da estrada de 
ferro do Rio Grande do Sul? (Apartes). · 

Eu senhgres, .nada proponho,e já dís~e que quero 
' . 

ser verdade o que diz o proprio governo, o p~iz 
acha-se em estado de exigir que seus representan
tes colloquem o interess.e geral acima de tudo. Não 
nego a. utilidade e o futuro destas emprezas ; não 
contest? ta~bem a essas grandes pro':"incias, que 
tanto dmhmro fornecem aos cofres pu'bhcos,o direi
to ~e serem auxiliadas. Toda a questão é de oppor-

. tumdade e sobretud.::l de coherencia e justica nas 
reducções de des~eza, e nã9 sei si é opportu"no, si 

prolongar e construir estradas. 
Not~, ai~da, ~en~ores_, no orçamento do impcrio 

que nao fo1 a'.flll .drscutrdo, entre diversas verbas 
que não me pareêem justificada]1, a titulo de me
lhoramento do estado sanitario, pedir-se mais 
600:000~ do que pediu o orçamento conservador. 

0 SR. BUARQUE DE ~L\CEDO dá um aparte. 
O Sn.. 1.\Lo\.ÍS"oEL PEDRO : -Não contesto a utili~ 

da de <!_a despeza ; noto só mente que; em condições 
que nao me parecem ter mudado, o ultimo orça
mento fazia esse serviço com 200: 000~000. 

Emfim, senhores, eu àppl..:tdo o svstema de 
reducções de despeza, porque entendo· que o Es
tado na occasião em que exige novos sacriücios 
dos contri_bn~ntes !em. o ~ever de provar-lhes que 

todos os· meios _do evitai-os; mas desapprovd ~ sys-. 
tema de reducçoes de de.speza, como veJO applicado 
no o~çamento que se. d1scp.te, cortando de prefe
r~ncta nesses orçamentos onde as reducções attin- · 
grram sobre tudo. o pessoal, e poupando tanto o 
orçamento da agncl?-ltura, onde ellas seriam mais 

0 SR. MINISTRO DA FAZENDA: -E' preciso apon
tal~as; eu recebei-as-hei como um favor; mas as 
que os nobres deputados apontaram na 2.a dis
cussão, já provei que não eram boas. 

o ' 
abandonado certos impostos, que na minha opinião 
foram idéas pouco felizes. Esse imposto, por exem-

. otante e eleitor era um 
imposto que repugnava aos ínstinctos liberaes do 
paiz. 

O SR. FABIO REis: -Este já cahiu. 
O SR. MANOEL PEDRO : - Cahiu; mas seria bom 

que o matassem. 

V. Ex.' pugnando por esse i'mposto. 
O Sri. MANOEL PEDRO: -Nunca, nunca pugnarei 

para que o fisco carimbe o voto do cidadão. Esse 
imposto não podia equiparar-se ao censo, como o 
fez o nobre deputado por Pernambuco, porque o 
censo . é um signal de capacidade politica, . e não 
uma fonte de renda ; c, nel11 se podia, como fez o 
nobre ministro da fazenda, justificar o imposto 
sobro o d1rei.to, de votar, c~m? os impostos q~e 
so re· o exerciCIO . -
reit.os são respeitaveis ; mas o cidadão, quando 
accwna o seu devedor, por -exemplo, não exerce 
um direito da mesma natureza, desse direito de in
tervir pelo voto na direcção de seu paiz. 

Votei, senhores, contra o imposto sobre venci
mentos rovinciaes e munici aes, não só por ser 
representante de uma provmc1a, on e esse Imposto 
seria uma iniquidade, como porque esse imposto 
e.ra uma illegalidade: era, não um imposto sobre a 
renda, mas um imposto especial sobre o vencimento, 
isto é, um. imposto geral sobre o imposto provincial 
e municipal. · · · 

Esse imposto sobre o subsidio dos representantes 
da nação colloca-nos n'uma posição um pouco es
qu.erda, na contingencia de fallar em causa pro-
na. · 
Esse Imposto eqmva e a · pergun ar-nos o go

verno por intermodio da commissão, si nós, nas 
circumstancias criticas, em quo se acha o paiz, es
·tamos dispostos a ceder uma porcentagem do sub
sidio que recebemos. Eis o que temos -de discutir 
e votar, e eu pergunto, o que havemos nós deres~~ 

9 . 

0 Sn. MINISTRO DA FAZENDA:- Sim (Riso). 
O SR. MANOEL PEDRO : - Sem duvida, mas se 

respondemos necessariamente que sim comprehea
de-se que o imposto não é de natureza a ser dis
cuti~o, nem volad.o nesta camara (Apartes). . . O _SR. M~oEL PEDRO:~ N?o se começou .:.por 

superfluo, . ess.e gran~e ministerio da agrtcultura, O paiz tem direito a exigir daquelles (\\).d o repro: 
onde, como disse, abngam-se tantos monopolios e se~tam, não esses i.nfimos sacr~fic.ios, porém sa,cri
subvenções e usou-se; entretanto, do que me parece ficws que eu considero superiOres (apoiados), até 
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mesmo o sacrificio das as1Jirações e do ftlturo, di- j desse impq_sto tem enco~trado em outr?s paizes, é 
zenilo a verdade aos gov~rnn:: qtw não zelam os ' de snppor que .entre nos tls mes~as dtff;culdades 
interesses publlcos, ou renegam os pdncipios da 1 appareçam; e amda pergunto, SI, precisando de 
politica q11e represen !am _ · j reeursos certo' para occorrer a uma de~peza. certa, 

A minha que- tão é de fúnna. ~u e~tendo q.ue a como é D:_Ill ~"ficit, que é ·;rg-ente cobri:·, a, cpm: 

appello ao patrioti'3mo rles!a cam:tra. O n~bre re- cia duvidosa. 
lator, ou qunlquer rle seus collegas daria o ~"Xemplo O intitulado imposto sobre a renda tem ou pre-
e tod;l a cam:.~ra o seguiria, com a vantagem de que 1 tende ter dous me ritos que o· tornam seductor· aos 
o Estado começaria logo a receber a contribuição. \ olho,; de certa escola. Em primeiro Jogar, pnrece 

o Sn :MIN'STRO D\. F:\Z&XDA ·-Pois dê v Ex 0 ! t~r o pr.ivil~gio d~ ai!ectar sót'!lente ::ssa parte da • 
exem lo. · • · - · . · · · -· 1 n ueza soct~l, que pode ser _tnbutada sem offendcr 

O Sn. M..\NOEL PEDRO-= - Accresc:1 que esse im
posto eu considero illegal. Entendo que si nós 
não podemos taxar o subsidio, não o podemos 
alterar, isto é, nem augmentar nem diminuir. Eu 
sirvo-me do argumento do nobre mini-stro da fa
~enda, quando advoo-ou a isenção das ap~lices do 

contar coma outra é diminuir. A palavra-taxar
da constituição é expressiva e precisa. 

, " "' elle parece tornar possível a realização da unida-
de do Imposto. -

Ora, quanto ao roerito de affectar ·sómente a· 
renda, esse merito não é privilegio do imposto de 
que se trata. Todos os impostos são sobre a renda: 
o capital por uma lei propria, fundamental na 
VI a economtca, nunca e a tmgt o pe o tmpos o. 

O Sn. liiiNISTRO DA FAZENDA : - Não devia ser. 

missão, itome:1da pelo antecessor do nctual ministro seguir o -c~ pita! no seio de uma industria qualquer, 
da-fazenda p:1ra examinar o e~tado de nossa·divida e ver-se-hn uma lucta curiosa que se tt·ava entre 
activa, essa commissão disse que :mtes de dar essa os dons. Poi• mais hahil que seja o fisco prorn
extensão á decima urbaua,era convenientereflectir rando dinheiro para o Eslado, o cnpital ainda é 
porque, além de ser um onus que não se justifica, mais llabil em escaphr aos ataques ào fisco. O ca
impor um capital que não rende, póde esse im- pita! defende-se, abrigado sempre pela renda, e 
posto resultar em verdadeira iniqmdade, quando o quando esta se extingue, o capital foge e vai se 
predio, alem de não render, é uma fonte de des- refugiar em outra industria. O fisco mata a in-
peza para o propriet~rio que o concerta. dustria, .mas não attinge o capital; 

dios eni obra. ha isençÕes ~a lei. 
O Sn. MANOEL PEnno :-0 que vejo é lanr~ar-se o 

imposto,.ou por outra sup]1rime-se n !acima da 
decima para t(ldos os predios, ::-ern distinc(·ão. 

E-esse imposto :>-Obre a 3l!U3 que não se bebe 't 
Eu sei o · - - · · 
tribuir para as despezas do serviço publico, como 
tambcm para o que se despende com os nlelhorn
mentos· de que aproveita. Mas acho ~.ingular que o 
contribuinte pague a agun, só porque lhe jJa~sa na 
rua, em que elle reside. · 

E o . que é ainda mnis singular é guc o novo 
impost~ n~o substitue o que já existe, de sorte que 
o contrtbumte paga duas ve1.es à agua que bebe. e 
uma vez a agua qne não bebeu. · 

privilegio, que indica o seu nome : é mais um 
impo~to so':lre a renda e niio passa disso. 

O segundo merito que uos olhos de muitos re· 
commenfla e~se impo>to ,; tornar possivel a uni
dade do sy:-t~ma tl'ihutario. 

Entendo que. em vez de um merito, é um nrtrn-

F.t~ ·s~u, senhor~s, p11rtidario da vnrlednde, ()n 
multJJ-lltcid~d~~ ~o Imposto o .ndveJ•saJ•io dessa uni· 
dade, que e lehz.mente uma cbimcJ•n. O imposto, 
qualquer que SPJn, é sempre um onus • portnnto 
em materm. do imposto o mais leve ó' sC'mpro 0 
melhor. O .1m posto quanto mais se desenvolvo 
quanto mo.ts se expande, quanto mnis lnrgn é n 
snJlerficte sohr~ que elle O{Wrn. mnis tolcrnvcl se 
tornn n su.n n~ç:~o. Ao con~rorio, unnto mttis con-

• - . , ::- a se orna n sua 
ncçao : um Imposto unico serb insupportavel. 

O Sn. MI:'Isrno D.\ 1-'AZENDA :~Mais pesada não 
mas menos Igual. · ' 
• .o Sn.MANOEL PEono :-Eis o quo eu penso sobt·e 
o Imposto de q.ue se trata: D~s duas vantagens de 
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isenção para os possuidores de titulas da divida pu
blica, seria um motivo snfficiente para o governo 
não o ter adaptado. 

Essa isenção tem sido adwgada pessoalmente 
pelo nobre ministro da fozenda, por.Iue, mesmo 

um imposto, que ottinje até o proletario, :ütinjn 
tambem o capitalista, o credor do Estado não tem 
razão p:1ra vêr um sentido especial n'uma medida 
que recahe sobre todos. 

Iretto e a JUStu;a '! Antes de tudo não temos lei... mos ·que o governo deixe pagar :~quillo a que se 
obrigou; o que pretendemos sómente é que oca-

0 Sn. MINISTRO DA FAZENDA:- Temos a 1ei pitalista, depois de receber os 605. pague o im-
do i827 · - posto a que estiver sujeito na qualidade de ci-

O SR. MANOEL PEORO:- A lei de i827 não isen- dadão. . . 
tou as apolices do imposto, não prohibiu expres- Pois podia o Estado ter a pretenção ou antes con-
samente .ao "'Overno o lan ar im os tos sobre e lia trahir o coh1 · " · · rr • • -

que tz a et c i 27 '! A propria commissão violavel desses 60$000'! E todos os outros impostiJs 
- confessa, interpretando o pensamento . do governo, que o possuidor da apolice paga '!Com que os paga 

que ~ maleria controvertida. Mas, em materia de senão com o rendimento, os recursos de que 
--------'tlpil'F-ii.-v.v"iill€é~g'Hiar-tkatddtta-iinnttt:e~rpfr:ltte~ta:~tç~.ã:(}oié,;-;ddiee-~\reer:s;ee:ri TI Eles;ttirii~c-tt· va..--t<m·rsu:-mr'.r-Etmig-anâo as ultimas consequenmas desse 

Em caso de duvida a presnmpção é contra o privi· argumento do nobre ministro da fazenda, o governo 
legio, e afinal de contas o pMsuidor da apolice é deveria pagar os juros das apolices com algum di
um cidadão como outro qualquer c como tal tem o nbeiro especial c baixar ordem a todas as reparti
dever commum de contribuir para as despczas ções fiscaes, prohibindo que se recebesse nellas tal 
publicas em proporÇão de seus recursos. dinheiro. Só assim elle deixaria de receber com 

O Sn. liUNISTno M. FAZEND4 ·-peço perdã · uma rnüo or ua uer fórma os ·uro 

o sn. MINISTRO DA FAZEND.-\.: _o nensamento da recorrer a intcrpreta~ões subtis e cscrupulos S('m 
1

' fundamento. 
lei é isen tnr as_ npolices. . Noms condições financeiras, sinão são desespe· 

O Sn. MANOEL PEnno :- Mas Mmo se· pôde afir· rndas, são certamente dimceis ; o governo não quer 
mar, senão I?or·uma inducção, que esse é o pensa· bri_gar com os cnpitaes, tomando uma medida que 
menlo da let ? póne compromettor o credito }lUblico. . 

O Sn. · r.nNisTno DA FAZEI\'DA: -Pelo contexto-das (.4.partes.) 
&uns disposições, pela intelligeneia que se lhe deu 

é d 1 - • d 1 Não, o que cu aão aceito é o motivo legal, nem 
na . poca c sua promu gaçao, snncc10na a pe a ·rado da mterpretnção do texto da lei, nem do con· .. 

0 Sn. MANOEL PEDRO :-Si da lei passamos ao 
contrato, não me parece fundado o escrupulo que 
allega o nobre ministro da fazenda em parecer que 
reduz disfarçadamente o juro que pngamos, lan· 
çando um imposto sobre esse juro. 

Não se trata, senhores, de lan ar um im osto 
r J as apo tces; ra -se e um imposto 

. sobre a renda em geral, de que o juro das apolices 
pôde ser u~ dos elementos. Si so tratasse da crear 
um imposto especial sobre esse juro, sobretudo 
depois de se ter espalhado que . o governo tinha 
idéa d~ o converter, o credor do Estado poderia 
considerar eise im · osto com - · • 
arça a. Mas, desde que o que nós pedimos, é quo 

A, 7 .-TO~ro I. · . 

trato que existe entre o capitalista qua empresta 
o dinheiro e o Estado que emitte a apolice. 

0 Sn. FABIO REIS dá Ulll aparte. 
O Sn. MANoEL P.Enno:-A conclusão ·que eu 

quero tir~r d~ que djsse ·não é, s~nhore~, par~ 
m n r · 

Si de um lado vejo que a razão para manter essa 
isenção é in:contestaver, de outro lado o que vejo ? 
Essa isenção cria uma profunda desigualdade, um 
anachronismo odioso em nossa sociedade fundada 
sobre o principio da igualdade. Basta sómente fi· 

u.rar uma hypothese: um homem rico que rea-
·za sua fortuna em apolices. Esse:MmeJemlll-'VVJiiVVeJerl'Bát----- --- - 

no seio da opulencia e desse enorme rendimanto 
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que lhe paga o Estado elle. não contri~uirá com 
causa alguma, ao passo que o proletario (porque 
esse imposto sobre a renda desce á ultinia classe) 
contribuirá. E' isto ou não uma grande, uma 
enorme desigualdade? 

A canse uencia a ue uero cheo-ar é a seo-uinte: 
a respeito esse Imposto o governo achou-se cal
locado na contingencia, ou de 11erturbar o credito 
publico, ou commetter essa grande injustiça. Ora, 
entendo que, por mais que esse imposto possa 
render e eu tenho duvjdas, duvidas que já têm 
si~ o apresentadas nesta casa e que não .foram ~uf-

ha de produzir ; mas, mesmo quando elle tenha de 
produzir a renda, que a commissâo calculou, en
tendo que em taescondições o governo deve aban
donai-o. Entre esse erro, porque eu já reconheci 
que era um erro perturbar o creuito publico nas 
circumstancias_em ~e_nos_achamos e a neces~idade 

'' dade, e em materia de impostog, em 
desigualdades são tão odiosas, eu sou de 

o o e o de ·cri c:; 

(Apartes). · 
Disse o nobre ministro da fazenda que os oradores 

que descutinm os impostos e as diversas medidas 
financeiras do orçamento, collocavam-se na posição 
de medicas que queriam curar o doente, abstra-
jndo de todos os re~edios. . 

... , .. .. 
a iniej_ativa na administmção pertence ao governo ... 

~~-, O Sn. FABIO REis :-E' iniciativa desta camnra. 
~· ·- 0-.Sn. MANoEL PEnno :-... farei algumas con-

-siderações sobre o uso do credito como meio de 
equilibrar o orçamento actual. 

A commissão. como disse, a par das reducçôes de 
despezn, c dos impostos recorreu t\s operações de 
credito para cobrir o resto de deficit no vnlor de 

. H mil contos. 
?IIns, pergunto eu, o nobre relator da commissão 

não inclue nesses 111 mil contos os 32 mil, de que 
nos fallou o nobre ministro da f<l.zenda, quando 
respondeu aos oradores qne di~cutiram a proposta 

_ · de orçamento em 2.11 discussão? Quanto temos de 
pedir ao credito 't 

exerciclos passados e nós só irata~os do o exer· 
cicio futuro. 

0 Sn. MANOEL PEDRO:- Perdoe-me V. Ex., mas 
si o nobre ministro da fazenda, calculando o que 
nos custaria um emprestimo para satisfazer os en· 
cargos do exereicio, incluio esses 32 mil contos ... 

0 Sn. MINISTRO DA FAZENDA:-Niío senhor. 
0 Sn. MANOEL PEDRO:-- ... é porque elles têm de 

· · · s e er· 
cicio. 

0 Sn. MINISTRO DA FAZENDA: -Não s~nhor. 
O Sn. MANOEL PEDno:...:.E neste caso, si reunirmos 

os 32.000:000~ aos i4.000:0008, teremos que a 
. ,. so~ma de encargos a satrsfazer com· o credito 

posta do gov"ernÕ. 
0 SR. MINIS'rl\0 DA. FAZENDA.:- Assim ficasse 

nisso. Si V. Ex. som mar todos os deficits, o de{tcit 
total vài muito mais longe, talvez a 70.000:000~090. 

O Sa. MANOEL PEDRO: -Entãonãocomprehendo 

0 SR. MINISTRO DA FAZENDA: -A camara está 
legislando para um exercicio. 

O Sn. Bu.UlQUE DE MAéEDO dá um aparte. 
0 Sn. MANOEL PEDRO: -Mas V. Ex. acha quê é 

regular, na construcção do orçamento, encerrar-se 
a c i s â x r ici ... 

Q Sn. MINISTRO DA FAZENDA:- Sem duvida; isso 
é o que a lei exige. 

O Sn. l\I.\NOEL PEnno:-Por essa fórma o parecer 
da commissão não dá uma idéa real da si\iw.ção fi
nanceira no exercicio e faz- nos ver ... 

O Sn. l\IIXISTRO DA FAZENDA : -Para isso ha o 
relatorio, e as exposições do ministro da fazenda. 

O SR. 1\IA:XOEL PEDRO : - ... faz-nos vêr essa 
situação por um prisma falso. 

0 SR. MINISTRO DA FAZENDA : - Para O deficit ÜOS 
exerci cios assados ha o era ões d c "t ·-
zadas ou não realizadas. 

0 Sn. MANOEL PEDRO:- Mas então, e é o que 
uero e i · · 

nos fallou, como foram incluidos no calculo dos 
encargos do exercicio que.subiram a 50 mil c~m
tos? Então o argumento de V. Ex.•nessa parte 
peccou. 

O Sn. MINISTRo DA FAZEl'i'DA: - Como peccou? 
Haoutros a . 

O Sn. MANOEL PEDRO:-Não conheço nada mais 
engenhoso do q_ue uma commissão de orçamento 
procurando eqmlibral-o: Esse cql:lilibrio é a sua 
tarefa e u sua gloria, o alvo_ de seus esforços. 

A commissão encerra-se dentro do exercício em 
que tem de operar; aluuga, estende um pouco a 
receita, depois emenda-a cóm alguns impostos ; 
por outro lado apara um pouco a despeza e chega 
per força uo equilibrio Riso . Mas isso muitas 
vezes e mars uma o ra e arte o que um resu Ut o 
pratico e quebra-se diante da realidade da appli-
c~~- • 

Do que nós preciiamos, senhores, e cu soiJre· 
tudo, que não tenho pretenção a ser financeiro .... 

O Sn. Bu"I.~QUE DE ll\CEDO : - Não arece. 
O Sn. !tL\NOEL PEDRO : - . . . é de fazer uma idún 

clara e simples do que temos de despender, do quo 
temos de pagar no exercicio, cujo orçamento vnmos 
votar; e como poderemos votar com consciencin, 
senão considerando, não sómente os encargos do 
exerci cio, mas os encargos que nos vêm do passado~ 

0 Sn. MINISTRO DA FAZENDA :-Mas V. Ex. niío 
de,· o sommur os trinta c dons mil contos; deve som· 
mar os juros e amortização desses trinta e dous mil 

O Sn. 1\IANOEL PEDRo·-Sem duvida, e eu não 
quero incluir na despeza do exercido os encargos do 
exercicio anterior; o que quero é que o orçamento 
seja verdadeiro, e dê á camara uma idéa cxacta de 
nossa situação financeira. · 

1'0cam-se apartes.) 

Segundo a opinião sustentada pelo nobre relator . 
da commissão e pelo nobre mini.itro da fazenda, 
na liquidação do exercicio não ha deficit; o deficit 
de um exercicio não pesa sobre o exercicio se· 
guinte, de modo que em finan as come amos 
sempre Vl a nova. 
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Eu sei que assim se pratica, e é o que explica 
talvez o phenomeno que surprehende a primeira 
vista quem examina os· nossas balanços : nelles 
só figur~m os saldos; os defi~it_s vão para esse re-

O Sn. :r.nNISTRO DA. FAZENDA:- Entendo que o 
emprestimo póde ser tentado, si melhorarmos o 
nosso estado interno, si houver maior receita. 

O Sn. JoAQUil\1 NAnuco :-E mesmó. menor des
eza. 
0 SR. "MANOEL PEDRO : -Eu não pretendo dar 

co-nselhos ao governo, nem mesmo quero emiLtir 
uma.opinião positiva, porque não tenho compe
tencia rnão apoiados), mas a meu ver, ao credito 
é que de-riamos recorrer e o emprestimo é a fórma 
preferível, por que é o credito com a publicidade 
c a concurreneia. Sou adversario , porque me 
repugna, dessas operações surdos do credito, de 
quo ~ governo em apuros se costuma servir para 

O Sn. JoAQUIM N.\Dl5CO :-E que nllnal são em
prcsUmos. 

0 Sn. }[\.NOEL PEDRO :-Tem-se dito que O cm
prestirno ó o imposto e o peior imposto, 11orque pesa 
~<obre o futur.o. Eu, bem sei que todos os modos 

1 ., rr r " ." • • • • 

pnrn satisfazer as nece~siuades publicns, resol
\'Cill•l'enfinnlno imposto, si com isso se quer dizer 
que, em resultado, é a nnçüo quem fornece dinheiro 
ao Estado. Mas discordo dessa prcferencia abso
luta que se tem dado no imposto sobre o emprestimo, 
e direi ns razões porque dtscorllo. 

O nobre ministro da fazenda, senhores, fez-nos 
aqui o calculo do que nos custaria um cmpres
~lmo _tentado nas condi~ões actune_s, no v.nlor de 

, ' ' '. " outro calculo : que calcule, no fim de 3G annos, 
tJuanto custam uo paiz esses :lO mil contos de im
postos que· se vai lanr;ar sobre elle. 

O Sn. AFFONso CELSO ( minitro da fazenda): -O 
argumento é falso, porque daqui a :1. ou 2 annos, 
uando melhorarem ns circumstancias fi neei 

reduziremos esses simiJostos. Já o temos feito. 'Mui· 
tos dos impostos de i8tl7 não estão já supprimidos 'f 

O Sn. MANOEL PEnno:- Isso é ·o que contesta a 
experiencia; o fllcto é que o imposto pesa sobre o 
futuro e por um tempo indefinido. A necessidade 

.faz lançar o iD?pos~o; depois, mesmo 9ue a necessi· 

. . ' ' o imposto não tem limites, não tem correctivo, 
sobretudo com o regimcn parlamentar que nós 
temos. O governo pede impostos quando precisa; 
a camara murmura um pouco, porém vota. A 
imprensa grita; mas cala-se por fim:e o imposto 
passa sempre que quer. 

Com o emprestimo, e em geral com o credito, 
não dá-se o mesmo. · 

ovorno tenha a 
confiança, que não se impõe, e elle tem sempre o 
receio de dar-se mal, porque uma eperação des
astros:J. seria a sua condemnação: e a prova é 
que em certas condições o governo põe de lado o 
emprestimo e prefere-lhe o imposto. 

O Sn. MANOEL PEDRO :-De todas essas razões 
eu concluo que o imposto de facto affecta-õ fu
turo tal vez mais do que os emprestimos, e que si 
o emprestimo é o imposto afinal, é o imposto com 
a confiança e com o correcti v o. 

O Sn. :ttnxtsTno DA FAZENDA.:-E' conforme as· 
circulllstahcias. Muitas vezes o papel-moeda póde 
ser preferível. - . 

R. ANOEL EDRo:- ~summ o, sen wres, 
us considerações que tenho feito .sobre o orça,;. · 
mento geral, direi : que as reducções de despezas 
pcsarnm sobre o pessoal, pela ex.tincçiio de repar· 
tir:ões c suppressões de lagares, ultimas reduc
ções a que, em minha ~p)niã~, se deve recorrer ; e 

les qui talvez menos se prestassem o largos córtes, 
deixando quasi de parte o da a~ricultura, em que 
tantos se 110dia fazer. 

0 SR. l'\IINISTUO DA FAZE"!o!D.\ :-E' O que fi'Stll 
provar. 

O Sn. MANOEL PEDRO :-Já demonstrei. 
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. -.~- Sessão ~ 8 de l\Iaio de 1879 . 

O Sn. PRESIDENTE dà a seguinte ordem do dia 8 
de Maio de !879 : • 

1. a J1Cll'te (até ás 2 /t()l'aS) 

2_.a discussão do projecto n. H A sobre colonias 

2.6 parte (ás 2 ltol'as oit antes) 

Continuação da 3.a discussão do orçamento ge-
ral do Imperio. · -

Levanta·se a sessão its ~ 3!~ horDS da tarde. 

Sessão etn 8 de Maio de 18')'9. 

PRESIDENCIA DO SR. FREDEniCO DE ALMEIDA, i. 0 VICE 

Compareceram depois da chamada os Srs. 
Tbeophilo Ottoni, Sinval, José Basson, Zama, Au
reliano Magalhães, Freitas, Theodomiro, Sera
ph i co~ Bulciío, Bezerra de Menezes .. Paula P·,ssoa, 
Souza Carvalho. Lafayette, Corrêa· RalJello, Costa 
Azevedo, Ar.ngão o :Mello, Segismundo, Joaquim 
Tavares, José Caetano, Barão Homem de Mello 
So.nza Andrade, PedroLuiz,_SilveiraMartins. Epa: 
m~no!ldas de :Mello, Affonso Penna, Candido de 

• s 

~lello c Alvim, Prisco Paraiso e Visconde de 
Prados; e sem ella os Srs. Andrade Pinto, Antonio 
Carlos, Barão da Estancia, .Barros Pimentel, Be
zerra Cavalcante, Baptista Pereira, Carrão, Carlos 
Affonso, Couto l\lagalhãcs, Espindola, Felicio dos 

o "ã 1ei t . . i r • • 

facio, Moreira Brandão, Manoel P.edro, Prado Pi- · 
mente! e Rodolpho Dantas. 

Ao meio dia abre-se a sessão. · 
E' lida e approvada a acta da sessão antecedente. 

o • 

EXPEDIENTE • 

Officios : 
Do secretario do senado .de 7 de Maio de !879 

partic_ipando que co~stou ao sena~o ter sido 

approva a pensão mensal de 70~, concedida -á 
menor Alice Candida Garcia, filha do cirurgião de 
divisão Dr. José do Nascimento Garcia de en-
onça.-Inteirada. 
Do mesmo, participando ter sido sanêcionada a 

reso!uçã~ que ~utoriza o governo para mandar 
admlttir a ma-LriCula da faculdade de medicina do 
Rio de Janeiro o pharmaceutico Francisco Mariá de 
Mello e Oliveira.-Inteirada. 
· ot 1 o, JU gado objecto de deliberação e man

dado imprimir o seguinte : 

PROJl.:CTO. 

1879-N. 193. 

A commis~ão de commercio e hidustria, con
siderando de real vantagem para o paiz a concessão 
feita a Elias José N_unes da Silva e outros, para 
e n e • · · · rr' 
eJ?.tr~ ns prim~iras cachoeiras inferiores, na pro
vmcw do Para, e as suas nascentes, na de Mato· 
Gros·.o, productos naturaes, sob as condições con.· 
stantcs uo contrat? junto, é de _parecer que seja 
approv.ada ª' ~enmonada concessao, adoptando-se 
o segumte proJecto : 

assem a gera reso ve : 
Art. U Fica approvado o decreto n. 6954" de 

28 de Junho de 1878, que concede a Elias José 
Nunes da Silva e outros privilegio.por 20 ann5s 
para explorarem e extrahirem productos naturae:; 
na parte do valle do rio Xingú, comprehendida 
entre as primeirns cachoeiras inferiores do mesmo 
rio, na província do Pará, e suas nascentes na 
província de Mato-Grosso ; e b~m assim para esta
belecerem uma linha de nave n ã 
mesma seccão do rio, superior ás cachoeiras. 

Art. 2.0 Revogam· se as disposições em contrario. 
Sala dns commissões em 8 de Maio de i879.

Aragão Bulcão.-José Caetano: 
O Sr. ~orelra ~~ Barro• (pela ordem): 

nacional tem tomado uma importancia, quê é es
cusado encarecer. Está no interesse de todos que 
os menores detalhes de semelhante processo sejam 
conhecidos não só pela camara, como pelo publlcó, 
pelo paiz. Sei que está no pensamento aa com
missão especial requerer que sejam publicadas as 
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porém, como todos sabem, esse processo é longo e 1 tele~ramma que não entra em detalhes . Como 
cumpre que tal tr;Jbalho se adiante para não de-. porem da data des~ telegramma até hoje já tenham 
morar dema:;iadamente o parecer. . decorrmo atguns dias é possível que o governo 

Neste senlido_ pretendo requerer á cn.m:~.ra que tenha tido mais alguma informação sobre o mesmo 
· - - · r isso apresente este reqaerimenta (l~ : 

sultado das diligencias, porque a commissão poderia · Agora 0 pedido que dirijo a s. Ex. e que tem 
desde logo coordenar a impressão á proporção que relação com o meu requerimento, é para que inter
fosse examinando as peças do processo. O meu rc- 11onha a sua autoridade e justa influencia perante 
querimento é o seguinte (lê): . o governo, si tanto fôr necessario, afim de que 

E' cscuza!}o, .como disse, encarecer o valor desta quanto antes seja dado para ordem do dia o pro· 
delíberaç:io. A camara dos Srs. deputados, estou- jecto ue nós deputados de Santa Catharina· e do 

v1 P ra resse immediato das duas províncias. Hoje invoco 
accordão da relação e o resultado das averiguações além disso e principalmente o interess~ do proprio 
a que procedeu a commissão especial eleita· para governo. 
dar parecer SG • • • 
pressos para serem opportunamente distribuídos 
com o mesmo parecer. Em 8 de Maio de 1879.-
llforeim de Barros. • · 

O Sr. Silveira de Souza (pela ordem):
Sr. presidente, pedi a palavra para apresentar .um 

- - ----;.tmeq'"umerimento por. intexmedio do Sr. minist 
imperio, e fazer ao mesmo tempo um pedido a 
V. Ex. · · ·· 

• Versa o meu requerimento ainda e infelizmente 
sobre a eterna questão· de limites entre a minha 
província e a do Paraná. · 

Por telegramma que me foi dirigido com. data 
de 3 deste mez pelo director da colonia Joinville e 
procurador de Sua Alteza o Sr. · principe de Join
ville, e que é péssoa muito recommendavel, consta 
que foi a:ltimamente ma · · 
provincia do Paraná um destacamento de iO praças, 
o qual invadiu terras pertencentes á colonia de 
Joinville e ao dote da Serenissima Princeza, terras 
incontestavel c incontestadamente pertencentes á 
provincia de Santa Catharina. . 

O Sn Az,vEs DE Aumo·- Niio acredito n · • · 
vasüo. . . 

províncias de Santa Catliarina e Paraná tenha uma 
prompta solução, porque do contrario esses con· 
tlictos continuarão e a zôna contestada vivocá em 
continuo alarme, nem é possivel a regularidade 
da administração,nem a fiscalização da renda, nem .. 
de uma nem de outra l'ovincia em uanto essa 
zona ex1s trem e ~glD. 

lia 40 annos que pende esta questão e eu tenlio 
toda a razão para receiar que ella :aão será resol· 
vida pela camara. . . · · . 

Infelizmente a nossa camara não resolve dousa 
alguma sobre os interesses mais vitaes do paiz. 

0 SR. BUARQUE. DE MACEDO :-0 que I! preciso é . 
habilitar a camara com os estudos necessarios para 
que ella resolva. 

0 Sn. SILVEIRA DE SOUZA : - Si o governo não 
tomar a peito esta questão; si não for adiante no:r 
estudos e indagaçõas necessarias, ella será eterna . 
Não é possivel 9ue . a sorte daquellas duas pro· 
vincias, continue mdefinidamente nestas condições. 
E' uma calamidade publica para aquellas provin· 
· · · . minha, fltle é a fltl '. 

mais soffre. O governo deve ter em consideração 
que ó ex~ct~mcnte no terreno litígios~ e~tre as . 
duas prov1netas; que se encontram os ma1s Impor· 
tantas nucleos de colonização, os· mais prosperos c 
onde tem affiuido mais e melhor se tem acclima • 
tado a colonização europtla qu~ precisa garantias, 
que necessita elementos de vida e que não ~óde 
estar lutando constantemente com estes conft1ctos 
que devem ter um termo. · 

O Sn. SILYEin.\ DE SouZA :-Invasão ou como 
m.elhor nome tenha ; mas o que é verdade é gue 
consta que uu1 destacamento de ~O praças alll se 
apresentou com o fim . de estabelecer a (ortiori 
uma barreira em terreno incontestadamente per· 
teneente ú província de Santa Catbarinn. Iú vê 
pois V. Ex. que. essn interminavel e irritante 
questão entre as duas provincias, em vez de amai· 

--- ---JlJltaBFP.. --sse, eaatinúa e de 'V ' ' . • • . e I 

estes connictos . . · cons1deração o meu pedido para que este ~rojecto 
Não é esta aliás a primeira vez que neste mesmo seia dado quanto antes para a ordtim do dta, afim 

l(Jgar se dão conflictos serios~ Já em 187(1 e 187flse dé que o governo seja autorizado a nc..mear uma 
àeram ahi contlictos desta ordem á mão armada... commissão de engenheiros que estudem a questão 

O Sn. ALVES DE ARAuJo : -Mas :i culpa não é do e habílitem a camara a resolvel·a com conheem~'3nto 
Paraná. • de causa. Creio que este é o meio mais emcaz e . 
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llEQUERlhlENTO. . 
Requeiro que s-e solicite ao governo, pelo mi

nisterio do imperio, que preste a esta augusta 
can~ara quaesquer communicações que tenha re-

dias, de haver uni destacamento de 20 praças da 
provincia do Paraná )nvadido as terras da colo
nia e dote da Serenissima Princeza D. Franciscn, 
para estabelecet· uma barreira na respectiva es
trada, em terrenos incontestados da provincia de 
Santa. Catharinn, e si alguma providencia Já !oi 

d~ Souza 

~ < 

palavra e occupar a attenção da casa, para dirigir 
ao governo um requeritnento pedindo informa~ões 

, . sobre factos que se dão na minha província e que 
. Tequorem promptas providencias para remedio do 
)mal, que ella está soffrendo. , 
· Considero a minha obrigação tanto maior agora, 

. , • < • a p vincia nao con a 
··no parlamento hoje senão um representante que é 
o-lmmilde orador que se dirige á casa. (Não apoia

. dos.) 
0 Sn. BEZERRA. DE 1\IENEZEs:-.Está muito bem 

representada (.4poiadosj. 
0- Sn. 11L\.LnErnos:-Sabe-se perfeitamente que 

circumstancias houve, que obrigat·am os outros 
. representantes da provincia a ausentar-se. O meu 

• O' • , • 

conde do Rio Branco tambem ahi se a~ha. si ellcs 
aqui estivessem, estou certo gue ter-se-ião apres
sado em juntar os. seus esforços aos meus parn 
-pedirmos os remedios que eu ngora vou solicitar. 

A provincia de 111ato Grosso, Sr. pt·csidente, 
soft're ha muito tempo de diversas calamidades, sem -. . 

e < 

c.oom aquella soliciturlo que era de esperar de um 
governo zeloso e solicito no bem de todo o Im
porio. 

Com isto não quero propriamente irrogar uma 
censura aos governos, mas npenas notar a infeli
cidade do. provincia que tenho a- honra de repre
sentar. 

Depois soffreu a peste da bexiga que devastou a 
capital. . 

Depois tem soffriuo, como outras províncias do 
norte, não tanto como ellas, é verdade, porém 
em um ponto aproximado, a sêcca e actualmente - . . ~ . ., 

ceres, é assollada pelo sarampão. 
Digo com pezar, não vejo que o governo {não 

me refiro propriamente ao actual), tenha tomado 
promptas providencias para remediar a todos e5tes 
males; e actualmcnte ella soffre ainda mais pelas 
correrias dos selv<lg~ns. 

cure obter do governo essas mesmas providencias. 
Tomo a liberdade de ler alguns trechos dessa. 

carta (lê): 
• Presentemente os lavradores lutam diariamente 

coBl as aggressuils dos selvagens, que converte
ram-se em qna.clrilhas de ~altiado~es,, matando e . ) 

quelles que são de pequena escala, sendo os po
bres que abastecem os nossos mercados de vive
res.~. Ha um anno, mais ou menos, a esta parte,• 
que os indios têm morto em diversas moradias 
mais de 100 pessoas enire adultus e menores, até 
:l2 do mez passado. (Fevereiro), e as providencias 
aqui dadas pelo governo são todas ephen1eras, etc .. • 
. E' o que diz o Sr. tenente coronel Galvão. Peço 
hccn~a para não fnzer minhas as ultimas ~:x-

que o muito digno. p~·esidcnte daquella provincia, 
Sr. Dr. Pedrosa, tem empregado todos os meios 
ao seu alcance para evitar estes inconvenientes. 

Devo-lho fazer esta justiça, e acrescentar que 
o Sr. Dr. Pedrosa luta com cmbararos serios para 
dnr outr<ts providencias que possam·dar fim a esta 

m ma es, que se azem sentir-na provmcia. 
Assim é que, tendo á sua disposiçllo um corpo de 
policia com 79 Jlraças apenas, não póde lançar miio 
deste pequeno recurso pnrn evitar a correria dos 
selvngens. A tropa de linha, não sendo nume
rosa, est:i. espalhada pela fronteirn, e nãc é supc· 
rior a 2.000 e poucas praças, razão por que o Sr. Dr. 
Pedrosa, no seu bem elaborado. relntorio, pede o 
augmento de mais 1.000 praças. A este respeito ja 
me dirig:i ao nobre Sr. ministr~ da guerra, pedindo-

cu 1sse com suas proVI· 
dencias a este esta o da provinda; S. Ex. pro
ma~teu-me fazer quanto lhe pcrniiltissem os eR
treJtos recursos da lei do orramento : por este lado 
estou snlisfeito. • 
. 4 presidencia dà provincia declarou já se ter di-. . . . . 

nugmento da verbn destinnda á manutenção do 
corpo policinl: esta verba é de iO:OOO~, e o au
gmonto pedido é do 60:000j. Estou eerto que o no
hro mlnlstro ouenderá n llt~m~·lhnnto reclamoçiio, 
nindn que lhe scjn nccossorlo lnnçar miio de um 
credito csJlocial, porquo trutn·so do sotlsfazer a uma 
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porque a provincia de Mato-Grosso, ·que tambem contra os attentados constantes e repetidos dos sel
soffre um pouco da sêcca e da correria dos_ selva- vagens? 
crons que épeior do que apropria sêcca, .nao par- S. R. Sala das sessões em 8 deMaio de :1.879.-
t'icipê desses meios extraordinarios,afim de serem ao Malheiros. 
menos minorados os males que actualmentc soff!e. 

Espero, poi~, que o governo com es~e· pedido 

clamos da provincia quo represento, empregando 
toda a sua solicitude em satisfazer as grandes ne
cessidades que indico e particularmente no que 
diz respeito a correrias de selvagen~. . 

E' conveniente que o governo mdague seria
mente qual a causa destas correrias, q~te ~e repe-

se deve empregar de preferencia a catechese. Ella 
será diffi.cil na provincia, não contesto, mas o go
verno--para realizai-a tem uma verba, e, si esta 
não fàr suffi.ciente, pedirá ao corpo IegislaLivo que 
a auo-menté, porque si ha outras províncias onde 
a catechese ~ ~ecessaria, · como Pará e Ama.zonas, 

diata necessidade, por uma razão, e é a seguinte : 
nús outras provincias os pontos atacados pelos sel
vagens são pontos longínquos da capital, mas em 

• Mato-Grosso é apropria capital que é ameaçada e 
seus pontos prox.imos atacados ; é n'uma zona de 6 
a 7 Iell'uas a léste e sudueste onde se dão as corre
rias. Àttribuo isto, repito, ao terrível systema das 
bandei 1·as. 

Ultimamente o governo ~r~vincial contratou com 

dos selvacrens a seu ínodo. Este chefe, indio civi· 
lisado, nada conseguiu; trouxe apénas dons peque
nos selvagens e isto foi bastante para excitar a indo!e 
vin ooativa dos selvagens. Parece-me ser esta a causa, 
e oegoverno deve estudlll-a seriamente para com· 
bater . os seus em~itos, estabelecendo talvez, como . . . . -
cons~~uir o; fins que todos almejamos, não só im· 
pedindo o ntaque dos selvagens, como dahi resu~
tando outra vantagem, que é do poderem serv1r 
esses destacamentos militares de nucleos pnrn-croa· 
rem-se depois colonins agriculo-militares, de que 
se tirnria muito resultado, muito proveito, e certo 
estou de que a província lucraria muito com tnes 
estabelecimentos. 
Em~m, deixo á disposiçiio, á solicitude .e ti sa-

a este respeito. 
O meu requerimento é concebido nos seguintes 

termos (Lê).· · · 
E) lido, apoiado, posto em discussão o sem de· 

bate approvado o seguinte • 
- . 

Requerimento. 

Requeiro que, por intcrmedio do mini~terio .da. 
agricultura, se peçam ao governo as segmntes m-
formações: · 

i. o Si· racebeu do presidente de Mato-Grosso . - . . 

O presidente da província fez marchar para es
ses Iogares um destacamento de 30 praças ás or
dens do delegado de policia. Diante desta força os 
selvagens desappareceram. . .: 

Em principios de Fevereiro _deste anno fiz~raJ!l-~ 
os da tribu dos Coroados correrias sobre os d1stn-
ctes- a apa a, a ma e a Jaoencms, commet.-· · · 
tendo depredações e morticínios. . · . ~- -: 

O presidente da província fez segmr para~ a.: 
Chapada um capitão de policia com !7 praf}as, 
levando armamento e munições, e com ordem -_de 
organizar patrulhas de paisanos. . 

Para o districto da Guia seguiu o proprio chefe 
de policia éom algumas praças. sob o commanªo de 
umalferes. · . 

Para o presidia ·de S. Leopoldo fez partir lima 
gu r a e praças so 
tenente de policia. . 

Com estas medidas os selvagens recolheram-se 
às matas. 

No intuito de evitar raras incursões e proteger ·a · 
vida. dos habitante~ de~sas locali.dndes deliberou o 

JOStos permanentes de guardas. 
· Segundo as ultimas ·noLicias (de Março) a pro· 
vincia ficava em perfeita tranquilidade, e a segu· 
rança em toda a parte garantida contra as aggres· 
sões dos selvagens. ' 

São essas as explicações que tinha a dar ~o no~re 
deputado; mas devo declarar-lhe que s1 ns JO· 
cursões so reproduziram e si os elementos de re· 
· t • e.· · · · · s 

o governo niio hesitará em augmentar n for~a_· ~e 
linha alli d~stacada,enviando novos reforços. (Mueto 
bem.) 

o Sr. Malhetroa (pela ordem):-Sr. pre
sidente, á vista das informaçõ~s .cabaes ~ &ll!Pl~ . 

respeito do meu requerimento, informaç~es qu:e me· 
satisfazem completamente e devem satisfazer tros 
habitantes da provincia_que. tenho a honra d. e.re
presentar, peço a v. Kx. e á casa para retirar o 
meu requerimento, certo· de que à p~~vra d_o 
governo serà religio~amente ~u_mpri4a •. 

. Consultada a casa, e rétirad.o o reqtier.imênto, _ 
•.· . ..::.~· ·.--.,r. . 
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de 27 de Fevereiro de :1.86:1., bem coJl!.O s~rem as 
camaras as competentes para concederem hcenças 
para as cercadas de peixe. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDElii D6 DIA. 

O Sr. Frederico ,R.ego (pela ordem):
Sr. presidente, a camara municipal da cidade de 
Nictheroy dirige por meu intermedio a esta au~usta 
assembléa uma representação em que pede al
livio para :1 situação eni que o decr·eto n .. 2756 pe 

·. . • o ra m 1s ·u sa 1 ~ c . · e ' 
seu muilicipto, e ao mesmo tempo que lhe seja , sobre colonias agricolas nas provincias do imperio. 
dada a f<lculdade de conceder licença para as · 
cercadas nos seus mares e rios territoriaes. o Sr. ltloreira de Barros julga do seu 

Quer por conseguinte a camara m~a lei geral dever dizer algumas palavras com relação ao pro-
com principias fixos estabelecidos, mais s11;pport~- jecto em discussão. . . 
veis do que aquelles que regem a. matena, e s1- A com missão de que fazia parte exammando, 

i i e er pa c _ que osse o 
tralizarão que o executivo c~ncentrou em ~uas 
mãos, usurpada sobre todos os poderes pubhcos. 

Quem conhece o município de Nictheroy, e sabe 
que duas de suas freguezias, S. Lourenço e Jur~
juha, vivem quasi exclusivamente da pesca, reti
ram das. cercadas os meios de s11:bsist~ncia que 

interesse que a camammunicipal daquelle munici
pio, liga á solução _des.te pedido, isto é á a~npl~ação 

.. - (Y' .... 

faYor dos· povos que administra, como em benefi
cio dos proprios cofres. 

A camara ·municipal e a assembléa provincial já 
• interpuzeramos seus bons officiosjunto do gover
: no para que os proprietarios ~ os usuarios das 
· eer_;adas fossem ~oupados dos rtgores do decreto 

niantinham e retribuiam o trabalho da população 
uessàs· duas freguezias. · 
.. "_e governo não accedeu a essas representações, c 
·por um receio, que qualificarei de demasiado, da 
obstrucção do porto e de perigos imaginarias da 
úavegação, Cindemnou essas populações a um es
tildo· affiictivo, do qual debalde têm tentado arran
c·al-ó'a camara municipal c a assembléa da pro-

. vincia. 

cei'cadas eram em geral um favor aos ricos em 
detrimento dos pobres que ~e entregavam a pesca. 

A camara em resposta declara que só por exçe
-pção são ricos os proprietarios dessas cercadas e pelo 
contt·ario aquelles que as ·possuem ou usufruem 
vivem excll;tsivamente 4os r~cursos que ~lias lhes 

' 1 • 
pre ·viver os que se dedicavam áquella industria. 

Si as razões apresentadas pelo governo, em res
llOstn á~ representações da enmnra municipal e á 
assembléa provincial merecem atten(.'ão, ou podem 
pat·ecer ponderosas, muito mais, e d1• uma verifi
·cação mais facil, são aquellas que allega a t'amara, 
quaes. a diminuição de peixe que abastecia os 
mercádos da cOrte e de Nictheroy, que avalia de 
iOO a !~:00~~. e ~o r C?nseguinte elevação de p~eco 

ria nas duas paroc ias referidas. 
Depositando nas mãos de V. Ex., Sr. presidente, 

a rel?resentnçiio de uma das camaras de minhn 
provmcia espero que V. Ex. interporá a sua vn

··uosn solicitude, junto á commissão respe~tiva para 
que elln dê quanto antes uma promptn solução no 

· a e 1 _1eroy. 
Vem li mesa, e é remettido á commissiio de ca· 

maras municlpaes o reguerimento da camara mu
. ulcfpnl da imperial cidade de Nictheroy, pedindo 
a promulgaçlo de uma lei que tenha per fim não 
aó Jlher&ar os peacadorea de seu municipio das exi-

. ' 

pt·ojecto sujeito á discus:5ão, salvo o direito do go
verno usar para a realização da .idéa contiaa nellc 
dos meios nella indicados ou de outros votados 
pelo poder legislativo. ·. _ . . 

A razão que a comnussao teve para 1sto foi a 
se..,.uinte: A lei d<l or amento de i877 diz o serruinte: 

em virtude da lei de 28 .de Setembro: 
o 

Desviai-o para uma applicação, embora muito 
justa e util como é a educação de outros menores, 
p:1rece-lhe desvirtuar o pensamento da lei. 

Neste sentido propõe u~a emenda. J?3ra _que se 
eliminem as palavras-os ~nge111ws orzgtna?'lamente 
rvl'es.- onserva -os- ta s1 porven ura pu esse 

apresentar uma emenda em outro sentido para. que 
a camara votasse fundos para auxiliar as colonias 
agricolas estabelecidas para esse fim, obrig-ando ·as • 
a receber os menores, mediante uma indemnisa
ção por cada um. Mas, no estado financeiro em 
que se acha o paiz, é isso absolutamente impos
sivel e crê que ó unico alvitre a tomar é eliminar 
estas palavras, porque a estes menores entende 
qu.c não podem a_ppli~ar-se os :!5 % desvindo~ do 

i877. E por outro lado' não precisa desenvolver a 
utilidade do projecto, porque S. Ex. o Sr. minis
tro ela agricultura no seu relatorio fez Y8r n esla 
camra que era preciso tomar providencias no sen
tido de se provêr a educação destes menores que 
tenham de ser entregues em virtude da lei de t8 
e e em ro. 
Nota ainda que o prnzo deve findar este nnno. 

Está passado o tempo em que a lei obrigou os se· 
nhorcs -de miiis escravas a conser~ar os menores 
em seu poder o ó preciso que o poder legislatiTo 
tome uma previdencia qualquer com relação a 
esses menot•es. Restava o direito de os conservar o 
dar-lhe uma soldoda; poréiu o estado do paiz não 
o permitte e é preciso atlender ti agricultura, gue 
é a unica fonte do riqueza. Convem ois não des· 

'; o· a o. 
Por estas razões parece-lhe que o projecto é 

digno de toda a attenção da camara, porém' com 
esta emenda; e crê que justificou assim o pensa
mento que teYe em vi~ ta, quando deu o parecer. 

Vem á me~a, é ~ida,' npoi~dn e enti·a conjuncta-

EliENDA. 

Ao art. :t.o do projecto o. H A. _ 
Elimine-se ns palnvras-ingenuos originaria

mente livres.-
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O Sr. Almeida Cout;o: -Venho. como 
é natur:1l, Sr. presidente, ao encontro do nobre de
putado por S. Paulo, meu distincto amig-o, não 
para OPilOr-me á emenda por elle apresent~da, mas 

ara dar á camara as razões ue me levaram a ela-
borar o projcctu nos termos em que se acha conce
bido. · 

Julgo que tenho obriga~~ão indeclinavel de vir 
dar explicações do meu procedimento, tanto mais 
quanto na occasião em que este projecto de lei foi 
apresentado te1e a _for~una de receber d~sta au-
b ~ ' .. 
o~ affago~ da op~nião, traduzidos nas manifestações 
sympa~Icas da Imprensa do paiz. 

Sr. i bem que estas manifesta{'ões se inspiraram na 
necessidade imminente da prompta solução de um 

oblema social, agitado pela opportunidade de 
· l ual se havinm com romettido 

aquelles que geriam os negocias publicas quan
do foi promulgada a lei de 28 de Setembro de 
:187!. Effectiv~mente ~sta lei consagrou no § :t.o 
os . 1::> 

os ingenuos dos senhores de mãis e~cravas que os 
produzissem, quando porventura não quizessem 
utilisar-se, pelo direito de opção facultado pelo 
mesmo artigo, . dos serviços dos ingenuos, até a 
idade de 2i annos, preferindo entregai-os ao Es
tado recebendo deste a quantia de 600~ em titulo 
da div1 a.pu 1ca ao JUro e /o os a os ês-
tatisticos se infere que já existem niais de 400.000 
ingenuos matriculados, dos quaes, segundo a de
claração do_nobre J?re~idente do conselho, no seu 
bem elaborado e mmucioso relarorio, apresPntado 
a esta camara na abertura da primeira sess3o desta 
legislatura, vê-se que o Estado terá de receber em 
SeLembro proximo,oitavo anno depois da promul
gação da loi, 190.000 ingenuos. Suppondo mesmo 
quo os senhores das escrava~ refiram entregar . 

educação n~ricola com applicnçiio pratica (apoiados); 
c esta medida, Sr. presidente, torna-!le mais palpi. 
Lante diante das circumstancias peculiares da la
voura, que pelo seu estado de dt•cndencia t•eclama 
dos poderes publicas intcrvençiio immedintn para 
amparai-a no declinloem que caminha, e que inte
ressará tanto á ~trande como ti pegueua lavoura, e 
coru especialidade úquella (Apo1aclos). 

os if:Igenuos é.ue primeirn intuição, o que está in
d~b!tavelmente na conscien.cia de todos; e mais in
tUitiva se torna desde que considerarmos o movi
mento progressivo da diminuição dos braços 
tanto pelos effeitos da lei do elOOJ.ento ser-vil, como 
pelas cattsas complexas que têm concorrido e conti~ - . . 

(. ~ !; • 

apparecam deutro de Ui annos, podendo os poucos 
que existirem então ser libertados por um acto, 
~em perturbaçã~ para a lavoura e pa;-a os grandes 
m~eresses do pa1z que a ella se prendem. As multi· 
pl1cadas cau~as que concorrem para a abolição da 
escravatura, já pela iniciativa individual e colle-
c iva. Ja pe os e i a ria i, que onsagra 
no art. 3.". um fundo de emancipação com variadas 
fontes de receita appli~aveis aos resgates e á liber-. -
resultado termos 'em muito pouco tempo a satis
fação de não vermos entre nós escravos. 

Ora, já se vê que diante de todas estas circum
st,ncias a necessidade da creação dessas colonias é-_ 
intuitiva ; além de ser ess, creaçao ·um effeito da \ 
!ei, é mais ainda a solução de um ~oblema so~ial : 

de nossa sociedade. . .. . 
Mas não dispondo o Estado do recursos capazes . 

de por si abrir uma fonte rle receita para a creação -
dessas colonias, aproveitei, como era naturai .. ·uma 
disposição que já havia na lei n. 27.92 de :!Ode 
Outubro de i877, que mandou tirar do fundo de 
emancipação, que dá actualmente mil contos.de 
réis, 25 Ofo com applicaçào á educação dos Jngé: 
nuos. · ··· · 

lan~ar 'mãÔ por emquant~ de recursos outros que 
nr-cessariamente embaraçariam e contrariariam 
maisas condições financeiras em que se acha, en
contramos uma verba, da qual já existem em dispo· 
nibilid~•de cerca do 800:000$000. · 
A~ ·razõP.s que acabo de exhibir, que imperavam 

e meu .spm i · · , · 
com especialidade- nos ingenuos por effeito da lei 
do elemento ~ervil. 

lias considerando na occn'sião em que confec· 
cionPi es~e projer.to de lei, que tive a honra de offe· 
recer á camnrn, que se achava disseminado em 
tuda!l as provinclas do Imperio grande numero de 
lngenuos orig<inat·inmente livres, orphãos desvali • 
dos, a brnços com n ociosidade, com a miseria, com 
os vlcios e talv~z os crimes qu.e lhe são c~nsa-
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provincias com a intenção de que estas ver
bas se destinassem aos ingenuos originnrimnente 
livres, assim como as receitas, provenientes de 
outras origens, afim de que não se tocasse no 
fund~ de emancipação, qu~ te_ndo u~n .fim todo 

' variante, senão strictamentc applicavel a edu-
cação e amparo dos· filhos dos proprios escravos. 

Uma das razões que me levaram ainda a proceder 
deste modo, além cJe outras, foi realmente consi
derar que, comquanto a lei autorize os juizes de 
orphãos a entrega'r aos estabelecimentos publicas e 
as assoCiaçoes os orp 1aos, os es a e ectmen os qne 
estão em condições de aceitai-os não podem com
portar o numer,, crescido que existe, considerando 
ainda mais que esses estabelecimentos tenik·am a 
diminuir suas dimenções, como effectivameate aca
bamos de ver, diminuindo-se o numero das com-

nnhias de menores de artífices su rimindo ·se 
até estabelecimentos, para onde realmente po
·deriam ser mandados. Por outro lado, as colo
~i~s. o.rphanologicas creadas pela mais l.ouvavel 

... ~ ' o.; .. 

lhante encargo, quer particular, quer collectiva
mente, existem em vequeno numero, taes como: a 
colonia orphanologica de Angra dos Reis, que con
Jém 2 nucleos, um em Japuhiba com 22 orpllãos, 
·outro em Tongué com !7, tendo ao todo 39 orphãos; 
a colonia da Estrella, ue contém tres nucleos, um 

. com ~ outro com vinte e outro com .. 6, sen o 
estes ultimos Yagabundos mandados pelo chefe 
de policia; em S. Paulo uma no município do 

.·Amparo, a qual tem 26; no Espir1to Santo 
· outra, .na comarca da Victoria, que tem H , ·e em 

Pernambuco a colonia Izabel, que tem !23 e 
que vive sob o protectorado de uma das institni
-ções beneficentes daquella província (Apoiados). 
Além destas ha o projecto de mais duas, uma na 
Bahia_e outra em Alagôas. 

0 Sn. SOARES BRANDÃO :-E tem dado OS melhores 
resultados. 

O Sn. ALMEIDA CoUTo:-Mas todas estas colonias 
orphanalogicas contém em si apenns 260 e tantos 
orphãos. Já se vê, portanto, que o num.ero cresci
dissimo que acha-se disseminado por todas as 

· · i , sen q e possam ser ampa-
rados camo fora para desejar pelas vistas e pela 
ac~ão do poder publico, precisnva, como precisa, 
ser attendido. Então pareceu-me regular que, na 
occasião em que se confeccionava uma lei, em que 
se abriam as portrts nos ingenuos, poderiam ser 
tambem considerados aquelles que eram originaria· 
mente livres e que não tinham culpa de haver che
gado a condições de penuria. de ociosidade-origem 
!le males fecundos (Apoiados). 
. .. - ~ B. SoA~Es BRANDÃO: -A idéa ó excellente; a 
9.uestão é si o governo tem meio de pol-a em pra
ttea, 

O SR. AtMEID.~ Couto:-Bem, e é sómenteporque 
a camara não póde autorizar verba para este fim 
que eu me conformo co·m a emenda apresentada 

. , r ' 
fazer com que o fun o de emanGipação ten la uma 
app.licação que, comquanto não seja determinada 
por lei. .. 

O Sn. SoAnEs.DnANDÃo:-lsto é jugto. 
.. O Sn. ~MI:mA. CoUTo:- •. ;_ é 

o espírito do legislador na confecção da lei do ele
mento servil, que foi a emancipação. A unica va
riante que não póde desvirtuar é a de educar 
aquellcs que forem filhos dos libertos desde que 
o Estndo não póde fnzer actualmente fóra dahi ne-

.. .. :- .. . 

ciando devidamente o valor da emend~, nã~ 
P2sso deixar de conformar-me com ella, desde que 
n_ao posso ter confian~a em que a carnara auto
nze meios, pelos quaes possam os originaria
mente livres estnr ao lado dos ingenuos da lei de 
28 de Setembro de i87! ·. 

· ·- i o e n est· 
dente do conselho a. este respeito e tem ell~ {rruaes 
escrupulos em relação ao emprego do rundo de 
emancipação, que não seja sómente para os in
genuos resultantes da lei 20.10. 
.Com~ qp.er que ~eja, desde que o governo :de 

pode dispor de mews ara ter ao Indo dos inrrenuos 
os or1gmanamente tvres, eu não me opponho á 
emenüa npresentada á npreciacão da camara embera 
esteja convencido de _que o éoncurso destes dous 

tanta importancia, não teria por certo menos direilll 
ao agrad~ci_mento das gcrarões futuras, não teria. 
menos dtrCito aos applausos da opinião e ás felici
tações publicas. (Jluito bem; rnuito be1n.) 

.. o Sr. _1\~artinbo C~pos. :-Sr .. P~~-

sobre o' p;ojecto em discussão, como para chamar 
a atte?-ção da camara para elle que me levanto, e 
espccwlmente o recommendo ao nobre relator da 
commissão de orçamento. 

A S. Ex. mais do que a mim cumpria receber 
este novo hospede. Todos aquelles que se apode
rarEm do noss~ orçamento e ap1Caxmn hoje a popu
laçao deste pa1z de ser a mms tributada do uni. 
verso entrar~m assim ~orrateirament~ (Riso).. 

. ' ~ ' uma em cada provincia pelo menos em beneficio, 
dos menores ingenuos fi.lltos de escravas. 

Não ha, Sr. presidente, idéa mais humanitaria 
(apoiados), mas eu declaro â camara que conheço 
neste nosso paii"dos dinman te~. muitos menores 
mais infeDzes e mais abandonndos c faltos de toda 

. Estes ~enores _têm pro~ectorcs. naturaes, for(;a· 
dos, por uma raz:to que nmda hoJe vale no Drnzil; 
têp1 o un.ico moti~·o moral q.ue .ainda l1oje entre 
nos tem mOucncta real -c o mtercsse pnprio 
(Riso). 

0 Sn. FABIO REIS:-Enl totla a parte, não é SÓ 
no Brazil. · 

O Sn. :MARTINHO C.UIPos:-:Mas este é o unico . ;-- . . . 
-o interesse proprio (Riso). · • 

O menor filho de escrava não póde ser abandona de 
pelo senhor da escrava, que é uma mãi como outra 
qualquer mulher, e que tem os mesmos senti
mentos (Apoiados). O senhor que abandonasse os 
fi}!10s de suas escra':as não o podia fazer sem sa-

, 
Porq~e, p9is, este cuidado espécial pelas crianças 

menos tnfehzes e menos abandonadas' E' fazer 
urna injuria aos scn timentos dos brazileiros 
(Apoiados) . . 

Os escravos em geral são possuidos por pessô:>. 
que .tem alguma fortuna; e óde-se sem rande in· 
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seriam capazes de abandonai-os a uma condição 
mais infeliz do que a das outras creanças pobres 
d.este paiz? . 

O Sn. FABIO REIS:- Mas o projecto abrange 
o as as ou ras cnanças po res. 

· O Sn. MARTINHO CAMPOs :-Por isso é que chamo 
a attenção do nobre relator da com missão de orça
mento, visto a· ausencia do nobre ministro da 
fazenda, para este projecto que é um hospede que 
se apresepta muito. modesto,, ~as que o nobre 

E note que ea divirjo da camara. Tenho visto 
a camara votar de modo que eu não votaria. Eu 
por exemplo nunca daria meu voto para a sup
pressão das companhias de menores dos nossos 
arsenaes. 

0 Sn. SALDANHA MARINHO E OUTRO Sn. DEPUTADO : 
-Apoiado. 

O Sn. II'IARTINHO CAMPOs :-Votaria pela sup-
ressão da coloniza ão or ue rimeiro nós 
epois os estrangeiros ; mas por este pequeno soe

corro dado á população desvalida do iniperio eu 
nunca votaria. · 

0 Su. GALDINO DAS NEVES :-A colonização por 
conta do Estado é ·pessima. 

O Sn. M.\.1\TINHo CA.liiPos: -E' um socialismo 
puro e simples (Apoiados). 

O Sn. SouzA CARVALHO :-E é a relaxação e o 
desperdício. . 

O Sn. MARTINHO CAliiPOS :-Estamos de accôrdo, 
. e estimo muitó o seu aparte, mas o que peço a 

V. Ex. é que seja coherente, e com suas opiniões 
governe a maioria ; que em summa a casa cheire 
a homem (Hilaridade}. · 
_Si V. Ex. ó .um chefe de maioria com ~piniões 

undo pelas províncias e veja que dá uma quota 
insignificante, que 11ão habilita a fundar coionia 
alguma absolutamente. Eu eomprehendo e 1ouvo 
as intenções dos nobres deputados signatarios do 
projecto; mas a fallar a verdade, clle em lin· 
guagem .commum se reduzirá ao que se chama 

, 
O Sa. ALMEIDA Couto dá um aparte. 

O Sn. MARTINHO CAMPos:-Perdão, eu vejo no-or~ 
çamento que o fundo de emancipação é de 900:000~ 
A quarta parte ... 

0 Sn. ALMEIDA COUTO:-A terça. 
0 SR. MARTINHO CAl\lPOS:-25 Ofo creio que é a 

quarta parte. A quarta parte são 200 e tantos 
conios. 

Ora, CO.!ll esta quantia dividida pelas províncias 
em que ha escravos póde fundar-se -colonias? Eu 
perg nto ao nobre de~uta~o não ha outr9 meio 

destes infelizes? Necessariamente. 
Nós não estamos em um paiz barbaro. A este 

respeito herdamos legislação dos porluguezes muito 
benefica, é a mesma legislação que vela sobre os 
outros menores. 

províncias 9 
O Sn. MARTINHO CA~Pos :-Qual é ? 
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Repito: esta quot~ do fundo de emancipação, 1 O Srr. MAn.-rrxHo C.u.IPos:-Muito pnuco. 
destinada· it eduo1ç~o de menores filhos _de cs- 1 o SR. BuLC.Io:-De 10 annos para cima já pres
cravos, nno é StLffierente par~ o_ estabele.cnnento , tam serviços. 
destas cdonias; logu, _a aut9r1zaç_ao que damos_ 30 o Su. l\iARTINilo C.uxPos:-No sul ·poucos s~rvi-
n-overno. nenhum eff~rto v ar sorttr. _nada se ode , . , _ p r . 
fundar. Ent~etanto ~~.o gov~r~~ li mzer o~cupa;;.s,c · Uma fazenda não precisa de 30 ou 40 criani_'M 
com a ma terra _e ~edu autorJZ .. çao ao cmyo I e o t:s- para tomar conln de animaes. 
!ativo, para drspor deste fundo, _d~ accord9 c~nn . . . . 
os ·uizes de orphãos, ou com os JUizes 'b du·erto, (Contmuam os apat tes.) . 
coJ10 elle entender ou com as sociedades que se Digo de 16 :umos pa1·a baixo. O crescrmento, o 
organizem nas localidades.., muito póde faZ&r em dese~volYimento dos escravos é mar::; lento do que 

: , ~ . 

Alle"'am os nobres deputa:los e a commissão, no 
preambulo do parecer, que conyem proteg-er ess~~ 
menores mesmo em beneficiO da lavoura. :Sr 
convem 'protege_r os_ me~ores em benetici~ da la
voura é claro, e logrco, e uma cousequencm desta 
opinião que o m~lhor de tudo é não apartar estes 

a protecçiio . natural do seus pais c dos senhores 
dos seus p:us. . , .. 

E' com toda a certeza uma -rande mfe.ICl· 
dade para o nosso paiz a existenc a da escra:vidão; 
e comquanto eu não entenda, como alguns dos 
nossos·collegas t~m dito, q_u~ isst:~ _é mu.ito facil_de 
remediar e que s1 a escravrdao exrste, e_ porque o 

. corpo legislntivo qaer; comquanto_eu naq entenda 
· ,assim -e entenda que todas as medrdas drrectas do 

.. . ... . 
vidão, não serão senão fataes _aos escravo2, seri'io a 
ex.tincção da escravatura e nao a ex.ti!lCça2 da es
cravidão (apoiados): embora pense a_ssrm nao penso 

·que seja uma consequen<Ma lo~ica disto a seggtega-
. ção forçada e impossível dos i_ngen_uos. Parece-me 
· mesmo que esta medrdu se var oppor a outra me
. dida humanitaria vobda ba poucos annos no par-

lamento, qile prohi~~a a sepal'ação dos menores de 
:l~ annos de suas ma1s. . 

' , àccôrdo com os jui~es de orphãos e e direito 
muilo póde fazer não :;ó em beneficio dos ingen_uos 
mas em geral.a bem dos menh.os pob~·es, ~11_! con
dições iguaes as delles. l\Ias com as drsposrçoes do 
projecto co usa alguma se póde nlcan~nr. A renda 
!la que ~ corpo legislativo di!>põc é absolutamente 

e c. • • 

renda porém póde nuxiliar o ~overno pnrn que, 
com auxilio dos juizes de orphãos alguma cousa 
se faça. O nobre dep~tndo re··eri~-~e. á~ colo
nias orpbanologicas ~xtstentes, a !lltctaltva d_e 
alguns juizes de orphaos. ~8tes mag~strndos ensi
naram ao governo o eamrnho, e ntsto re~pondo 
ao aparte do nobre dep!ltndo, si al~uns fazende~rps 

.· quizerem entregar O:' rngenuos, poucos prefer1rao 
e~tregal-os ao gove~no (Ap01:a~os). Si quize1:em 

' . o 
~ia:t, ·neste ca;;o, entenda-se com estes fazen-
deiros para conservarem os menores, embora re
nunciem seus· serviçlls, conservai-os para comple
mento 1ie- sua educação e criação porque na reali· 
dade si a lei decretou uma paga, que se fosse em 
dinheiro ora su.ffieiente, ~ando 8 opção pel_os ser-. - . . 
nisação, porque s~m gr~~~~s inconverii~ntes o 
fazendeiro não tem poss18lJ~dade d~ entregar os 
filhos:das eserava~ (A~rt~s1·: O !'~I'VJÇO de 8 a 21 
àimos é uma illusao. So quem nao conhece o tra
balho das fazendas é que póde ignorar que um 
menor desta idade 1ouco óde fazer. 

OSa. Butc.\o:7~á prestam algum serviço. 

Assim, l)ois, Sr. presidente, recommendo o pro
jecto ao nobre relator da commissão de orçamento. 
O proj ecto é urna llmeaça seria ao tllesouro (Apartes). 

Perdoem-me os nobres deputados. Ao pnsso que 
o poder legislativo supprime todos os cstabeleci
~l~ntos ~h!lantropicos, e supprime, devo dizer, 

mem os que existem vamos crear nas províncias 
uma serie de colonias. · .. 

UM SR. DEPUTADO:- E' facultativo. 
O SR. MARTINBO C.urPos:- Então não tem effi

cacia alguma o projeeto, os fundos não são suffi
cientes, é reciso votar mais dinheiro. 

gora enGaremos a questão por outro lado. 
Si os juizes de orpliàos podem pela sua autori

dade pat~rnal providenciar o caso, para que crear
mos estabelecimentos com uma jurisdjcção espe
cial? 

Eu supponho que os apuro~ financeiros em quo 
o Imperio se acha, e apuros financeiros que diffi
cilmente terão remedio, podem dar-nos conselhos 
de que nós devemos urgentemente . mudar de 
marcha, de systema administrativo. 

onvem nao augmentar os servt('os que Ja cstao 
ás costas do Estado ; convém filcilitar um outro 
systema de administtação, que tudo quanto so 
possa f:1zer por si, independente do t.hesouro, 
cres~a e se desenvolva por si. 

Este é um dos assumptos em que não ha neces-
sidade de ue o thesou o . e r • • 

ridade beneficados juizes de orpbãos,e osjuizPs de 
orph1ios da corte estão, senão com o consP.Iho, no 
menos com assentimento do governo imperial, 
encaminhando, remettendo para ns fazendns as 
crianças vngab~ndns. . . . . 

Para qu1~, p01s, quer o proJecto ttrar as crtançus 
d:1s fazendas~ Niio vejo nada que o justifique. 

Vamos crear uma nova verba de despezn, quo 
será incalculavel para preencher o seu fim, o (}Uo 
não terá razão de ser si não se estender o ben c'o 
·a o as as crtanças esvalidas ; o direito é iguaL 

Ora não se estendendo o beneficio a todos, cum
pre então que a quota do fundo de emancipação 
seja aprove1tadn auxiliando os juizes de orphãos no 
que fôr indispemavel, como póde ser, no primeiro 
e~tabelecimento de algumas colonias, quando isso 
õ • ue .' · -

colonias orphanologicas locaes, os juizes de orphãos 
devem ser muito parcos em creal-as, porque lhes 
faltarão meios para isso. . 

Convêm mais pro Ter :i educação e amparo de~sçs 
menores, entreg-ando-os a particulares sob :1 Vlgl .. 
lanciados juizes de orphãos . . ' . 
projecto. 
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O Sr. Buarque de 1\lacedo :..:. Sr. 
presidente, o nobre deputado sem muitã razão de 
ser chamou-me a este debate. 

O Sn. MARTINHO CAMPos :- Não apoiado, V. Ex. 
é o chefe do orcamento. · 

O Sn. BuAnQu~ DE MACEDO :- Não,senhores, _não 
sou chefe de cousa alguma ; sou o mais humilde 
dos representantes desta casa: (Não ap~iados geraes.) 

Creia V. Ex. que o meu fim um~o em tudo 
isto é auxiliar os meus amigos que estao no poder, 
e prestar algum serviço ao pai~. Não 9uero se_r 

lT 

Mas eu não po ia, á vista do' convite que me 
fez o· nobre deputado deixar de vir tomar parte no 
debate. 

Confesso, Sr. presidente, que o no_bre ~eputl!_do 
não tem razão na maior parte das [consideraçoes 
que acab_ou ~e adduzir. . 

~ ' . . . "" . . 
·de cousas que seria por certo o melhor de todos, 
si porventura elle existisse_. . 

O nobr~ de utado a · cr s 
continuarão em poder dos senhores das ~scrava~. 

Talvez este facto se dê; mas a verdade e que nao 
tendo ainda expirado o prazo, findo o qunl o go~er
no é obrigado a dar uma apoliee no valor de tiQO$ 
por ingenuo que f~r apresentad~, p~ra .o des:m,) 
qu_e a lei de em~nc1:pação lhe da~ nao _e posstvel 

aban onada. . 
O governo fica autorizado a crcar essas ~olontas 

agrícolas. Não ~~gue-se que devn necess~rw.mente 
crear uma colonm em cada uma das provmcws. · 

Eu mesmo daria uma outra fôrma a este projecto, 
estabelecenq~ dive~sas hypotheses, hypot heses nt~ 

n. 2792 de ~O de Outubro de :1.877. 
Essas hypotheses dizem. re~peito prin~ipalmen!~ 

aos estabel,,cimentos provmciaes e particulares Ja 
creados e por crear, porque eom certeza o gqverno 
lucrará muito mais em auxiliar alguns desses esta
belecimeJ;Ito~ ·onde elles existirem, com o fim de re-

Direi. por exemplo, que ha na minha província 
um estábelecimento modelo (apoiados) denominado 
colonia orphanolo~ica de Santa Izabel. 

E' um cstabeleeimenlo que o governo d!3via tomar 
para typo de todas as colonias desta ordem que tiver 

· , ~~i nos que m a o 
e hão de dar os melhores resultados. 

Não haveria iu<·onveniente algum e·m que, me
diante um auxilio suflicienle,o governo contractasse 
com esse estabelecimento a admissão de um certo 
numero de ingunos. 

Conviria mesmo que em outras rovincias se 
un assem esta e ec1mentos semelhdlltes para o 

mesmo fim. 
Eú concordo com o nobre deputado, em que isto 

seria preferível a crear especialmente uma colonia 
agrícola em cada uma das províncias. 
_ Mas, disse o nobre deputado : • Nós não J?recisa
mos de medidas desta -ordem or 
necessidade, por interesse proprio, os proprietarios 
conservarão esses ingenuos. » 

Este argumentp, que é bello, que eu estimaria 
· · · ,, nao o e, meu 

nobre col;ega·. Nós não podemos desde já affirmar 
que assim aconieç~. e o governo não póde, em obe
diencia á propria lei, deixar de estar perfeitamente 
preparado para cumprir a sua palavra, palavra de 
honra, compromisso que não psdemos hoje illudir 
(Apoiados). 
· mUI o e o 1zer-se: • revogue-se a lei nesta 

parte .• Mas, senhores, isto, além de ser um grande 
attentado, seria uma crueldade injustificavel. 
(.4.poiados e nãe apoiados .1 O que faria o governo 
dos ingenuos qUt· fosst~m abandonados_"! · 

A credita o nobre deputado que a maiOr parte dos 
proprietario; hão de conservar esses ingenuos por 
amor das mãis escravas, ou por precisarem delles~ 
Mas não se segue, que todos se achem nas mesmas· 
condições; fallecidas as mãis dos ·ingenuos ou por 
. , i at ~:ta, que Jiao vem ao caso apre-
ciar, es~es propr1e:arios podem não querer conser
v:ar em sua compnnhb os ingenuos. u que faremos 
então delles "! Não ha dJvid!i"alguma que~ por muito 
limitada que seja a medida, o governo não póde 
deixar de tomal-a. 

Portanto encarnda a medida or este lado dev 
~er adopt.ada, ao menos modifieado o projecto 4e 
fórma que o governo po.;sa mesmo de pr-eferencta 
tratar com a colonia ot·phanologica de Pernambuco 
e outras semelhantes, a ;,dmissão desses ingenuos. 

1\lodifi,ada a medida como proponho, então posso 
divergir francamente do nobre deputado, quando 
declara que os rPeur!;o~ da quarta parte, porque é 
só ') que se destina para esse fim, do fundo de 
emnnr:ipação não são sutncicntes. 

Sn MARTI~Ho . M o ·- · 
são. .. ~~-· 

0 Sn. BUARQUE DE MACEDO :-Niio eram sutll<Hen-
. tes para fundar as· colonias ngricolas exclusiva
mente a cargo do Estado ; ~ntt~, si não _forem suf •. 
ficientcs para todas •• s provmm~s, o serao co~ _cer
teza para ~ui tas, tomando a forma de aux1ho . a 

·A camara vã i vê r de que se .compõe o fu~do 
especial, e ha de reconhecer, que tu~o ~os _faz crer 
que si por um lado elle tende a d1mmmrcom a 
mortalida !e dos escravos, por outro augrnentará 
em proporção muito mais coni<ideravel. Es~e t:undo 
compóe-~e da taxa dd esctavo, da Lransm1ssao ·da 
propr1e a e os mesmos, as m as a a I;te~e-

..•. · 
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mos diminuição; tudo o muis trará accrescimo); dos 
donativos~ do beneficio de seis loterius isentas de 
impostos, da deeima parte das concedidas depois 
da lei, e da divida activa. 

V. Ex. -y-ê que com estes elementos e ~o.m ou-. 

' que o fundo de emancipação tende a crescer. 
Mas aceitemos o algarismo que se acha no orra

mcnto, 900 ou 1.000:000~00. 
Supponbamos que seja o fundo de emancipação 

de :1..000:000~000 ; teremos todos os annos., com 
esta disposição de lei 250:000~000 para auxilio dns 
co omas, nao para un a -as, mas para a r tlar 
as fundadas a receberem ingenuos. . 

Acredito que com esta somma poderemos come· 
car a prestar um grande serviço, satisfazendo 
principalmente o compromisso que o Estndo con" 
trahiu. 

T-o rece rt nt e nobr d 
tenha razão nas suas apprehensões. 

Eu concordo com o nobre deputado, prestar
lhe-hei o meu apoio, e proporei JDesmo .uma 
em i i i : a q e 
de prrferencia, o governo, em vez de fundar us 
colonias, com este fim, auxilie aquellas que já 
estiverem ou forem fundadas por particulures ou 
pelas provincias, com tanto que udmittam um certo 
numero de ingenuos de accôrdo com o mesmo 

overno. 
Mas, stnbores, abandonar a idéa, dizer que se· 

rejeite o projecto, que nada precisamos fazer, me 
parece que não é previdente. 

o SR •. MAll.TI:XHO C.tmos:-0 projecto e insuffi
cientc, niio preencl1e o seu fim. · 

0 SR. BUARQUE DE 1\L\cEDO :-Quanto UO encargo 
que por ventlll'a re~mlte para o orçamento, e foi 
este o motiY•J pelo qual o nobre deputado cha
mou-me á discussiio, direi a S. Ex. que IJão ba 

• ·o · '~..: • ." • · ã , 
bastam dous momentos de reflexão para que S. Ex. 
disso se couvenra. 

O Jlrojecto, ai'nda que passe tal qual se acha, 
manua crcar colonia~ agricola:;, mas diz no seu 
nrt. 3. o o :;:eguinte (lê): • Pm·n ereat;;iio c de.-envol
vimento das referidas colonias o governo lan .arú 
mao a quanlut a que se rc e1·o o art. ,,o • 2, 0 da 
lei n. 2i92 de 20 de O!ltullo de :l8i7. • 

Este nrtigo dispõe da quarta parte do fundo de 
emancipação paru o estabelecimento destas colo
nias; logo o governo nfio pôde gastar mais do que 
est:t quarta parte que j:í figura no ot·çamentõ com 
esta npplicaçflo. 

Si porventura a qunrta parto do fnndo de eman· 
cipação não for suillciente, o que se segue é que o 

.. - ~ . . . 
. mas·. tão.:.sómente aquellas que puder 
• os-;tecursos. que a lei concede. . 

(Ha ú'in apa1•te.). · 
E' por isso que .digo que o projecto póde ter o 

inconvenient~ de. autorizar· a flmdnr uma colonia 

E depois, este projecto executudo como eu pro· 
. ponho, não é-applicavel a uma unica provincia, 

por uma razão muito simples. Si por exemplo na 
província de Pernambuco ( uão estranhem que 
tra~a sempre. para exemplo a minha província, 
asstm o fuço porque já· at 1 :ta colonia ... 

(Ha apartes:) · 'i 

Mas si por exemplo o governo auxiliar a colonia 
orphanologica de Pernambuco,. e não mandar fuu
dat· colonias semelhantes nas Alagoas ou na Para
hyba não se segue que não ·se possam mandar para 
Pernambuco os ingenuos da Parahyba ou das Ala.-

O Sa. :t\L-\.RTINno CAMPOS dá um uparte. 
0 Sn. BUARQUE DE MACEDO :-V. Ex. ja VÍU que 

eu admitti, que apenas uma pequena parto dos in
genuos seriam entregues ao governo. Portanto não 
iicmn as ou~ras provincias por esta f!h'ma engeita-

Em conclusão, entendo que o projecto deve 
passar emendando-se porém no sentido do governo 
auxiliat· as colonias agrícolas em que admittirem 
ingenuos, de prefereucia n fundar colonias seme
lhantes em cuda uma das províncias. 

Creio ter assim ao menos dudo rova de ue 

isso . 
0 SR. MARTINHO CAMPOS :-Bem; lOUVO-OS muitO 

por isso, mas hei de gritar que defraudam as pro
víncias àe ?t1inas e ão Rio de Janeiro si não nos 
derem a quota que nos pertence. E' um imposto 

... • o • • 

tado, membro da maioria, muito mais bem visto, 
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com muito mnis credito do que eu, devia propor 
é que este imposto se provincialisasse. 

O nobre deputado terá na sua província uma 
exccllente quota, mas sem ser á custa de outras 
províncias que têm os seus interesses muito mais 

.., . . ... 
de capilaes empregados em escravos. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco:- A commissüo até já 
desviou a taxa dos escravos p:~ra o deflcit. 

O Sn. BuAnQUE DE 1\fACEDo:-Não, senhor, appli
cou só o excedente. 

R. ARTINHO AMPOS : - IZ lllUI O em O 
nobre deputado por Pernambuco_ Os apuros do 
thesouro são taes que o thesouro vt~i pedir á tnxa 
dos escravos um imposto que devia ser inalienavel, 
que não P.odia ter outro destino senão em beneficio 
dtts propr10s escravos. _ 

nova. Si Q augmento de imposto era admissivel, 
devia ser em proveito "do fundo de emancipação. 

Foi este o principio proclamado em :187 :l e não 
devia ser abandonado. · 

O Sn. BuARQUE DE M.~o.cEoo:- Si V. ·Ex. fosse 
ministro procederia de outra fórma, porque ha 
ou ros m er sse o s a va os ou ms 
que a emancipação. _ 

0 Sn. MARTINHO CAMPOS: -Não procelleria, com 
certeza. Eu declaro a V. Ex., como não tenho 
muito desejo de fallar e provavelmente não toma
rei a palavra no orçamento, que aproveito o seu 
aparte para lhe dizer que voto contra todos os 
impostos novos. 

O Sn. BuARQUE DE MACEDO:- Nesse caso pro· 
s :- . ' ~ ~ 

O Sn. MAnTINIIO . CAliiPOS : -Não vejo os novos 
impostos justificados em· cou~a alguma e voto 
contra ollc•s, de accôrdo com n opinião do SI'. mi· 
nistro da fazenda. S. Ex. disse-nos aqui solemne
mento, com uma grande força de convicçüo, quo 
não votnria um real do imposto, emcJunnto hou· 

. ' 
quanto on vir um Ol'~aml'nto l!omo o uo ministe· 
rio da agricultura com n~ dc~pezns quo temos YO· 
tatlo, não teriio o meu voto , ·~rn um rl•nl de im· 
posto. · 

OSn. Jo.\QUut NAnuco:- Nem o meu. 
0 Sn, BUARQUE DE MACEDO : - Aceito a discussão 

nesse terreno; vamos oxnminal'VCI'IJa por verba. 
0 Sn. MARTINHO CAMPOS : -E eu declaro a V. Ex. 

taria lêr as tabellas horrorosas que justificam a 
despeza do ministerio da agricultura (Apoiados). 
Vejam as colonias, com 30, 4.0 e 50:000;$ de despeza 
de pessoal e outras despezas semelhantes. Não 
voto um real de imposto, porque vejo a situação a 
que vamõs arrastando o ~iz. O govetno ihtro-. ' ' ( licença: a consequencia é que o orçamento absorve 
a renda toda dos particulares. O particular é tri
butado pela mesma renda duas o, tres vezes e mais. 
Nem o gelo escapou (riso) ; e para o nobre relator 
àa commissão, n'um clima como o do Rio de Ja
neiro, o gelo não é um objecto de primeira necessi-

O Sn. BuAnQUE DE MACEDO :-Foi um dos poucos 
impostos requeridos até por uma parte da popu
lação. 

0 Sn. MARTINHO CAMPOS :-0 que vejo ne orça
meato de V. Ex. (refere-se ao Sr. Buarque de 
'ace o e na po 1 tca nance1ra o governo, e uma 

desgraçada tendencia para o systema protector, 
que dará o ultimo golpe nas industrias do paiz 
(apoiados e não apoiados), é um golpe certeiro esse 
s.ystema protector. é um golpe de morte que dará 
na industria do paiz com as illusões, e espoliações 
da rotec ·ão . · 

Uma unica industria se póde dizer que temos, é 
a iridustria agrícola, e esta sobrecarregada com 
grande somma de. impostos, quer de importação, 
qner de exportação, e ainda em cima sobrecarregada 
com impostos de consumo para proteger-se in
dustrias imaginarias, com prejuízo certo e inevita-

como a do 

• J: •• 

tunidade ella tem (Hila1·idade). 
O Sn. BuARQUE DE M . .\CEDo:-A camara votou 

30_rs., a commissãoreduzioa 5 rs., e o nobrede
putado, ainda falia em systema protector. 

O Sn. MARTINHO CAliiPOs:-Não se.i o que possa . ... . . . . - . 
a nlgumas das poucns industrias que póde ter o 
Brazil. - _ 

0 SR. BUARQUE DE MACEDo:-E' industria na· 
cio na!. 

O Sn. 1tlARTINHO CA:liPos:-Não é o sal de cosi. 
nha que deve intoressnr aos homens de estado ; 
este ti quantidade minima em rela~ão á massa . 
enorme de sal que um p:liz agricoln, com immen· 
~n~ e i nexgotaveis campinas, p_ódo consummir. 

c e necessarw a m us na a crcnçao o nm
maos, da salga de carnes, da banha e outras em 
que ontra como elemento de conservnção. O s3l 
nacionnl, a Jlopulação não o quer, e elle não appa· 
roce no nwrcado. 

Ult S~. DEPUTADo: -O imposto é sobre o sal 
o 

0 Sn. :MARTINHO CAMPOS : -· 0 estrangeiro nos 
offerecc snl melhor c mais barnto. O sal nncionnl 
é mais caro e mais ordinario; a população não o 
quer, e tem o direito de queixnr-se. · 

O no'bre relator da commissão tão illustrado, tão 
lido em mnterias economicas,não vê ameaçado com 
este projecto de colonias, não conhece a marcha 
do nosso governo, não conhece que todas estas 
ven~o~as e ~~nguesugas do Estado (r_isos) entram 

lonias '! (Apa1·tes). Quando o nobre rel~tor dti.c~;-~:: 
missão -se vê obrigado a tributar até qs' ma.cinhos 
de cigarros ... (hilaridade). · 

O Sn. BuARQúE DE MAcooo : -Está abolícÍo. 
0 SR. 1\fARTINHO CAMPOS:- Tentativa ridümla I . - -

queno canivete c pedaCinhos de paJha e um peda
cmhu de tunHI tJUalque!·, ~:~utlena ditLt.hr ern Luúd a 
parte este imposto ndiculo. Quando a commissão 
recorre-a estes meios,. cuja improficuidade 'é de 
primeira intuição .... 

9 ~R. BUAUQUE DE M.'-CEDO: -Não foi a com• 
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com o Estado ás costas, com a pobre e desgroçada i Não se tem, porém, a coragem precisa, porque 
lavoura (Apoiadas). . i temê-se a deputa.ção da Bahia, para restabelecer 

I . 9t>j 
0 SR. BUARQUE DE MACEDO :-Trata-se de sutis- ( os "' o 

fazer o empenbo de honra do governo. ! . O Sn.. BuARQUE DE MACEDO:-Garanto que não s~ · 
O Sn. MARTINHO CAMPOS :-Depende da vontade ' teme a deputação de Pernambuco. · 

delle a satisfa ão lena dest em enho de honra. O Sn. MARTINHO CA-'\lPOs:- Pernam. co 
Não pertencemos a um paiz de barbarss, per- tanto como Minas: só se teme a Bahia. (Riso e 

tencemos a um paiz christão. Somos um poyo aptu·tes). 
christã0. Outros menore-s existem mais pobre~, 1\las, Sr. presidente, não se tem a coragem d~ 
mais infelizes do que os fil110s das escravas ; maior restabelecer os 2 °/., abolidos na exportação do as
é o numero destes menores no Brazil- do que os sucar, e crêa-se um imposto de renda, quando ou
filhos da mulher escrava. Sabem todos que a po- tros geheros 'de exportaç1io continuaram a pagar 

- " ' ·.., '" o • rr 

lhão,' e a populaÇ"ãO livre, n1esmo pdas estatísticas . Abanuonou-se uma grande e sabfa poli1ica, quê 
do govPrnoás quaes dou um ab:ttimento de 50 °/o, \ não ha um só paiz :~mnnte do progresso naciont~l 
orque fomm estatisticHs ue se fizeram a tantos que a .não tenha ado tado · c é a de fayorecer a 

governo imperial mesmo, que é. talvez a entidade ~o ::ser pro_teccwnistn nao ~r:1yar as indt strll\6 
menos caridosa do Imperio (1·iso) a julgar pela sup- np.c~onaes com Im{lo~to:; em proveito dasindustrias 
pressão de estabele~imeqtos que se têm feito este s1mriares estrangeiras, que ameaçnm a todos os ge-
anno sem dificuldade at,.uma · nem o "'O\'erno neros de nossa producçao. · 
im.perial, que tem o cora~ão mais duro paf:1 a des- Assim, declar? a V. Ex. que foi com gr:1nde es
graça .:los pobres, é inditferente absolutamente á p~nto que daqur destes bancos- ouvi o nobre mi
sórte destas outras crianças. ~1stro da raze_nda sustentar um priucipio magni-

Estes menores estão menos abandonados do que lleo ;, ap~na~ e de l~mentar que S. Ex., se tem 
as outras erianças pobres, cormcçao do que. d1sse·, não tirasse os corollarios 

S~>ria umn maneira do nobre dt> utado ai tender n de sua thcso. 
essas crian~as, o gov.,rno tmiJerinlmnltl·atnr menos · _x .. 1sse que 9uem pagn o .Imposto e ex-
os lavradores, protel-(er-lhe~ a vidn (l a fazen<ln; por,trç:•o e~ e~t1·nngetr?. . 
não fallo dos escravo~. mas proteger-lhe~ n Yida e E mngmllc? e loglCo que o Sr. ministro da 
n fazenda, dPixal-os vi; c r em Jlnz. fazenda s~ppr•ma todos os impostos internos, e que 

De uma pobre lavoura dec~'deutc em todo 0 Im- o estrange1.ro nos dê recursos para o orçamento. 
perto niiQ se podem com jus\içn exigir novos lm- O Sn. BuAJ:QUE DE MACEDO: -Em rettra quem 

ostos .• 1 • • • • "' • 

A Jnvourn dll provtncin <lo Rio do Janeiro, por excep~ões. ' ' 
·cxemplo,jti pngn ta 0/o ~e ~ua renda hrutn, c vnlor 
corrente dos generos por umn pnutn scmnnnl nos 9 Su: ?IL\.nTINHO CAMPos: - A sciencia econo-
acompanhn din por din. nuca dtr. que o pre~o do gcncra é feito eatre a 

Já 'RO!I cnbrnm ta o;o. • ?lfert.a e a procura, tanto no exterior como no 
Os reis dtl Porr.ugnl cobravnm·nos os dizimo~. 0 lllteriOr. ' 

que era um pouco menos, mn~ os l'ens descendeu- St 0 ~enero de exportação ou importarfi"o é mais 
tes são mais exi~··ntes, mais insn~'inYei~. ofl'erectdo tlo que procurado, o consumidor não é 

Já p~gamos 13 % de renda bruta. e a illustre quenl ~nga, guem pagn. é o productor, porque o 
,commissiio e o Sr. mini~tro dn fnze-éda enmndem cons!Inudor, dwnte de dtversos offertantes, com-
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pidez, que não sei que sorte espera a nossa Iavour~ 
de café. Quanto á de assucar, não ha mais nin
guem que se lembre de pretender concorrer com os 
outros productores. . · 

O SR. BuARQUE DE MACEDO :-Não é tanto assim. 
A beterraba esta oucra vez tendo decadenCHl, r: 
chegou ao maximo a que tinhi de chegat. . 

mente embaraçado pelas colonias all'ricolas; sem 
entrarem largamente pelo thesouro ellas não· pode· 
riam inaugurar-se, porque o fundo de emanci
pação é absolutamente insafficiente para este fim: 
póde ser um grande auxiEo si o governo imp&rial 
quizer eoadjtnar os juizes de utpilãos. 

tranquilamente !J.brir a porta a nenhuma des- O ~R. B!!ARQUE DE MACEDo =-:-~as note qu~ Ja e 
peza publica. - de le1 destmar 25 0/o para auxiliar estabeleClmen~ 

Um dos meus honrados comprovincianos per- tos desta ordem. . 
guntou-me porque meios havemos de fazer face á > 0 SR. MARTINHO CAMPos:- Estes estabeleci
ed.ucação e amparo desses menores. mentos devem ser auxiliaà.os em toda a parte 

0 SR. RABEL~O :-Ao compromisso do governo. desde que. necessitem~~ auxilio. 

O SR. MARTINHO CAMPos =-:-Ao compromisso do I observações que iinha a fazer'. 
go;;:~la~o a v. Ex. que isto é uma causa que nós A discu.ssão é adiada pela hora. 
nao tem~s ab~olut.1mente di~cutido. ·- . \ Achando-se na sala immediata o Sr ministro. 

Eu tena votado, contra _Isso. na occa;nao da le1, : da fazenda que vem ler uma proposta e apre
si pertencess~ ao _corpo leg-r~latl vo, tena adaptado I sentar o relatorio é recebido com as formalidades 
um systema.mte1ramente_ d1verso. \ do estylo, e tomando assento á direita do Sr. 

Mas qual e o comprom1sso do governo? ·. presidente lê a seguinte 
O SR. ConRÊ.\. RABELLO :-E' dar 60Q~ por in- · 

'~ O' · PROPOSTA, 

O SR. MARTINHO CAMPos :-Mas este projer.to .não 
dá para isto nenhuma pr;ovidencia, absolutamente, 
neffi a illustre commissão no orçamento. Este ponto 
passou por alto; o projeeto não tem nada com isso : 
trata s<')mente dn sort~ dos menores. 

Já disse e repito : o numero de menores infelizes, 
que ni10 podem presc~ndi~ do npoio, da protecçã9 
da sociedade e que nao sao filllos de e:;cravas, e 
muito maior do tJUe o ~e filhos de esçravas. Por-

aproveitE-m áquel:es. 
Sr. presideilte, não encubro a V. Ex.: vejo que !' 

está no pensamento de toda a camara que a auto· 
ridade publica, que o Estado~ que a justiça entro 
nós não prestam a estes desvalidos de todas as 
condições tGda a· prot~cção . uo devem prestar; 
mas a op e m 1 r VI netas nes e 
sentido, fnzeP 1o valer a leg-islaç:io nctual, que é 
muito suffi.ciente. Os juizes de orphãos (e ns colo· 
nias orpbanalogicas o provam) t:)m attriiJuições c 
meios sufficientes de prover á sorle desses infe
lizes. 

O Sa. ConR:h RABELto:- V. Ex. acrddita quo os 
juizes de orphiios têm meios de dar vnsüo a todos 
os orphãos 't 

. . ' . 
os mesmos meios de que usam para com os outros 
menores pobres: nomêaiD; tutores, dão á soldada, etc. 
·O SR. CoadA RABELto dá um aparte. 
O Sn. MARTINHO CAMPos:- Não creia nisto. O 

nobre. d~putado sabe 9ue isto se daria em larga es-
. . . . . -.... . ' .... . b 

numero de fil~os de escravas em poder de seus 
senhores. Ma'S .o nobre dept'.tado sabe tamben.1 
qu" ua~ grt1u<l.ot. ~lúaJu~ :..~o u& m'ho .... u~, t,:•vr:..V<J.:i 
que enchem as rodas. (Apoiados e apartes.) . 

Portanto, Sr. presidente, nã~ obstante a opinião 
contraria do nobre do utado relator da c~mmiss.ão 

Augustos e dignissimos senhores representantes 
.~a nação. · · 

Para cumprir o preceito constitucional devia 
ler-vos a proposta da lei de orçamento para o 
-exercicio de J.88o-188! ; estando, porem, em ela
boração nesta augusta camara o projecto dà lei 
para 1879-1880~· que altera alguns artigos, sup· 
primindo diversas verbas, apresento-vos apenas as 
bases em que se firmou a de meu antecessor. 

PROPOSTA, 
CAPITULO I. 

De&pe::a geral. 
Art,. .t.o A des eza eral do 

f.il.U9:593873:l, que será dlstribuida pelos sete 
ministerlos, na Córma que especificam os artigos 
seguintes. . 

Art. j,o O ministro e secret11r1o de estado ·dos 
negocios do imperio é autorizado a despender 
com os serviços a seu cargo a imponancla 
de 8.8ii:7:!5~9&8, · 

Art. 3,0 O ministro e secretario de estado dos 
negocios da Justi~ é autorizado a despender . .. . . 
de 6.778:8~51391. . . . . 

Art. ~-o O ministro e secretario de estad<Hlos 
negocias est!'angeiros é autorizado a despender com . 
os serviços a seu cargo asomma de 1.03i:69~666. 
- Art. 5. •.O. ministro e. secretario- de estado. ·dôs 
nego.cios da _marinha . é autoriz!!t!,o a. 4es~nder 

U.31J2:65!~37 . . . . . . . . .. ..: 
. , . Art. .6. o O ministro . e . secretario . de estado dos 
negocios da g-uerra é autorizado. a despender c9m 
os serviços a cargo i.e sua repartição a-somma de 
i~.86~:~288~6l!o. . -- .. . . .. ·. " -: 

Art. 7. o O ministro e secretario- de- . estado dos 
· · a, commerc1o e o ras pu· 
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blicas é autorizado a despender com os serviços a 
seu cargo a importancia de 2L 389: 783~891. 

Art. 8. o O ministro e secretario de estado dos 
negocias da fazendá é auiorizado a despendér 
com os serviços de sua repartição a quantia de . . 

CAPITULO II. 

· Receita geral. 
Art. 9.0 A receita geral é orçada na quantia de 

iOL~OO:OOO~, e será realizada com o producto. ~a 

' da presente lei, sob os _titulas abaixo designados : 
Ordinaria. 

. . ...... . 
5. Dito de doca ......•...... · 
6. Direitos de exportação dos 

generos nacionaes ..... 
• Ditos de. 2 l/2 ·% da pol

vora fabricada por conta 
do governo e dos metaes 
preciOsos em po, pm a, 
barra ou em obrat. . . . . 

8. JJttos de i i/2 % sobre o 
ouro em·barras, fundido 

• na casa da moeda ..... . 
9. Ditos de i 0/o dos diaman-
. tes •..•...... : ..... , ... 

!0. Expediente das capatazias. 
U. luros das acções das estra-

. das de ferro da Bahia e ........... 
~~. Renda do correio geral.. . 
!3. Dita da estrada de ferro 

D. Pedro li ........... . 
U. Dita da casa da moeda ... . 
!5. ·Dita da lithographia mi· 

litar ••......•.•...•.•. , 
• 1ta a typograp 1a na-

cional. ••..•.••••...••• 
!7. Dita do Diario olficial •..• • 
!8. Dita da casa de correcção .. 
19. Dita do instituto dos me-

. 
55.000:000~000 

~0:000~000 

uu;oo :0006ooo 

1:000~000 

8:000~000 
~4o:ooonooo 

9.500:000~000 
20:000~000 

500 000 

250:0006000 
350:0006000 
66:000~000 

dos terrenes de mari
nhas, nos termos das 
leis de. orçamento an-
te ri ores . . . . . . . . . . . . . . • 6: 000~060 

29. Laudemios, não compre~ 
hendid so ro ni 
das vendas deterrenos de 
marinhas da côrte . . . . . 20: 000~000 

30." Imposto predial.......... 2.850:000~000 
31. :Matriculas dos estabeleci-

mentos de instrucção su-
perior .............. ~.. !90:000~000 

porcional. ........•.... ~ 3.~00:~00BOOO 
33. Premias de depositas pu-

blicas................. !6:000$000 
3fJ.. Emolumentos.-........... 380:000~000 
35. Imposto de transmissão de 

_Proprie~ade ... :..... ... . ~.060:000{$000 

das mesmas ......•.... 
39. Dito sobre datas miheraes. 
40. Venda de terras publicas .. 
41. Concessão de pennas d'agua 
42. Imposte de gadó ......... . 
43. Cobrança da divid!J. act.iva .. 

M. Contribuição para· o monte-
pio ........•.........• 

g,5 •. Indemnizações .....•.•... 
46. Juros de capitaes nacionaes 
lJ.7. Producto de loterias para 

fazer face ás despezas da 
casa de correcçáo e do 
melhoramento sanitario 
do Imperio .......•.... 

• o • . 

~9. Ven~a de 13'eneros e pro-
prJOs namonaes ....... . 

50. Receita eventual, compre
hendidas as multas por 
infracção do leis ou l'e· 
gulamentos .•..•.•.•.. 

3.050:000$000 
6oo.: ooonooo 

soo:ooonooo 
. 500~01)0 
60:000~00 

260:000SOOO 
210:000$000 
500:000~000 

. .30:600~00 
300:000 000 

iO:OOO 000 

_55:500MOO 

400:006~006 

!0!.000:0008000 

Renda com applicação especial. • 

ninos cegos ........... . 
10. Dita do instituto dos sur-

. dos-mudos .•.•.••.•.•.• 
ti. Dita da fabrica da polvora. 
it. Di1a da de ferro de Ypane-

~008000 Producto das seguintes quotas destinadas ao 
fundo da emancipação, além de outras creadas pelo 

!:6006<)00 art. 3.0 da lei n. i0-5:0 de ~8 de Setembro de !87! :· 
!:500~00 

a ..•........•........ 
~3. Dita dos telegraphos ele-

ctricos ..••.•.•.••...•• 
!~. Dita dosarsenaes ......... 
tiS. Ditados propriosnacionaes. 
~6. Dita dos terrenos diaman-

tinos ............... . 
. 1ta d& imperial collegio 

. de Pedro II ........... . 
j8. Fóros de terrenos e de ma

rinhas , excepto os do 
município da côrte , e 
producto da y~nda ~e 

mos .•••....•.•.........••.•.••.• 
t6o:ooerooo a. Muitas .•.......•............•.. ~ . .
ao·.ooo OOO t Donativos .•.......•.••......•..•.• 
"' 5. Béneficio de seis loterias isentas de 
!60:000~000 · impostos ........................ . 

6. · Decim~ parte das concedidas depois 

goo:ooon 

80 :ooo$ooo 1. Divida ã.éifvã:::::::::: ::::::: ·.: ·.:: 
Art. 10. O f."(overno fica autorizado paraemittir, 

no exerCicio desta lei, bilhetes do thesouro até a 
somma de 16.000:000~000, como antecipação da 
receita e para sup'\lrir qual uer excesso da despeza 
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. zaçao conferida pe1o art. :1.0.0 da Le1 n. 2.79~ de 2.0 e mdustriaes~ 
Pjl'agraph~ unico. C_ontinúa a vig:orar a autorl~ I ca.sas, escriptorios e estabelec~mentos eommerciaes 

de O~tubro ~e :1.877 para converter em divida Os chefes das casas, escriptorios e esLabelecixnen
consohda4a~ mterna ou externa, no todo ou em tos referidosenvia1·ão á repartição fiscal, competente 
parte, a d1v1da .fluctt;tante. . . até o dia :1.5 de Junho~ .e dentro de Ui dias sempre 

.restituir os .dinheiros das seguintes origens : contra o chefe ou preponente. · · · ·· 
Emprestimo do cofre de orphãos. Este imposto exclue o de profissão, a que estão 
Bens de defuntos e ausentes e do evento. sujeitos actualmente os guarda-livros.., 
Premios de loterias. S. R.-José Caetano.- Sergio de Castro. · 
Depositas das caixas economicas. . , 

- :o . dos ~ontes de_ soccorro; EMENDA. 

O saldo que produzirem ~stes depositas será em- 9 n · IV -2. 
0
-do art. 2~ substitua .. $8 pelo se· 

pre~ad_o nas despezas. do Estado; e, si as sommas gumte: . 

a renda ordinaria a differença. ·' . 
O saldo ou o excesso das restituições será con

. templado no balanço sob o titulo respectivo, con
forme o disposto no art. 4! da lei n. 628 de :1.7 .de 
Setembro de 185:1.. · . 
. 4-rt. !3. O gover.no. poãtfá despender. no exer-

' ciaes, além da importancia de 18.682:000~, fixada 
na tabella junta, as seguintes ; · 

§ L o A do saldo que ficar do credito aberto pelo 
art. 2.0 § tmico n. 3 da lei n. 234:8 de 25 de 
Agosto de 1873, si as obras do novo matadouro se 
não poderem concluir dentro do exercício de 
1879-1880. . . 

§ 2.0 A que se tornar precisa para o pagamento 
da garan~ia de juros e amortiz~ção das letras by· 

a resolução legislativa n. 2687 de 6 de Novembro 
de !87t>. . . 

§ 3. o A que fõr necossaria para os serviços au
torizados pelo decreto n. 6918 do L 0 de Junho 
ultimo. 

Art .. n. Continuam em ·vigor todas as disposições 
e e c en es, que nuo ver· 

sarem partieu armente sobre n fixação da receita ou 
despeza. sobre autorização para fixar ou augmen· 
tar vencimentos, e que não tenham sido expressa· 
mente revogadas. 

Art •. 1t>. Ficam revogadas as· disposições em 
contrario. '·· 

Rio de Janeiro, 8 de Maio de 1879.-Affonso Celso 
de Assis Figueiredo. . . . 
zen~ com as mesmas ·formalidades com que fôra 
receb1do. · 

S~GUNDA PARTE DA ORDM DO DIA. 

Con~inúa a 3.11 discussão do orçamenio geral do 
Imperto. · . 

Vem á mesa, são lidos, apoiados e postos con
juntamente em discussão as emendas e additivos 
seguintes: 

EMENDA., 

Ao n. ·IX do art. ~! acrescente-se : 
pos1çao os prepos&os 

decreto n. ~505 de 9 de ·.Abril de !870, sem praza 
ou a prazo menor de trinta dias, ficam sujeitos ao 
sello equivalente a um decimo por % do valor,
que representem. Excedendo de trinta dias mais um 
decimo por cada igual prazo até i2 meias. · 

. A~ fracções de trinta dias contam- ~e por trinta 

O tempo, quê exceder de 12 mezes, não será com~ 
putDdo para pagamento do sello. 

O mais como está no artigo. · 
S. R.-José Caetano. 
A assembléa geral resolve: 
Artigo unico. Ficam sujeitos ao imposto de 5 % 

os arrendamentos de propriedades ruraes, sitas no 
município da côr~e e província do Rio de Janeiro~ e 

priedlides e us urbanas. 
Sendo pertencentes n corporações de mão-morta 

as ditas propriedades o imposto será de iO %. 
S. R.-1osé Caetano.-Sergio de Castro. 
Co.mprehend~m-se nas taxas d~ trnnsp~rte n pns·. 

como os volumes de merc11dorias e bagagem. 
S. R.-José Caetano.-Sergio de Castro. 

ADDITIVO, 

E' o governo autorizado: 
§l.o A despender até á quantia de 01:0001 com 

a construcção de um novo raio na casa de cor, 
rcc~o da côrte. 

~u ~ 

poâendo augmentar até 4,SOOO adiaria dos guardas, 
Sala da commissão, 8 de Maio de ~879.-Buarqus 

de Macedo.-Liberato Barro.:o.-Souza .Carvalbo.-
Moreira de Barros. · · · 

O Sr. Fabio Reis:- Sr. 
a as a o a n una a ma1s , . 
ultimos tempos, com o espirito repassado de.tris, 
teza, não tomaria o tempo á cas!l, OCC!!Pando~me 
da discussão do orçamento, si a .camara. não me 
tivesse feito a honra de .contemplar-me no numero 
dos membros da commissão, e si não. se ~vesse. 
levantado tam a r· .co tr s im os 
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Assignei o parecer, e julgo-me compromettido a racter proteccionista, como tl.isse o nobre deputado • 
defendei-o, embora não absolutamente em todas por Minas, ·e menos o prohibitivo; é um imposto 
as suas partes. · meramente fiscal. O sal não vai pagar mais do 

Não é cousa de estranhar a celeuma que se tem que as mercadoriás de geral consumo. A farinha 
leyantado ·contra os novos impost~s. Ninguem pa!fa de _trigo, .por exemp!o! está pagando i5 •/o, ~n-

f<lllem queixosos sempre que esses tributos sejam o chãrque e outros genero~ de pri~eira necessi: 
augmentados. Entretanto é força confessar, e a dade para alimentação da pobreza pagam H; o;o, ha 
eamara não póde deixar de reconhecer que, segundo muito tempo, sem grande clamor ; que muito é que 
os principias mais comesinhos, mais tr1viaes, prin- o sal, que comquanto seja genero de primeira 
c i pios que são rudimentaes na· sciencia economica, necessidade, não t~m comparação com os O'eneros 
não ~ão conhecidos outros meio~ de equilibrar a alimentícios, que _interessam ~alimentação de todas 

, ; 1 o e qu pague o sa 
senão augmentar a receita e diminuir a despeza. um imposto 'llle segundo a proposta da commissão, 

· A commissão estava, pois, adstricta a esses dons não será rumor de 20 %? Já se vê, portanto, que 
ineios. S~ nos fosse possível cortar nas despezas este imposto está abaixo do imposto ordinario,- que 
tanto quanto nos fosse preciso para equilibrar o pagam todas as outras mercadorias, que é de 30 o;., 
orçamento, é claro que a commissão não tomaria além do imposto addicional. Eis a commissãojustifi-
sobre seus hombros o pesado encargo de auxiliar o cada neste ;onto. . 
governo nes e 1 c1 empen o. . e a comm1ssão fosse augmentar os impostos 
Porém~ Sr. presidente, ha serviços creados, re- existentes em sua totalidade, a grita seria ames

pa.rtições mon~adas, direitos adqui~idos,_ contratos ma. A commissão procur~u tributar certas mate-
' ' ' (.' ~ c como· seria preciso para conseguir-se o equilibrio imposto de outras que podiam supportar um au-

do orçamento. . gmento. 
Assim, pois, o que restava á commissão, 0 que Assim, por exemplo, o meu nobre amigo, depu-

restava ao governo? Augmentar os impostos exis- ta do pela província do Maranhão, combateu o esta
tentes ou -crear novos. o nobre deputado por belecimento do· imposto de ancoragem. Sempre 
Minas, que primeiramente fallou neste debate tivemos este imposto.eModernamente o overno 
em rou a comm1ssao que e Ia deveria ter antes n en u que evia su s I mr por outro, com a 
preferido augmentar os imprstos existentes a crear denominação de imposto de pharóes. Creio que 
impostos novos. A commissào meditou ·muito so- nisto não houve grande plano financeiro, não 
bro isto, e, realmente, ter-se-hia limitado a au- houve mais do que espírito de imitação. 

-g~enta! os impostos. já existentes, aos quaes a O SR. TAvAREs BELFORT :-Não apoiado; houve 
populaçao se acna habituada, se isto fosse possível. geraes protestos. 
Mas alguns destes impostos já estão consideravel-
mente elevados: têm sido elevados ao maximo. O Sn. FABIO REIS:- Em França supstituiu-se o 
O termo medio do imposto de importação, por imposto de ancoragem pelo de pbaroes e docas, 
exemplo, é hoje de (15 o;,, sobre 0 valor oOicial das tanto. bastou p11ra fazermns o mPsmo. _ . 

ouro e prata e ns obras de madeii·a. As obras de a e. onservam-se por muitos annos nas costas e 
madeira e os vinhos estiio pagando actualmente P9rlos do Brazil, emquanto podem dispor das pro-
60 o;~ de direitos, porque a taxa foi elevada a ~O % VIsões e sobresalenteJ1 que trazen1 dos portos es
qu~, com. os 50 "1. addicionaes, prefaz 60 "/o. Como: tran.geiros Hv:r:es de wrmlos, ao passo que os nossos 
~o1s, hav1amos de augmentar impostos jú tão eleva- nnv1os, os nacl,QD~es, não podem obter sohresalen
ilos como os que pesam sobre o consumidor? E _Les livres de d1re1tos, porque os compram no mer· 
depois, se nós tivessemos de elevar os impostos eado, depois de pagos esses direitos. 
de importação, o ~obre deputado ee~ia o primeiro Os navios . estrangeiros têm grandes vantagens 
a clamar, porque Já o fez cGntra o 1mposto sobre sobre os nav1os uacronaes, e não é muito· pois que 
o sal. E o meu nobre amigo, ue ainàa ha ouco n am o · · • ' 
a ou sq re ouro nssumpto, não se esqueceu Imposto que já foi maior, entre nós, passando de! 

deste artigo. poJs. a ser de 200 rs., é ainda assim um imposto 
~~. se~hores, o sal es~ranO'eiro sempre esteve modico ... 

S~Jeito a tmposto entre nos. Õs charqueadores do E depois, este imposto está compensado por al· 
Rio Grande 4o Sul, por ultimo, ~la~avam D?-Ui!o gumas modificações, que se fizeram nos impostos 
contra este ~mposto; era a prov1ncia que prmc!- de ~ocas, de embnrque e desembarque, ue estão 

isto foi o .s~ isento de direitos nas ultimas tarifas, 
ficando SUJ~Ito apenas ao expediente. Masentào 
estava nas cu;cumsta_ne_i~s ordmarias ; hoje, porém, 
tF.IB nos achamos em Circumstancias extraordina
rllls, que Aos ~absolutamente necessario augmentar a ren<~;a, nao é a~a notar que se restabeleça 

s avam. 
0 Sn. TAVARES BELFORT dá um aparte. 
O Sn. FABio REis:-A commissão não o apresen

tou como recurso novo1 modificou estes impos
.tos, por isso que ia re tabelecer o imposto de an-
coragem. · . 

R. AV.UW BBLFOBTdá Um aparte. 
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O Sn. FABIO REIS:-0 imposto de docas era de 
800, ~00, i/J, 500, 200-e iOO rs. ; agora passa a ser 
de 600, 300, 800, ~00, etc. . 
. Por consequencia, já o nobre ministro vê que foi 
diminui~o :e não augmentado ; o maxim~ era de 

' sobre o valor da metcadoria. 
Este imposto, pelo decreto de 26 de Novembro 

de :1879, era de 0,3 a 0,6 por Ofo e agora passa a ser. 
_de 0,5 a 2 por %: _ 

Agora a comiDJssao augmentou um pouco este 
.imposto, que, sendo m_oderad~, podia ser. augmen-
a o, a en a u a 1 ·Ir . 

Nem este imposto pó de ser considerado como 
vexatorio, porque está. na faculdade do contri-. . . . 
para pagar menos imposto. 

0 SR. TAVARES BELFO:>.T :-Quando não'ha con
sumo? 

O SR. FABIO REis : - Quando não ha consumo 
elles têm armazens seus para deposito das suas 

• • 
Deixavam muitas vezes as mercadorias por mui to 

tempo na alfandega, porque o imposto era exces
sinmente moderado ; faziam da alfandega o seu 
armazem, e este augmento no imposto vai esti-

. mulal·os a não demorarem as suas mercadorias 
nos armazens da alfandcga. 

0 SR. TAVARES BELFORT dá um aparte. 
O SR. FABIO REts : - Eu concordaria com o nobre 

deputado si as nossas finan as fossem diversas~ si 
I 

mas sl esta dura necessidade nos bate n porta, 
vamos augmentar esteimposto1 que é menos vexn· 

• torio1 porque fica livre ao contribuinte pagar maior 
ou menor imposto, retirando as suas mercadorias 
da attandega, de prererencla a elevar os Impostos 
de importação, que já estão excessivamente ele· 

O Sa. TAVüES BBLFOBT dá um aparte. 
O Sa. F Alto 1\Ets : -Mas o nobre deputado 

ainda não me resPQndeu. Temos necessidade de 
o.ugmen&ar o. rendn. TlnbnmoR de elevar os lmpos· 
tos de lmportaçio, que vinham pesnr cruelmente 
sobre o consumidor. Em vez, por~m1 de fazermos 
isso, augmentarnos um pouco este imposto, que é 
multo sua:ve e fica a arbltrlo da parte pagar mais 

Aqui nlo ha senão escolha. Nós estamos collo· 
cados entre as duas pontas do dil.,mma; não temos 
remedio senão escoltier aquella que é menos penosa 
ao contribuinte. 

0 SB, TA.VüES BELFORT:-Entra no preÇO· do 
ptoducto importado. 

O Sa. F A.Bto Bits: ~!tias 'brutalmente entraria o 
augmento do imposto de importaç!91 porque a 

-respeito deste fica ao menos nvre ao con1ribuinto 
· pagar menos. Elle sU:avisa o imposto por suas pro· 

prfasmãos. 
O imi!OSto de importação; n~o : além qe ser mais 

cional não é proprio para o preparo a carne; por 
consequencia, têm forçosamente· de usar do sal es
trangeiro. Mas, ainda sendoisto exacto, como pa
rece, porque tenho ouvido a muitas pessoas do Rio 
Grande, ainda assim, tendo nós de lançar algum 
imposto, devíamos procurar de preferencia um ge-

(Y' • -

de imposto, e um genero cujo consumo mesmo na 
salga aa carne é limitado. 

Além de ue Sr. residente todas as industrias 
a provmCia o Rto Gran e acabam de receber um 

grande favor : os direitos de importação forath re· 
duzidos a menos de metade. 

O Sn. DIANA:-Em certos generos, muito poucos. 
O SR. FABIO REis:- Por outro lado a província 

do Rio Grande ainda terá mesmo outra grande van-
a , • i i a 

producto, o seu principal genero de exportação, 
não pasa direitos, porque nós somos Oj; consumi· 
dores ao charque (.Apozados). 

Por consequencia, a provincia dÕ Rio Grande do 
Sul, que era queixosa, não tem hoje o direito de 
queixar·-se, .porque está largamente bene!!e!::~éi, 
não só pela tarifa especial, como tnmbem pela nn.
tureza do seu principal produeto livre de direito 
de exportação, por ser ~on.snmido por nós brazi· . 

J . I > 
tagem, com -igual producto do Rio da Prata, que 
está sujeito a direito de importação. 

Assim, pois, tudo isto justifica o procedimento 
da commissão em relação no imposto sobre o snl. 

O nobre deputado pela provincia de Minas lem
brou varias reducções que podiamos ter feito no 

, · 's ns 
rei tas com o internato e o externato do eollegfo de 
D. Pedro JI. 

A allegnção do nobre deputado, a meu ver~ 
Sr. presidente, nio tem fundamento, porque elle 
argumentou com n mesquinhez dos resultados que 
dá esta lnstl\ulçlo. Disse elle quo no ultimo anno 
o externato e o Internato do colleglo de D. Pedro li 
apenas apresentaram a exame t7 alumnos pnrn 
obterem o gráo de bacharel. 

sem o gr o e ac re em etras,. que sa em 
preparados para sé matricularem nessas escolas ' 

Portanto, nãq se póde dizer ®e a despeza é inutil, 
quando, ~elo contrario, ella e e tem sempre sido 
muito utll. · 

O c91Iegio de Pedro II é o collegio'bormal ~o. 
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modelando ; é o que «> governo ·deve ter em vista é 
conseguir este resultado exigindo como prepara
torios para as faculdades todos :rquelles quc·se 
exigem para o bacharelado de Pedro li. Logo que 
se tenha estabelecido este preceito, incontestavel
mente o collegio de Pedro n ha de produzir o 

, o rece nao ro uz1r. 
Quando as disciplinas ensina as no collegio de 

Pedro II forem os preparatorios obrigados. para 

' letras do collegio de Pedro II ha de ser muito 
maior. . 

Portanto toda a des eza ue se fizer é util e 
so retu o OJe que os pmes mais civilisados, onde 
a iniciativa individual tem mais expansão, mais 
força, como por exemplo os Estados-Unidos e a 
Inglaterra; fazem grande despeza com a insttucção 
publica (Apoiados). 

Por conseguinte, não .podemos gritar contra a 
despeza, que se (az com uma instituição tão util, e 
quo deve servir·de modelo a todos as outras nossas 
instituições do mesmo genero _nas províncias. 

O nobr~ deputado referiu-se tambem aos 20 Ofo, 
que 11 commissão lembra sobre o f11mo. -

O nobre deputado acha que o imposto lançado 
sobre o c~pitalé vexatorio. Pois o imposto de 20 o 1

0 
~obre_ o fumo não é mais vexatorio do que o dos 
1mpos~os de iinporta~ão ·de genéros muito mais ne
cessanos do que o fumo, que pagamos nas alfan-
degas. . 

·Nós não estamos pagando impostos de W Dfo nas 
fazendas que e pobre e o rico vestem? Que muito 
é que o fumo vá pagar 20 % do s·eu valor? 

. J?~p'ois, .~'in. relação ào .Producto, esie imposto não 
. va1 recah1r todo sobre o fumo nacional, é tambem 
lançado sobre. ó fumo esti:'àligeiro, qú.e já paga di
reitos de importaÇã9. 

Não fazemos distincção entre uin e outro; o im
posto é lançado s~bre a importancia da vendagem, 
de modo que o estrangeiro vein a ficar mais one
rado do que o nacional. O imposto não passa 
dos iO %. · 

o Sn. FABio R'Ets:-A cobrança; uma vez que o 
governo se entenda com as companhias, sti.pponho 
que não será muito di.tllcil. O gov~rno poderia dar 
até uma porcentagem ás.con1panhias para essê tra
balho. 

O imposto sobre o transporte das mercadorias 
pe as es ra as e erro po er1a ser cons1 era o pe
noso, mas é tão modico que na realidade não pode 
ser assim considerado. . 

SR. AZ.."DIDO DE LrrEIII:A: ~ om reação aos 
bonds o imposto é até des,roporcional; ha bonds 
de !00 rs. e ha bonds de !00 rs. 

0 SR. MARTil\1 FRANCISCO :-:..0 remedio é elevar a 
100 rs. o imposto nas passagens de ~00 rs. · 

O Sn.. F ABro RErs:-A este respeito tenho uma 
pequena divergencia com a commissão. Como 
disse, assiguei o parecer, mas discordo em um 
ou em outro ponto. Assim, por exemplo, a 
re~peito do imposto sobre os passageiros de ca
minhos de ferro, entendo que os trens de su
burbios devem pagar o mesnm que os dos carris 
urbanos. Os passageiros desses trens moram n"Os 
suburbios ·àa cidade, e tendo de fazer duas ou trM 
viagens por dia, ficar-lhes-hia o imposto muito 
pesado, ·ao passo que quem mora serra aciina 
npénas faz. 'uma viagem por dia -e. ás vezes por 
semana. . • . . . . . . . .. . 

Mas os que moram em dtstanCias mais prox1mas, 
nos subUrbiO's ·da cidade, ess-es têm de ver muitas 
vez-es re~etido o .. impbsto, porque têm de fazer 
muitas vmgens, ficando:.lhe assim onerosa a cõn~ 
iribui~ão. DeViam, pois, s'er equiparados aos das 
linhas urbanas. Pvr isso, :~teste . ponto, discordo da 
commissão, e acho que se_ poderia admi\tir lima 
emenda, sem grave prejtiizo para a reéeita. · 

O nobre deputado ainda condemnou o projecto 
da :commissão a respeito do monte-pio parà os em
pregados. Neste ponto -a commissão não fez mais 
do que ir d·e accórdo com as idéas do govern-o. 
Parece que ha augtnento de despeza ; mas esse 
a'li~ento é nppare~te, porque o gov_erno não faz 

sno tantas que pouco avultara a despeu; e em todo 
o caso não é senão, como disse, um adiantamento. 
O governo adianta e vai recebendo dos vencimentos 

, - os emprega os . proporciOna men e nqUI o que 
su~o; e os _impostos que nós pagamos nas merca- tiver adiantado. E' quasi o mesmo que se faz com 
doms que Importamos pela alfandega não é lan~ outras despezas em que o governo adianta, como 
çado sobre o valor da mercadoria 't n~s garantias de juro, e depois arrecada, _ com a 

Portanto, não so póde dizer que o iínposto é 'd1ft'erença de que nas ~aranhas de juro o governo 
exCésstV'O ; é um tmposto de consumo como iirrecada ou não, e, no caso sujeito, tem il é'erteza de 
outro ·qualquer .. E demais, quem paga esse im- nrrecodnr e muito }lroximnmente. 
pos&o sio os fumant-es, e eJJes por certo não dei- Isto é uma idén ilo governo; tall'ez eUe UVt:sse 
xarlio de rumar menos um ·charuto ou 1i.m cigar- em vistD. compensar aos empregados publieos o 
ro por dia; hão de continuar a consumir a mesma imp()St!,l.dsopr~_os . yen~iJJl.~!l~s. A. camara â tomara 

-------~mu~a"n~ti~da~.d~&.~,,steAmmr~~~jtu~i~~~d~a~p~ro~M.~·~o""a~e~lo~n~ar.~~~c~o~nsriide~m~ç~arno~qmnme~mme~r~~------~~~~------------~ 
E depoiS; comquanto seja e~·um producto muito Fez rejl:~ro tnmoem o noHfe élêjnitádõ sobre a 
npreci&d~, não é t9davia daquelles que se pre·stam autoriziu:ão, 9U.e s~ ~á ao go!érno, ~~ · altera~ as 

!e_.r.efeiiu ·ao h:nposto sobre_ l}nsSàgeiros das ·iiôss-as 
~S\t&d~ d~ r~rrG e bohds. O imposto sobre passa
getro~ nãb se• porque lti.íio seja éonsidérado v~x.a-
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trabando, que é quem vem a lucrnr. Os vinhos temos outro remedio senão crêar impostos, e si 
estão tambem muito sobrecarregados, e esses podem havemos de crcar impostos irracionaes, tratemos 
ser de facil falsificação, ainda que os vinhos, seja de·crear este que é o mais racional de todos. 
o imposto qual fôr, hão de ser sempre falsificados. . Não ha ninguem que em these dosconheçn que 
~m to~o o caso o au~ento auxilia sempre a fal- o imposto sobre a renda é o melhor de todos os [m· 

------------~~~~--------------~------------~~~~~urna~n~d~o~érle~obMrrui~flm~~»W~~~~--------
0 Sn. JoAQUIM NABuco:- V. Ex. ncab2. de dizer que deve ser. . 

que não se quer augmentar. Nem, Sr. presidente, se póde argumentar com o 
exem lo de na ões · - o o 

Agora, sr. presidente, pnssnrei a traUir do que se não adoptou ainda alli o imposto sobre a renda 
tem produzido grande clamor, isto é, do imRosto dos fundos publicos. Todas as industrias alli não 

b · d 1 • ub · pagam imposto sobre a renda? . · 
so re os venmmentos os funcc onnrtos P tcos: Mas por certo não podemos. ainda lançar impos· 
sobre a renda das di.trerentes Jndustrias. 

Tenho ha muitos annos idéas assentadas a este tos sobre a pro,Priedade territorial propriamente 
respeito. . dita, porque esta -confundida com a industria agri· 

Minhas opiniões estão consignadas nos annexos cola ; é uma e a mesma cousa. Não temos o censo 
do relato rio da fazenda de 1861, e até hoje não tive exacto da nossa população quanto mais cadastros 
motivos que me determinassem a modificação nellas; para lançar impostos sobre a propriedade territo· 
por consequencia continuo li insistir nissó. rial, e pripcipalmente sobre a propriedade rural. 

Entendo que o imposto sobre a renda é ·o uri.ico .Vamo-nos approximando, lançando por ora o im· 
racional, é o uni co que não vai aft'ectar os capitáes, posto nas rendas mais conhecidas, em que é mais 
0 unico imposto em que se póde guardar melhor facil a cobrança, e assim chegaremos um dia a 
a proporcionalidade, 0 unico em que se póde evitar subs1tuir esse brutal imposto de exportação. e a 
a repercussão sobre terceiros, e por conseguinte o lavoura terá de pagar na proporção das suas ren· 
~ico imposto legitimo. - das. · d 

E' um p·ouco dimeil reconheço, a cobrança Mas diz-se :a eommissão depois a enmara ter 
. deste imposto, porque não se pódc evitar todas as votado contra o imposto sobre a renda relativa ú 
evasivas, todas as fraudes possiveis; mas, Sr. pre- industria agricola estabelece o imposto· de i %. 
sidente, <JUal é o .imposto que não está sujeito a A commissão vai tentar fortuna perante o ca· 
-este defeito? fA]JOzaàOs). . · mara; não vê outro tooio de equilibrar o receita 

O imposto da âecima.urbana, por exemplo,. e)tá com a dcspeza. · 
sujeito â fraude dos recibos falsos, representando Por consequencia, procurou attennar o imposto • 

. um rendi~e~to menor do quo opredio paga. N~ A camara repelliu o imposto de 5.%, e rezlJem • 
. · de trànsmzssao de propriedodet a fraude é quas1 'Eu sendo membro da eommissão votei com a 
·geral. Nos impostos ae fmportllçuo, o contrabando maioria. Agora a eommissão apresentou o imposto 
faz o que póde, sobretuao actualmente que taes de 2 %; tendo em attenção que a lavoura já 
impostos estão elevados. E nilo é só no Brazil, na pa~a o imposto d~ exportação dos generos de sua 
-propria Inglaterra dâ·SG o eantrabcmdo ~ em pa.izes producção , e J>a:ga um ou outro imposto in· 

--------------~cu~~osão~oex~ns~~~AMb,~- ~~~----~~------------~----~----~ 
estão mais bem guardados, 9 contrabnndo faz-se 
em larga escala. 

ual o im ost u ii 
eito? . . 

DJzem :-O imposte sobre a rendn é para paizes 
civilisados, onde todos os homens sejam honestos, 
e digam o que realmente possuem. E' o caso, Sr. 
presidente, do velho louco de Mncaaly, qae não 
entravà n'agua emquan\o nlo altl'endesse a nadar : 
nunca aprendeu .a nadar~ nunca entrou n'agua. Se 
não principiarmo~, .s! eseerarmos que o paiz chegue 
a esse estado de clnhsaçuo, nunca poderemos entrar 
no domínio deste imposto, no a~so uc ainda temos 

s · s ue sa.o '\"e a e ramen\c rraCionaes, 
conto -o ·de ·export~ção, que está eondemnado por 
toçlos os paize~ civilisados (A~iados). 
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· exemplo, a farinha de mandioca, o arroz, o .

1

. contribuinte pagar 5"~o eu quizera que se reduziss~ 
gado, etc. . a 2%, e n~stc sentido man?arei uma emenda a 

Mas a commiss:io, nas suas novas emendas, diz, mesa, qu~ s1 a camara de accordo com o gov~rno 
em relação ao imposto sobre a renda, que, em v~z ! ac~~r açeJtavel, póde approval-a, do contrariO a 
de 5o;, cobre-se 2 %, c que supprimam-se as re)Mara. 
excepçÕes de industrias de profissões, dos agricul- A commi.;são taxa o minimo ~a renda ell?- 4:00~, 
ores, e en assm a a en a que nao proVIer u ac o. e e . 1 . . 

exélusivamente de vencimentos. extensivo e menos mtens.l ; que o mm1mo deve 
E.u assignei a p~o~osta, como já di?se, para ir de ser de 600~000_. 

. ' . 
ponto não estou muito de accôrdo com a com· 
missão. Acho que o imposto de industrias e pro
fissões não deve ser exce tuado na sua totalidade. 

Nós, Sr. prest ente, sa e mos que o 1m posto e 
industrias e profissões é dividido em duas partes. 
Primeiramente o imposto que a lei tent~u · fazer 
proporcional~ por isso que é proporcional ao ren
dimento locativo do predio oceupado pelo indus
trial : é o imposto de 20 % sobre o rendimento 
loc.ativo do predio. Nesla parte é, mais ou menos~ 
um imposto sobre a renda, pelo monos approxi
mado. 

Mas, a outra parte de imposto de industrias e 
profissões é cobrada por meio de taxa &a, em re
lação ás localidades e a natureza da industrin. Ora, 
nesta parte entendo que o imposto de industrias e 
profissões póde ser substituído fJelo imposto sobre 
a renda, pao-ando-se 2 Ofo · do rendimento, rendi
mento calcu1ado pelos meios que temos ao nosso 
alcance, pôis é preciso ir habituando a popula(!ão. 
Nós não vamos calcular a renda do lavrador pelos 
meios que temas ao nosso alcance? 

0 Sn~ MEIRA DE VASCONCELLOS:- .Mas O contri
buinte é quem decl::ra a renda, e nesta. parte a fa
zenda ficará defraudada. 

O Sa. FABIO REIS :-Não fica dofraudad:~, porque 
o max.imo estabelecido é de 2:0008000. E sabemos 
que muitos contribuintes, pagando esse maximo; 

· pagam muito menos .de 2 %, quanto mais de 5°/o. 
O Sn. MEIRA DE VAsCOl'\CELLOS dá um aparte. 
O Sn. FABIO REis :-Mas para que havemos de 

lançar o impos~o de 2 °zo. so~re a renda na !Otali-

do trabalhador. Um trabalhador entre nós ganha 
1~500 a 2~ por dia, descontados os dias santificados, 
a roxima-se o seu vencimento a 50· or mez e 
para que ançar um Imposto no tra a a or, que 
ganha o seu salario trabalhando de sol a sol, e cujo 
resultado lhe dá apenas para comer, quando não 
lhe falta a saudc '! 

Vamos propôr uma taxa mais elevada, como 
600$, tanto sobre os vencimentos dos empregados 
pul.Jiicos como sobre o s:~lario do tral.wl.hador, como 
sobre toda a qualidade de rendimento (lê). 

c Artigo 22-Vll e VIU- 5 o;o sobre os venci
. mentos de tonos os funccion:lrios publicas, exce
dentes de 600$ annuaes, inclusive subsidios, orde
nados, soldos, congruas , gratificações, emolu
mentos , braçagens, propinas, multas , custas~ 
pensões e beneses, comprehendendo todos os func
cion~rio_s civis, mili~:J~es e ecclesiasticos, ~eraes, 
p'rovmctaes e mumcipaes, exceptuados somênte 
de::tes dous ultimos os que j á pagarem imposto 
provincial sobre vencimentos, os quaes pagarão 
só a differença si houver. 

Art. 22-IX-5 % sobre a renda proveniente de 
quaesquer salarios, lucros, dividendos, juros ou 
interesses excedentes de 600$ annuaes, exceptuados 
os rendi'mentos provenientes dos juros das apo
lices geraes e provincines, e os que já pnga
rem o imposto predial e o de vencimentos. 
A renda proveniente da industria agrícola e das 
industrias e profissões já tributadas só pag-ará -
2 °/o~ ficando extincta a taxa fixa do actual imposto 
de industrias e profissões. 

~ubsista a base da declaração e modo de. sup-

Esta é a minha etnenda. 
0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS :-Mas O ro. ecto 

pe 1a "/o. 
O Sa. F ABto REIS :-0 que eu quero é igualar 

que todos os rendimentos paguem do mesmo modo. 
Entendo que o imposto para ser legitimo deve ser 
proporcional ao rendimento de cada um, c;alvando 
sómente aquelles que vivem.do seu trabalho ma
nual, e de salaric que apenas dá para matar a fome. 
. 0 Sn. MEIR~ DE VASCONCELLOS :-Mas porque 
1sentou as apollccs? 

. . . 
minha emenda, porque entendo que devo ir de ac
côrdo com o governo. 

O ov rn enten - · 

mas na metade ou em uma parte. ' a adoptar uma medida que julrrue inconveniente. 
Portanto lance-se 2% só em substituição da E' sómente por este motivo que faço essa exce-. . .. :- . . ·- . :"" 

Céltivo con~inue a cobrar-se como actualmente, acho cidas a ta respeito. · · 
penoso. ~o fazer 'Qllla excepção ao menos de parte Eu entendo que não havia nenhuma deslealdade 
do · imposto 4e industrias e profissões ; em lagar do da parte do . poder legislativo em lançar um imposto 
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sobre a renda das apolices, Pürque na minha opinião 1 voura. D~claro que das minhas emendas. é o im
o imposto não passa dP uma espP.cie d~\ premio de 

1 
posto ql!-e restnhel,;çoc'lm m:ti~ repu·rnJ itcia, por 

seguro com que o governo g-arante o .]nro d<Js apo- 1 que esta no conhecitn :1.to 1e t•)dos o e·, .d!' d~plo
Iices, assim como g-arante a pr•1priedade, os dirdlos : ravel dessa ind115t ·ia do paiz . tApoiado; "1tpartes.) 
iudividuae:; e as rendas de nós todos. Por conse- I Todo o maxim 1, st:nhores, é de!'ig-ual." .•orq:w o 
quenci~ o governo quando lança u~ tributo n~o 1 hom(!m qu.• tem mil 1a dt~ .• a-~ar mais do •(ie ~ ho-

' • I I 4. 1_., t ~i : , I ; : ( 

de seguro. E note o nobre prcsir:lentt~ qne eu am- 1 que tem (Apoiado.~). E' por isto que entendo que 
pliei a isenção ás apolicés provindaes. pol' ue se deve corri CTir aquelle defeito da parte que não 
en 7 • - • • • • • • 

as geraes e · não as -provinciaes. Neste ponto foi sões. Marcou-se o maximo de 2:000t$ mas ha iudus
sómente porque sou membro 1ia maioria que ·triaes que podem pagar mais. 
propoz a isenção. Quanto aos outros offereço a ·Não quero o maximo, como me op onho ao mi-

• • r .a a ca::.a e o go- nrmo: quero que pag·uem na raza'-' a ren a que 
verno. Si a governo a approvar, muito bem, si tiverem. 
não a approvar é uma idéa que foi vencida. Outra differença da minha emenda é que a da 

Desde que se quer crear o imposto sobre o ren- commissão não 1anç.a o imposto sobr\l a renda, 
dimento, não vejo outro meio senão a igualdade, lança sobre o contribuinte ; eu quero que se lance 
mns a igualdade ab•oluta; a igualdade perante n sobre a renda, sobre todas as suas manifestações. 
lei, a igualdnde perante os ptllncipios economicos . Quem pagn o imposto sobre '\tencimentos como 
A constituição diz que todos os brazileiros sf:o obri· empregado publico, porque não ha de pagar tambem 
gados a contribuir para as despezas do Estado, na impo~to pela ~ua fortuna paeticular? O deputado, 
proporção dos seus haveres. Sempre que sahirmos o senador que paga imposto pelo subsidi ·, porque 
destn igualdade, ferimos a constituição, ferimos os não ha de pagar sobre outro qualquer rendi-
princiDios economicos, ferimos os proprios princi- mento? • 
pios de justiça. Na minha emend.a sómente exce- O SR. Bu.\RQUE DE l-IAcEoo :-A commissão Já de
ptuo os que · têm renda m~nor de 600~, porque clarou que comprehen_deria os membros do par-
esses têm apenas o indispensavel para a sua sub- lamento. _ · . 
sistencia, pHa continuarem a viver. o Sn. FABIO REis :-Eu não faço di~tincções. 

UM SR. ÍlEPUTAoo :-Para não morr-erem de E' por isto que entendo que o deputado e o sena-
fome. . . dor devem pagar 5 o;.; e não 20 %, como propõe a 
. O SR. FABIO RErs :-Eu comprehendi até os sa- commissão: quero a igualdªde, quero a proporcio

larios que excedem a 600$, porque ha salarios de nalidade. 
guardas-livros, de primeiros caixcit·os, chefes de A respeito dos 20 Ofo sobre o subsidio, tenho a 
industria e feitores, que excedem esta taxa. Log-o_. - notar que o senado regl)itou a ultima disposição, 
esses devem tambem pagar. O que eu quero é a que passou, fundnndo-se em que o imposto· era 
iguald:tde perante a lei, mas como não póde h~1ver desigual, que não havia razão para esta desigual
ignaldade absoluta, por isso poupo aquelles que dade. A desigualdade continua, e o senado que 
vivem do seu trabalho manual e têm apenas o regeitou da outra vez, regeitará agora. Adesigual
·indispensavel pnra viver. · da de subsi~te e não ha ra~ão JJara que este rendi-

O Sn. MEIRA DE VAsCONCELLOS dá um aparte. mento seja mais taxado do que outros. · 
o· SR. FABIO REIS :-Não . vejo raziio para essa A commissão concordou commigo quanto aos 

de icr a . . - · de ren a · o · • • -
que a renda provenl1a de emprego geral, proviu- concordou quanto ao subsidio, mas eu insisto ... · 
cial ou ·municipal, de commercio, industria, la- Mas eu insisto 'que todos os rendimentos sejam 
voura ou outra qualquer fonte "l E' a mesma cou- natureza forem ub idi · • 

. '- i ~ã , prmcrpws nados etc., devem pagar o mesmo 5 o;o. Quem tem 
economicos exigem, o quo a justiça pede, é que mnis paga mais : quem tem menos, paga menos: 
cada um paguo na poporção de seus havere_s. mas todos pagam na mesmã proporção: é .o. que 

Si, porém, o empregado provincial já paga o im- quer a constituição; cada um pague conforme os 
posto provincial de ordenado, eu concordo que seja seus· haveres. 
diminuído o imposta na proporção do imposto pro- (Lê a emenda). 
vincial . que já paga; mas si o empregado pro-
vincial não paga imposto provincial, porque não A respeito do rendimento só faço excepção a 
ha de pagar imposto sobre a renda? (Apartes). re:-peiLo da ,lavoura, porque já paga um imposto 
Ninguem respeita mais as franquezas provinciaes oneros!ssimo de _exportação, e sobre indastrias e 
àa que eu, mas aqui trata se da renda, que -
tem nada com as assembléas. · 

As assembléas provindaes marca:n o ordenado 
dos em Jreuados ublicos . m s não J ' - • • 
legio par~ fica tem _isentos do imposto so.br~ a 1 sinto não esta~ presente o n1bre ministro ·da a:~·!i· 
rend:1. Nmguem mais do que eu zela os d1rertos 1 cultura, pu!'f!Ue tenho de apresentar um add1t1V0 · 
dessas corporações; sou inteiramente contrario a i relativo á minha província (Lê) 

· · · - · AdUilivo ao art. 7. 0 -Ao n. 6 acrescente-se-e 
O SR; MEmA DE VAsCONCELLOS:-E' mataria ven- 'i outra destinada a communicnr algum dos rios 

cida. navegaveis da provincia do Maranhão-P:ndaré, . - ~ . . ~ . . 
. I :- . ~ :-. ' ' 

ma teria .vencida .c tanto não ha que o nobre depu- outro ·ponto mais•proximo da contluencia do ·.'fo-
tado concorda com o imposto de 2 °/ó sob're a la- cantins e Araguaya,...;..Carvalho Reis. 

A· tO.-TOHO I • 
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levado a apresentar esta emenda pela convicção em 
que estou de que o porto do Maranhão é o porto 
natural e o porto geographico dos nossos sertões 
banhados pelos dons grandes rios interiorrs-To
cantins e Araguaya. 

Todos estes projectos, que estãe em estudo, são 
· projectos 9ua~ fabul~sos, . são project?s de di~ci

lima reáhzacao ; ate que se chegue a realizar 
algum delles: os habitantes do Tocantins e Ara
guaya podem desapp~rec~r . da face da ter_ra por 
falta de recursos, SI tiverem de desapparecer 
por esse motivo, porque não ~ n'um seculo que 
nós havemos de ter essa linha de ferro .. commu
riicando differentes rios, etc., para chegar-se a esses 
sertões. Isso seria uma difficuldade insuperavel. 

Emqnanto esses sertões não estiverem muito 
povoados, e elles só se p~dem povoar quando ti
'1 ermos boas estradas, nao poderemos chegar a 
alcançar esse àesiderat'ft.m. 

Portanto, o que o mappa geographico está in
di~ando é a communicacão do Tocantins e do Ara
guaya na proximidade da sua confluencia por unia 
estrada de ferro com algum dos tres rios da pro
vineia do Maranhão, que acabo de indicar. · 

Eu quero crer que o mais proprio será o .Pinàaré; 
uma estrada de ferro da villa de Monção á cidade 
da Imperatriz, ou a outro Iogar mais proximo da 
confluencia dos dous grandes rios, será a melhor 
para receber ·e transmittir os productos daquellas 
regiões. 

Dieilor do que em qualquer doi outros pontos. 
- Entretanto é materia de estudo. Eu não digo que 

o governo vá fazer logo um. estudo completo da 

estr:'lda, D.e modo a ser"ella executada por esse esta
do, faça-se um estudo sómcnte, pnra ver qunl 
des;;es traçados é o melhor, quar é o m;tis barato, 
qual é a linha mais recta, qual é a que encontra 
me~or son\!.na de_ obstaculos qu3:l é a que satisraz 

' sabida, estimarei muito, por que nijo tenho o menor 
desejo de votar impostos. 
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ContinuaÇão da 2.11 discussão do projecto sobre 

colonias agrícolas. 
· 2:a parte (ál hora) . ..:...Continuação da 3.11 dis

cussão do orçamento com as emendas e additivos 
ao mesi:no. 

Prados; e sem ella os Srs. Antonio Carlos, Barão 
de Villa Bella, Carrão, Couto Magalhães, Gavião 
Peixoto, José Bonifacio, Manoel Pedro:, Prado Pi-
mentel e Leoncio de Carvalho. . 

Ao meio dja abre-se a sessão. 
------------~L~ev~sease~-~~~~~mm~-------t-;~rrrn~mrrNro~~~~~~~~~umt<>--------~ 

S~ssão em 9 de Maio de l8')'D. 

N I DO SR. FREDERICO DE ALMEIDA, 
VICE-PRESIDENTE. 

SUMMARIO.- EXPEDIENTE.- Observações e · requerimento do 
Sr . .Moreira do Barros.-Requcrimentos . dos Srs. Candido 
de Oliveira o Baptista Pes:eira.-Pm!I!EIRA 1'41\TB DA onDBll no 
DIA.-Discussilo do parecer n. 62 de !879, sobre uma pra
tenr.ão de Moi:ris N. Kohn.-Emenda.-nbservações dos Srs. 
Joa"quim Nabuco, Francisco Sodré, Moreira de Barros c 
Costa Ribeiro.-Discussã o do parecer n. i9 A, sobre eleições 
da Parahyba.-'-Observações do Srs. Meira do Vasconcellos e 
Antonio de Siqueira. - SEGUNDA PARTB DA ORDE:Il DO -DU.
Continuação da discussão do orçamento.-Observações do 
Sr• Costa Azcvedo.-Emendas.-Discursos dos Srs .. Macedo e 
1\farti'in Fr:u:icisco.-'Additivos.-Discurso do Sr. Diana. -
Emendá. 

A's H horas da manhã feita a chamada acham· se 
presentes os Srs. Frederico de Almeida, Alves de 
.Araujo, Cesario Alvim, Olegario, Mm'tim Francisco, 
Meira de Vaséõncellos, Aureliano Magalhães~ ~fo
reira de Barros~ Joaquim Serra, José Bas
son, Freitas, Ribeiro de Menezes, Espindola, 
Theodomiro~ Marianno dá SilVá, Paula Pessôa, 
.Joaquim Breves, Rodrigues Junior, Costa Azevedo, 
Barros Pimentel, Souto, Seraphico, Ignacio Martins, 
Flores, Almeida Barboza~ Liberato Barroso, João 
Brigido, José Màrinnno, Theophilo Ottoni, Fran
cisco sodré, Azambuja Meirelles, .. Franklin Doria, 
Barão Homem de Mello, Manoel · Eustaquio, Souza 
Carvalho, Ildefonso de Araujo, Fre·~_erico Rego, 
Almeida Couto, Tavares Belfort, Costa Ribeiro, 
silveira de Souza, Barão dá Estancia e Cerrêa 

o. 

EXPEDIENTE , 

Otlicios: 

E' Jido, ·iU.lgado objecto de deliberação c man. 
dado impi'lmir o S'éguinte 

PROmeTO. 

!879-N. !9~. 

licenÇà soliéitada, tão só mente ·com o ordenado; peío 
q\ie süjeita á êonsid'eMi-!1) desta a\ti1\istá éàfum 
o set\iinté 'tlroJ-e'Cto, • ..... ' o · 
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A assembléa geral resolve : 
Art. l.n E' mtorizado o g-overno a conceder ae 

desemtargador da relaçao do Maranhão Sebastião 
José da ::;ilva Braga, um anno de licença com o 
respectivo ordenado, para tratar de sua saude onde 

· lhe convier. 
Art. 2. Ficam revogndas as disposições em con

trario. 
Sal~ das conimissões. em 9 de 1\[aio de 1879.-

O Sr. Moreira de BarrO$ (pela o·1·dern): 
Sr. pre · , · - · 

senado na sessão de hontem, comta que o illustre 
senador por. S. Paulo, o Sr . Godoy . . . 

0 SR. BAPTISTA PEREIR.\:- Póde, sem injustiça, 
supprimir o qu~lificativo que lhe da. 

0 SR. MOREIIt\. DE B.-\.nROS : - ••• depois de dez 
annos de silencio no parlamento; julgou chegada a 
occasião de mostrar o seu interesse pela causa 
publica. 

S. Ex. fez a sua estréa no parlamento com um 
requerimento relativo a negocios de S. Paulo, que 
nós, representantes d:l•tuella provincia,não podemos 
deixar passar sem uma contestação. (Apoiados da 
deputação de S. Pauto.) 

S. Ex. censurou o governo . .. 
0 Sn. BAPTISTA PEREIRA:- Fallou com a paixão 

de que todo o seu partido está dominado (Apoiados). 
0 SR. }IOREIRA DE BARROS:-... em primeiro 

logar pela nomeação de uma commissão encar
regada de examinar o cáes da cidade de Santos. 

Abstenho· me, Sr. presidente, de entrar nessa 
discussão, porque o negocio corre pela pasta do 
Sr. ministro da agricultura, e S. Ex., tendo assento 
naquella casa, poderá responder do modo que tiver 
por mais conveniente. 

Não quero, pois, anticipar·me, mesmo porque, a 
respeito deste assumpto, já S. Ex. disse aqui os 
motivos que teve para tomar esti:\ providencia. 

Censurou tambem o nobre senador que o pre-.. . .. . . . 

versas decisões do governo, mas nenhuma dell::s 
com caracter obrigatorio. 

Devo declarar a V. Ex. e 1 • • 
te igencia de que são bastantes os dous terços dos 
membros pr~sentes, mas devo acrescentar quere
conheço ser Igualmente sustentavel a outra opinião, 

que já tem tido em seu apoio até decisões do go
verno, algumas das quaes poderei citar (l.ê). 

De molo que fica sabido que esta intelligencia 
tem tido em seu apoio nté a autorizada opinião do 
governo, si bem q:,e não possa ter caracter de 
interpretação authentica. 

or consequencw . x. nao m 1a 1re1 e 
qualificar o.proGedimento do presidente de S.Paulo, 
do modo porque o fez (Apoiados) 

quella província. Elle não é senão a reproducção 
ào que fez a assembléa provincial, no anno ante
rior em ue residiu a rovincia o nosso illustre 
collega, 1leputa o pela província do Rio de Janetro, 
o Sr. João Baptista Pereira. 

Combati esse orçamento na assembléa provincial, 
on.de representava o meu partido em minoria, com 
todas tJs forças. A província formou o seu juizo a 
respeito. Não julgo nem opportuno, nem conve
niant~, reproduzir aqui n argumentacão que tive · 
a honra de apresentar áquella assemblea. 

Em terceiro lo:.!·ar, censurou ao Sr. ministro da 
justiça, por ter nomeado para a comarca de Santos 
o ex-chefe de policia da província de ·Minas, Dr. 
Baeta Neves, sem ter o tempo marcado pela lei 
p~1ra occupar uma comarca de 3." entrancia. 

O SR. CA.NDIDO DE OLIVEIRA:-Tem sete annos ;. 
posso affianç~r a V. Ex . 

O Sn. MoREIRA DE BARRos:-8. Ex. o Sr. minis
tro dn justiça fez essa nomeação na convicção de 
que esse magistrado tinha o tempo prescripto na 
lei. .. 

O·Sn,. ÜLEGAIUO :-Assim m'o disso . 
O SR. :MonEinA DE BAnnos:- .. . mas, havenc!a 

duvidas a re~peito, terá mandado colher inf,,rma
çães na província, porque lá é que se póde averi • 
guar este far:to. . 

Como todos sabem, a contagem de antiguidade 
feita pelo supremo tribunal de justiça vai até De· 
zembro do anno anterior. 

quencia, S. Êx. ainda neste ponlo não foi feliz. 
Por ultimo, S. Ex. pediu informações, e foi este 

o mot~vo do seu requerimento, sobre boatos que, 
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O Sn_ Oi.EGARIO : - Si antes não M feliz, 
infelicíssimo. 

0 SR. MARTIM FRANCISCO :-Foi infelicíssimo na 
accusação. 

G Sn.M 
aquella comarca estava em perfeita desordem, e 
que os animos estavam exaltados pelos actos de 
violencia praticados pelo capitão Tito Correa de 

O Sn. 0LEG!RIO:- Nada disso é exacto. A comarca 
está em paz ; e o capitão Tito é um cidadão muito 
distincto, respeitador da lei e incapaz de prattcar 
qualquer acto de violencia. · 

0 SR. BAPTISTA PEREIRA E OUTROS Sns. DEPUTADOS: 
-Apoiado. 

0 SR. MOREIRA DE BARROS:- ... O qual, não con
tente com a conflag-l'ação que promoveu, mandou 
até invadir a casa de um supplente do juiz muni
cipal de um termo vizinho e offendel-o physiea
mente. 

A respeito do primeiro facto, posso asseverar á 
camara que essas occurrencias já foram averiguadas 
officialmente : o que deu occasião á celeuma levan
tada pelos adversarios politicos desse importnnte 
cidadão foi o facto da demissão de um filho do 
me~mo Sr. Tito, de nome Amador Bueno Pinl1eiro de 
Mello, delegado de policia supplente daquelle termo, 
exonerado por motivo de incompatibilidade, visto 
ser genro e sobrinho do snpplente do juiz munici
pal do mesmo termo, ma.ior Matheus Gome~ Pinhei
ro Machado, como decl~ra o Sr. vice-presidente no 
seu relatorio. Aproveitando-se dAste facto, alguma' 
pessoas desaffectas ao capitão Tito • '1•rrêa de Mello 
preparnram uma assuada a esse cidsdão, então au
sente, e que, á sua ju~ta influencia naquella loca
lidade (apoiados) . .• 

0 SR. M.u\TIM FRANCISCO:- E nas outras ro· 

O Sn. OLEGARIO :- Apoiado ; em muitos pontos 
do sul da província. 

0 SR. MOREIRA DE BARROS : - ... reune, é ver
dade, uma intrepidez de animo, que ninguem sa
berá censurar. 

O Sn. 0LEGARIO: -E' uma influencia muito 
legitima e beneflca ; tem muito patriotismo, e 
tambem muita coragem. 

0 SR. MOREIRA DE BARROS:-Veiu ellc á cidade 
para rer.eber a assuada que lhe quizessem fazer. 

______ _____J.Q'---->?JSR~.--lo.I.LoLEGARIO :- Ou ovital a, pelas meio 
seu .alcance. (Apoiados.) 

• 

rejos de uma província importante, como a de 
S Paulo. 

Uu Sn. DEPUTADO :-Foi um sucesso laborioso. 
·O Sn. MARTIM FRAJ.'icis;co:- Foi evidentemente 

um mão successo. 
O Sn. 0LEG.uuo:- Foi um excesso de paixão 

piirtidaria. 
0 SR. :MoREIRA DE BARROS:- S. Ex. até hoje 

tinha passado na no~sa província completarp.ente 
desapercebido, e nos vtmos que, mats fehz na 

· província de Minas, tinha tido ahi outrn aceitação ou 
imp.ortancia, que não teve em .s. ~aulo (apartes); 
ln~ttmamos que a nossa provmcta, que para pro
.-rredir não pede ao governo senão que a deixem 
caminhar (apoiados da deputação de a. Paulo),.vi~s~e 
encontrar no seu representante na camara VItahcta 
um écho de levian"Os boatos de logaNJjos. 

Não posso, já que se me o.fferece occasião_, deixar 
passar de§apercebida uma outra observação do il· 
lustre senador pelo Paraná, que .lambem ~e mostra 
tão zeioso em relação aos negoc10s da mmha pro· 
vincia (Riso). 

0 Sn. MARTIM FRANCISCO :- E' pelo direito de 
vizinhança. . 

o Sn. OLEGARJO:- E' pela falta de represen· 
t<mtes de S. Paulo naquella casa. 

O Sn. MoREIRA DE R'nnos :- Não só pelo direito 
I • I I I 
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O Sn. 'MoREIRA DE. BAr.nos:- ... que nem ao 
menos são coE:udent:?~, s'~r:.:J é ãe qu~ 1~m elies 

· procedido sewpre perfeilamen:e bem (Ap:Jiados). 
Vem á mesa, é lido, ~poindo e pós~o em discus

são, adi:>clo por ter pedido a palaYra o Sr. Baptista 
Pereira, o segllinte 

a 1 éa os expressos americanos. A conclusão da 
commissão era intimativa ao governo; fazia-lhe 
&·arantir o direito do supplicante. Portanto, antes 
ae continu~r, deseja que à commissão informe 
si iJCeita a emenda do Sr. Moreira de .B"arros que, 
como disse, desi~e todo o seu parecer. 

O Sr. Francisco Sodré:-Sr. presi
dente, acudo ao appello do nobre deputado por 
Permmbnco para explicar as razões ue tive como 

a r a commiss<~.o e JUSLJCa CIVI para ar · 
o p3recer do mido por q:ue ·está conclui do. O 
Sr. Morris &Koh~ t:equ.ereu a camara.que lhe con· 

- o -
para a estrada de ferro D. Pedro li. A commissão, 
df!pctis de exa!ll~n:1r os papeis relativos a esta 
ped~:lo, teve dt:.\ concluir da seguinte forma (Lê). 

O peticionaria redamou mais que se lhe désse, 
n~~ conformitbde da lei de 23 de Agoslo de !830, 
un1 prlvlle~io ou um premro por ser o inventor 
de semelhaule inlustria, ou pelo menos que se lhe 
désse o mesmo premio por ser o introductor della 
no I:nu~rio. 

A cômr:nissli.o ente!!deu que nem uma nem outra 
causa se devia conceder, mr.s jul~ou de justiça 
que fosse deferida a peti~ão do supplicante do 

B.EQUE:t!II!E:STO. modo p.:• l' qne o parecer concluiu isto em virtude 
dos docamentos qae passo a ler. · 

Requeremos que se p2~am inform.a~õe~ ~o go- Aqui está o ollicio do nobre ministro da agricul· 
verno, por intermedio do Sr. mini~tro da justiça, tura (Lê;.. 
si consta algum proct:dim.·nto crimin~l, por nnrtc A conunissão drz o seguinte (Lê). 
da justiça, con:n.l o c:~p~~ão Fe!ix. Cr.r!'~u de M::i lo: Agora dizem os documentos a que se refere o 
da comarca de Bo:u.ci.!tú, m p,·q~': ncia de S. P~m!o. ayiso (Lê). 

Em 9 de 1\laio de :I.Si9. - ~lfarcl."a dJ B:~r.'"cs. De modo que o governo nl:io se oppoz. Não se 
-Martim Francisco. - O. H. d: Aqufno e C::d:·o. rppoz tam]cn a in v<'maç.5o do director da estrada 

O Sn. CANn:no DE Cr..IVEr!l \. (pela. ordem) pede de fe:oro · D. Pe.lro li, q .le de cert:l ma:1eira re
quc seja dada p~ra a 2.a p~14t9 d:1 o dem do dia, con eceu o dil';; :to que a'sistia ao peticionario. 
para a:.uanh.'t, a couLinua~~o d:t discus5~o do orça- Aceres\:() m;1 is que est:~ pe1i ~·~o Jú tinha vindo á 
mento. c:;mari1 e ouvida a commiss5o de lildust~ia foi de-

E' d · ·,:·!vida a() mesmo governo p .ra que ellc deferisse 
approva o 0 rcquenmcnto. ;:::_~:t,o nte :Jdeos ~~ ; o ;,overno, não obstan:r. ser-lhe 

O Sn. BAPTIST.\ PEr.EmA (;1rla ol'dem) pede :~o ~JllmeUJo o n·samn'to. t0:·nou a mand::l-a á ca-
Sr. presiden~e que de po. :·a a L" pnrie da ordt-m do · m""a. o)fnn!'ldo que' a dia competia deferir ou in-

__ ---(d.winll--de-a-manhã o requerimento do Sr. MOl'Cira--il-f,---l-~l'n.~ .. :-,;l ~~&,jb.c"i ;'.,n;n~l,;_::. ~___:_:~:..::..::=--.--_::_:_::.:..::___::_-=------:::__ _____ _ _ _ _ --1 
Barros. Ne> i. , ~ sP.ntido a com11i5s~io elaborou o parecer 

PRIMEIRA PA'!:TE DA O.t:DEM DO DrA. 

Entra em d!scu~são o porercr n. 62, de i87(), 
sobre n pretenção de Norris N. Kohn aos dh·dto• 
dd preferencia no SI! r viço de transportes denomi· 
nado Express. · . . 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta conjuncta
mente em discussão a seguinte · 

EXENDA. 

o • 

E' a commis~ão de p(lrecer que os papeis sejom 
d~volvi.dos flO governo impE.rial para resolver como 

Sala das sessões em 9 de·Mnio de i879.-11-fo
reira de Batros. 

O Sr. Joaquim Naboco pede a 
palana para. pe1·2:untar á commissão si nceita a 
emenda do no!1re deputado tlDr S. P<ndo, quo de.~-

r. r. COIDID!SSao llCt!l tOU O 
requerimento do ~r.Morri.> Kohn, que pediu ser-I h e 
garantido o privilegio de ter introduzido no Brazil 

do modo por que fui terrninado. 
· ,, : .:. cnwnd:t do rwtn e deput:.l'}o por 

S. l'aulú a cam~ra uePberará em sun sanederin. 
E' o que jnJ·;o convcnien!e ~izer para mostrnr 

as l"ct~ü;s que live, como rel<~tor da commiss~o de 
justiça civil, para coufeccionar o pal'ec~r como ao 
1\Chtt. 

Revi to r,ue nesta augusta camnra cobe resolver 
como lhe &vr mais acertado. 

for 111'CC: S<J ilW.:1t.' pc);;~ C0 ''l'ide~ações que O DObre 
dcputad·~ a :~. -!Ht d.\ nprcs .n ta•.· que julgou conve
niente non' .'C1L'·r r~;ta (!IOe<JdJ. 

;; : ~· cr p;1rec·~ propar que a cnmara 
decline de si a apr~cia050 dcsLc neg-ocio. . 

O Sn. JoAQUIM NAn;;co:- Ao contrario. 
O Sn. lionErr.A. DE BAnnos:-NiiQ, senhor {te). 
M~3s a earnm·a nrste n~su;npto ou ha de reco· 

nlH't'.•!r uo o ci.uadão americano e::tá n erm 
(,a et c 1.8:)0 e dat··lhe o privlle::çio, 011 ha de 
mandar ao governo como nssumpto administrativo 
p~ra .deferir no senLido que for justo, mas para 



CÃ\tmara dos Deputados- Impresso em 27/01/201 5 114 7 - PÃ jgina 5 de 19 

Sessão em 9 de r;Iaio de 1879. 79 

defe~i~ em .tal ou_ tal sentido sobre um assumpto 
admrmstrat1vo, nao parece ao orador conveniente. 

Foi por esta razão que apresentou a seguinte 
emenda . (Lê). . . -

Eis a razão por que apresentou esta emenda que 
não está em antagonismo com a8 informações que 
oram 1 as pe o 1 us re re a or ' a comm1ssao, a 

quem aliás só tem desejos de ser agradavel. 

ás obsenacões que acaba de fazer o nobre deputado 
por S. Paufo, tenho mais a acrescentar que a com
missão de agricultura, commer.cio e indusiria ... 

UM S.R. DEPUTADo:- A quem pertencia este ne
gocio. 

O SR. FRANcisco SonRÉ:- ... a quem tinha per
tencido tomar conhecimente da. materia, remetteu 
a petição do Sr. Morris &: Kohn ao governo. O 
governo devolveu-a novamente á camara para que 
fosse ella quem tomasse conhecimento. · 

Ora, em vista do governo devolver o que a Cll-' 
mara lhe havia remettido para deliberar por sup
por que o. governo era o competente para tomar 
conhecimento, entendeu a commissão de justiça 
que devia dar parecer e dal-o do modo por que ~· 
fez, em vista do que expoz o peticionaria (Lê). 

Entre o facto de ser o requerimento remettido ao 
governo e a devolução por parte deste, entendeu a 
commissão ~ justiça, visto q_ue os papeis lhe foram 
commettidos á sua apreciaçao, que devia tomar 
uma selução que corlasse a questão, e assim pro
cedeu. 

Nada mais tenho a dizer ; a camara fará o que 
bem entender, e qualquer que seja sua deliberação 
será por mim recebida com agrado. 

O Sr. Joaqwm- Naboco:-Sr. presi· 
dent<l, em primeiro logar, parece que este P.edido 
não devia ter ido á commissão de justiça civil, mas 
sim ú commissão de commercio. 

(Ha um aparte.) 
Desde · ue a commissão de justiça tomou conhe· 

c1men o n pe 1çno, porque parece que avHI a 1 
um direito lesado, e um direito sobre o qual tiirhn 
lo ar a recJamaçilo. . . 

duzir 'no Brazil o expre.>80 americano, como outro 
qualquer melhoramento, vale tanto diréito n pedir 
um privilegio, como si algum t.h.l nós quizer recla· 
mar o privilegio de. introductor da ele1ção directa. 
(Ri1o e apartei.) 

E' ex.actameute da mesma ordem. 
Eu por consequencin quero apenas perguntnr no 

meu nobre collega; a quem não posso deixar de 
felicitar nesta occasiiio pela sua nomeação, que vi 

O Sa. F.nANCisco SoDú :- Direito, não. 
O Sa.1oAQUIM NABuco:- Pe o erdão a V. Ex. 

o Sá. FaANctsao Sooú : - On pre!erencia ; isso 
· dea COJ1lme\tldo no governo. • 

. O Sn. loAQUUl N.A.Buco : -Direito ou preferen- _ 
ma ; trata-se por conseque!J.cia de um direito. 

q Sa. FR.A.Ncisco SonRÉ:- Não- senhor, não 
esta argumentando em regra. 

0 SR. ~OAQUIM NABUCO : -Direito OU preferencia 

n. O.A.Q!Jni .A.nuco : - en ores,~ vos sabeis o 
q:u~ ~ o servr~o expresso nos Estaeos-Unidos : é a 
1ac!lrdr.de que ha para o passageiro de fazer trans-

• a • ,. 

o o ' ' -modo de ordem nenhuma, mediante uma certa 
retribuição, paga mesmo em viagem. 

0 SR. FRANCISCO SODRÉ-: -E V. Ex. não reparou 
que a commissão negou o premio que elle pediu? 

O Sn. JoAQUIM NABuco:-Mas ahi está consignado 
o direito supposto; e como disse muito bem o 
nobre deputaao por S. Paulo, ou a camara con
cede~ privilegio, ou afasta de si qualquer compe· 
tenc1a neste assumpto. 

De facto isto não tem o menor cabimento 
O su:{lplicante pensou que se poderia introduzir né 
Brazll este melhornmento, .como se tem introduzido 
infinitos outros; mas ninguem, pelo facto de ter 
pensado em introduzir no Brazil um melhora
mento qualquer, tem o direito á adjudicação desse 
melhoramento, quando se tenha que· realizai-o. 
Nem isto era materia para ser submettida á com
missão de justiça civil. 

Em to~o o caso espero que a camara faça justiça 
summana sobre o par~cer da commissão. 

o Sr. Costa Ribeiro diz que Ievan
t1}.ndo-se debate sobre o parecer de uma comm.íS
sao de que faz parte, parecer aliás que não foi pelo 
orador assignado, julga do seu dever manifestar 
á camara. as razões do procedimento que teve. 

O Sn. FnANclsco SonnÉ:.:...Mas o parecer foi apre· 
sentado a V. Ex. · 

1\. OSTA RIBEmO : -E' exacto, 

30~serva ue seu nobra collega, ~eplltado pela 

lou o parecer que ora se discute, mas na occnsião 
em que elle lhe apresentou, otrereceu·lhe o orador • 
duas duvidas. 

Primeira : porque entendia que o negocio por 
suo. natureza, devia ser submettido á commissão 
de commercio, n~ricultura e industria, a que aliás 
tinha sido.em prtmeiro Jogar remettido {leia mesa, 
e só eu1 virtude de um novo requerimento da 
parte, provocndo niio sabe porq.ue motivo, foi q~o 
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. Teve esu,s duvidas e por isso não assignou o j O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA:- Perdão, estava de 
parecer nessa· occasião. Deixotl·O na pasta e uepois accôrdo em que fossem apresentados novos doeu
foi assignailo pelos outros collegas. ; mentos; ma~ niio que o pnrecer fo::se reconside-

0 SR. FRANcrsco SonnÉ : - Mns a coq~missão r;:do com plet;~mente 
nega o p1·fvilegio, ou antes, o premi.., que o sup- O ~ n. \ !EIHA nF. ,-A~coxc •cr.r.os mas. como niio 
plira~'te j;eiliu. ! e1'a rn~s•v , ·l a pre~n : ,,r 3!~· , \r; , emend11, po1· isso re-

O Sn. CosTA RIBEIRO não conte:;ta; mas b:•sla 
negar o privilegio; e dcsnecessario é dizer ao go
vcrn.o que o peticionaria deve ser preferido no 

. ,·c o a,;:-'· ã (' !lllliL.aO. 
i Posto a votos o retJUerimento verbal do Sr. Meira 
1 de V~sé~n_cellos e o pro."ecto, volta ú CO!f!missão de 

' I ' I 

dever pôr em concurso. I Não lwvendo quem pedisse a palavra, é appro-
Acha que isto é desconfiar do criterio e da j~s- v.adcy. o P~recer ~.7- :151, .da .2.a commissii~ de in~ue-

o SR. FRANcisco SODRÉ :-1\las a petição foi re- Senhora do Rosario do Espírito Santo, presidida 
mettida ao'governo e este-devolveu-a, dizendo que pelo cidadão Firmino de Almeida e Silva. · 
a camara é quem devia tomar conhecimento della. 

O Sn. CosTA RIBEIRO :- Porque pedia privileg·io; 
por isso foi que o governo remetteu -a para a ca
mara. 

SEGUNDA l'ARTE DA ORDEM DO DIA: 

Continúa a 3.a discussão do or~·amento geral do 
Imperio. · 

· Seu proposito principal, proferindo estas pala- O S1 ... Costa Azevedo (pela ordem):
vras, foi dar as razões do seu procedimento ; en- Tcul10 de m;llld;lr 6. mesa uma emenda para sutis
tendeu q~1e levantando-se questão sobre este nego- fazer os de~ejos m:1nifestados. na 2.a discussão do 
cio, estanilo o orador pl'esente, não devia ficar orí:amento, pt·lo honrado relator da commissão de 
silencioso. faz endn, o nobre deputado por Pernami.Juco, o Sr. 

Encerrada a discussão do projecto n. 62 e posta Buarque de :Macedo, que, na occasião em que o 
á votos a einendaé approvado, e regeitado o parecer ., nobre deputado .Por S. Paulo npresentava .u~na 
da commissão. · emend:1 para unrr em uma as duas repnrttçoes 

· O Sr. presidente declara que vai se proceder· á ' de hydrogrnp!:ia. e de pbaróês, dis!e ao mesmo 
votação do parecer n. !9 A, de !879, sobre eleieões ! t~!:!!-PO que ac~Jtan!l uma emenda para qu~ a r~par-
da provinda da Parahyba. . · 1 ttça? de piHU'o0s 1lcasse a cargo do numsteno ~a 

· : a~..:ncultura. E' essa emenda que eu tomo a O!lSadia 
O Sr. Meira de Vasconcellos (pela! de remetter á mesa. . 

ordem) :-Quando a illustre commissão organizou i Vem â mt:sa· a emenda do Sr. Costa Azevedo e 
e~e par~cer não tinh~ ~onhecimento .d-3 documen- ; be~ ass.1m rmtl'a.-, qun todas si"10 apoiadas e entram 
tos que. ~egundo esta mformado, ext!\tem :.gora e onJ onctamenir em discussão. As emen,las, additi
que podem intlnir muito na conclusão do parecer. : vos e substutivos apresentados são os seg-uintes : 
Esses <lo,:umentos trazem novos esclarecimentos e j · · · 
pó de bem ser que a commissilo entenda .que deve EMENDA. 
reformar ~ se~ parecer· ·. l· Fica a cargo do ministerio da agricultura~ com-

Como n~o pode o~ere.cer em~n~as, reqmr que o mercio e obras publicas a administracão e o cus-
par~~er seJa devolvido a ~ommtssao para quo ella teio dos pharóes. · 

venl(mte. .S. R.-S9.la .das sessões em 9 de Maio de !879. 
- J. C. Azevedo. 

pela distancia ouvir ou ao de Ouro Preto, estenda-se o favor ao gym-
bem <'que disse o nobre dt>putado. , nasio de Pernambuco.-Buarque de 11/acr'do.- Epa· 

O Sn. P:~siDENTE:-Requf\1' que o p:•recer volte á I m!nondr~s ~le Jlrllo.- Luiz F'_elippe.~ S~ares Bran
respectivn commissão. 'llit:. úe que ella o reconsi. ; da_o.-:-_ ~ ·01·~ 111U,1~do. - ~nto1~w de Stquez,·a .- Costa 
dere, á vista dos documentos que tem de s~r apre- Rtbeu o.-Bdtt ao.- Se1 apluco.- !'/abuco. 
sentados. 

. O Sr. Meira de Vnsconcellos (pa1·a. 
uma I'XJ·~ caç_rio):-N~_o jJÕe em duvida qne o nobre 
relato r t - . t ~ o · 
~m .' eU Pt•dt·r; ~a ~· lw outros novo.: que r•odetn 
mflu·r ',a concm!\:·o o p:-~rt:~cer. Ob~ervn que en
tendeu-~,. mesmo com . Ex. qun lhe disst~ tnmbern 

C:: , , a vos ocum<:ntos e que 
·estava ue nccordq,.,-com o que acaba o orador do 
propõr. · 

:MlNISTERlO DA ·AGRICULTURA .. 

Additivo - · a n 
brado para a navegar·:io do baixo S. Fr:mcisco, e a 
(\Ue !'C refere o decr~to n. 7 .123, de 4 de Janeiro 
de f8i9. 

11 a 1 as commis!'Ões, 8 e l iaio de !879. -Bu.ar· 
que de },facedo.-Moreira de Barros.- Cesar Zama. 
-Libera to Ban·o.;o.- Souza Ca1·valho, 



CÃ\tmara dos Deputados- Impresso em 27/01/2015 1147 - PÃjgina 7 de 19 

Scssiio em 9 de Maio de 1870. 81 

Fica autorizado o g-overno a tomar conhecimento 
da petiçuo que a esta:augusta carhara dirigiu o co
ronel Manoel Gaspar -de Mello- ~icnezes, c a mandar 
eliminar o debito em que flginra ellc estar par-a 
com a fazenda publica, por motivo da fl:mça pre
stada pelo coronel Vicente Luiz de Freitas Barreto 
em avo r e n o mo 1 :moe c • aro citao.
.Monte. -Ba1Yio da Estancia.-Ribei1·o de Menezes .
Rodolph? E. de Souza Dantas: -_Soal"es Brandiio. .. 

Os exames de prcoparatorios feitos no lyccu da 
Bahia. serão aceitos _para a matricula nos cursos 

Sala das sessões, 9 de 1\laio de 1879.- S. R.-
Dr. llde{onso. . 

O lyceu da Bahia gozará de todas as preroga
tivas concedidas ao collerrio de B. Pedro li, lorro 
que tiver a organização de ensino adaptada pelo 

· externato do mesmo estabelecimento. 
Sala das sessões da camara dos deputados, 9 de 

Maio de 1879. -S. R.-Ildefortso. 
· Additivo ao art. 7.0-Ao n. 6 acrescente-se-. e
outra destinada a communicar algum dos rios na
vegaveis da provincia do 1\laranh:Jo-Pindaré, 1\fea
rim e Itapicurú-,com a villa da Imperatl"iz, ou 
outro ponto mais pro:x:imo ela confluencia do To
cantins c Aragnaya.-Fabio Reis. 

SUBSTITUTIVO AO PROIECTO N.· H3 A DE i87fl. 
• 

Art: 22.-VII e VIII.- ti 0/o sobre os venct
meiitcs de todos os funccionarios publicos, exce
dentes de 6008000 annuaes, inc.Iusive subsidias, 
ordenados, soldos, congruas, gratificações, emo-· 
Jumentos, braçagens, propinas, multas, custas, 
pensões e benezes, comprehendendo todos func- . 
cionarios civis, militares, ecr.lesiasticos, geraes, 
provinciaes e municipaes, exceptuados sómente 
destes dous ultimas os que já pagarem imposto pro
vincial sobre vencimentos, os quaes ·pagarão só 
~ differença, si houver.-Fabio Reis. 

Chamado, na pessoa de um dos seus mais illus
tres e honrados chefes, o Sr. conselheiro Cansansiío 
de Sinimbú~ ao governo do Estado, em nome dtl 
um principio político, da aspiração de uma reforma 
que todo o partido anltclava, esbarrou-se· imme-
d:atarnente n5o com a diffic a - t 

politica, mas com os terriYcis embaraços que lhe 
oppôc a ruina d:.Js finanças (Apoiados). 

Senhores, eu não quero discutir, não me importa 
, , < es e t-

mavcl. Uns mais, outros menos, eu creio que se 
})Ocleria perguntat -.qu~m pôde 3tirar a pedra? 

.. • ... r 

sarios não podem escapar á censura de haverem 
contribuido extraordinariamente para esta tristís
sima situação financeira; mas o que aproveita o 
paiz estudar estas causas ; que podem aproveitar 
recriminações, qu:mdo a maior necessidade que nós 
tínhamos era do accurdo de todos os homens, de 
todos os estadistas, de todos os brazileiros, para 
vencer um grande .mal -que não indica separaçáo 
de partido, um grande mal que nos affiig-e a todo!!, 
de que todos seremos victimas si não fôr vencido 
a teú1 po, come h a de scl-o? 

Nesta situação, eu o creio, as idéas de partido . 
politico levadas pelo gabinete de 5 de Janeiro para 
o pode:-, modificaram-se; e eu ~sustento, e é co
nhecido, que, obrigado a cuidar muito da adminis
tração financeira, o ministerio de 5 Ele -Janeiro 
esqueceu-se, em seu zelo pelo thesouro publico, 
de todas as suas relações politicas . 

Mostrou-se indispensavel a maior economia, e 
nos empenhos e na realizat::ão da economia ~c 
lançou esse gabinete, e se lançou muito notavel
mente o honrado deputado pela província do Rio 
de Janeiro; o nobre ex.-ministro d& marinha, que 
neste tpomento não se acha na casa, c gue mos
trou-se benemerito da patria (apoiados). Conslrilu
gendo o seu coração, vencendo . o. seu desgosto, 
demittiu, e demittiu a muitos liberaes, porque ello 
não via senão a necessidaclc de despcdiT ela mlmi
nistração, como os outros ministros o fizeram, 
aquelles que· não estavam legalmente nomeados, 

r i . ·, r e . r sig a jão . . 
Art. 22-IX- 5 % sobre a reilda proveniente paciencia? Não, senhores; appareceu naturalmente 

de quaesquer salarios, lucros, dividendos, juros a reace!o daquell~s ql!e soffreram. 

poderia aprecia-r, mas não o farei~ cada um desses é, daquella opposição que se manifesta pe o esen-
períodos .em · que nós o t13mos visto encarregado frcamento das paixões políticas. · 
do governo do pai.z, na pessoa de seus chefes. Sem uerer vê r mais, eu vejo o senado esque· . 

ao a 1 po ar o empo cen o a proprw na ureza a ms 1 mçao, queren o 
á camara; não o farei por que jã não-tenho nem fazer politica- neste paiz, e querendo fa:z:el-a de 

• a~ nles:ias, nem o enthusiasmo qu~ expanqe, tenho 9ue modo.;_'? Até annullando eleições. a pretext~ de . 

Tenho à tristeza que deve sentir, que sente, sem 
duvida, todo o brazileiro~ quando considera o esta
do a que chegou a nossa patria. 

}., H.-TOMOI. 

' todos ; ·,Pois. eu não sei qual é o sen~.dor que não 
esteja la occupando uma cadeira por intervenção 
mais ou menos directa ou indirecta do governo. 
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Em falta de outros pretextos, apanha-se este, que :í necessidade de aceudir aos nossos irmãos fiagel-
mais se afigura zombaria do que outra co usa, cr o lades pela sêcca do norte. . 
senado faz politica com pareceres de commissões. o Sn. MEJ.LO Fn.\.Nco:-Despezas que hão de con-
• Senhores, a occasião, o tempo. as cire.umstancias - -

do paiz não acon.selhavam semeihante J>roceder. tmuar por mmto tempo· . . . 
A consequencm desses netos a consequencia O Sn. 1\IAcEno:-Penso que nmgnem pode, nm• 

• • ~- rr n • · : . ~ · · t • 
ob~erYar, eu ~ão preciso apontar félctos, não quero feitas com os flagella~os pela sêcca do •. norte : pe~o 
ntval-os, T~I-no_s fazendo descer para um cahos~ la Deu~ que_ ellas n~10 excc.dam ~e_ <>0.000:00@r?_; 
do qual eu nao se1 como haYcmos de sahir si não 1~1as nao ermo ue haJa um so braztleiro que as nao 
I vermos m:ns JUIZO. _ _ _ • a~ · SI n IV s no 

ETidentenientc a cnmara temporaria está êm 1 numster10 (A.potados). 
antagonismo com o· senadÔ e em ~ue circum- 1 Não tratemos. portanto deste . . .... . " 

stancias politicas, eu me refiro ás circnmstancia~ menor sacrifi~io po~siv~l da popuiãção. . 
financeiras; em que circnmstancias do paiz? Mas o defictt ordmarw ~u o chamo per~an~nte, 

Naquellas em que o accôrdo, a intelligencia, 0 porque entendo que elle e o resultado prmCJpal
patriotismo deviam Jirrar todos os estadistas para I mente de uma causa permanente ; causa que ha de 
acertar com o maior bem . . ·. fazel-~ reapparecer a despeito dos esforoos da nobre 
. Um publicista e estadista italiano dizia ter ima- I commtssão de or9amento, com os impostos que 

~iaado o maior dos tormentos: eram dous homens propoz. Esse deficzt permanente o governo e a com
ligados pelas costas, mas animados de espíritos missão entendcll; crue se podia v~ncer, emp_regan
absolutamente contrarios, e de vontades oppostas, do-se do~s metos .: L~ e~ouonua j 2.• tnbutos. 
de modo que, quando um queria uma cousa o outro Quanto a economta, nao tenho senao que dar !ou
não _a queria: elles não podiam iar um passo; não vo~cs no governo, ~as lhe pediria .que tomasse 
hnta meio de com~rruil-o. cmd~do na exageraçao desta economta. Ha certos 

Não digo que seja "'este o caso que se de. Ima- servtços organizados que não convém desorganizar, 
~ino que sejam irmãos gemeos a camara e o se- sendo certo que teríamos necessidade de reorg:mi-
•ado, mas.tambem nascidos ligados pelas costas: zal-os de novo, no fim de alguns ~unos. . 
animados da melhor vontade de uma só-de fazer Tenho medo que recuemes diante de despezas 
o bem da patria; mas, lirrad;s pelascostas quando productivas qucsãoindispensaveis ao dcsenv8lvi
thega o momento de ma~char, um quer 'marchar mento c á riqueza da agricultura (Apoiados). E 
para o sul e outro para o norte e nenhum delles estas não devem parar : não devemos economisar 
ilá um passo. Quem ba de perder com isto ? E' o com ellas, porque a economia aqui é um erro 
paiz. (Apoiados). 

·Eu quizera que tivessemos mais indulgencia Quanto aos tributos creio que elles não serão 
n1ais tolerancia, mais moderação. Não digo, estou Ca,Pazes do vencer o. deficit permanente; com os 
longe de dizer, que o gabinete de 5 de Janeiro não tnb~tos que reput~ret exagerados havemos de con
ten~a commettido erros; creio que os tem com- se~ntr que elle nao .ap]Jareça talvez no anno se
Inettido. . gumte_, mas ~o fi1~1 de dous ou. tres annos o ~ficit 

o Sn ~utr!liFn.u.;crsco ·-E quem 0 , não com- voltara terx:tvel, tmplacavel, st o governo nao se 
mette?. · ' · :s sorcorrcr de outros recursos para combatel-G . 

' nnnças. 
, E' por estas considerações que não pretendo pela 
:atinha parte crear obstaculo nenhum á marcbn do 
!OVerno, que não perturbarei a marcha do seu 
eerr!), lançando no cnminho nenhum grão de arêa, 
• que manter-me-hei nas fileiras dos deputados 
ministerialistas . Mas nem por isso julgo-me dis· 
pensado do cumprimento de um sério dever e de 
honrar a minha consciencia, e não me dispenso 
tambem do dir · 
:.10 governo que apoio. 

Entro já 11a discussão do orç!lmento, • peqi a 
' . 

mente de accõrdo em pontos de alguma transcen-
dencia com a honrada commissão de orçamento. . . . 
fieit que eu chamarei permanente. Do extrnordi
nario não me occuparei : consta elle de despczns j;i 
anti as, ue era reciso com letamentc Je"'n ls 
e ~onsta e espezas extraordinarias, que se t~1n 
fe1to desde o ann6 atrasado e que considero per· 
tencentes ao deficit extraordinario, despezas devidas 

. Ql;lal é, senhores, ?- causa principal do desequi
hbno entre :r recmta e :~. des eza do Im erio 
.. sta 1ante os o hos de todos-é que a producção 
decresce. · 
• A_ fonte da nos~a riqueza é prmcir>alm~nte a 

1:> , , -

cessariamente vai definhando tambem, e ::1. conse
quencia é esta: é o deficit permanente. 

O honrado relator da commissão quo neste mo
mento · toma apontamentos, o quo me dá alguma 
e~per3:nça de convencer-me que me acho em erro, 
nao pode esquecer como meu compatriota do norte 
a situação da agricultura d:~s provincias do norte. 

. N~ propria Bahia ella está definhando. As pro
vmctas do norte se des ovôam de escravos 
SI o. e sao exporta os para o Rio de Jnnciro, S. Paulo 
e Mmas. 

O Sn: MARCOLINO MouR.\:- Não e 
msam. 

. O Sn. MAcEo?:-Ora, _senhores, o que ha de pro-
VIr desta arroma da arrriCUltU.ra '? . 

A influencia que ella exerce sobre a receita e a 
despczn noderá ser destruída com estes e aquelles 
tl·ibutos • crealloa eJo odcr lerrislativo '? Não 
110r ecr o, 

Nilo ~ só no norto fJUO dallnha n agricultura, em 
s. l'aulo, Mlnn• litJrnci o aqui nn provincin do Rio 
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de laneiro as fazendas da indústria saccarina estão 
cada di3 se abatendo mais. 

Pois é sómente do cafeeiro que havemos de viver 
do Maranhão para o sul ? O café é o ouro vegetal 

. do Brazil: Ainda bem ; mas si essa mina comeoar 
n empobrecer 9 Será isso irnpossivel "' Jü tiveo 
uma dolorosa experiencia nos nnnos em que por 
desgraéa de nossos irmãos da America do Norte e 
por coinpensação consoladora para nós o cafeeiro 

1 quast es ru1 o pe a mo es ta que o a ec ou e 
os grandes prejuizos que nós tivemos pela falta de 
colheitas do café fo~_!lrn compensados l!clo fumo do 

• C' • .. 

que volta a mesma ou outra qualquer molestia ? 
0 SR. GALDINO DAS NEVES:- Não é necessario, 

basta mesmo a concurrenein. 
O Sn. ~MAcEDo :- Não é cou:~:) de que mr. receie. 

O café brazileiro que era em quantidade o primeiro 
do mundo j~i é reconhecido como de L 3 qualidade. 
As exposições de Vienna d'Austria c dos Estados
tnidos demostraram que· o melhor café do mundo 
não é superior ao melhor caf~ do Brazil. . 

Sendo assim como eu penso, sendo esta que 
.expuz 3. principal causa do deficit permanente, e 
sendo essa ~ausa irnpossivel de debellar-se por 
meio de impostos, qual o recurso, qual o meio a 
empregar-se"! Para todos é patente-il~~ilios á 
lavoura. De que devem constar esses aux.thos? De 
capitaes c braços. Será mais uma depois de mil 
vezes repetida utopia ? ... . Eu hoje já estou um 
pouco ammado, hoje creio que. a agricultura deve 
tambem estar sorrindo, porque o discurso da. corôa 
deu-nos esperança de que esse meio seria empre
g3.do. O discurso da corôa reclama da cama.ra att
xilios para a lavoura, instituições de credito para 
soceorrel-a. Portanto nós ahi temos o que não se 
pôde mais chamar utopia porque o ~overno com a 
sua experiencia deve ter reconhecLdo que é pos
siyel levar esse auxilio á fonte p1·incipal da riípleza 
publica. 

Eu ouvi já nesta camara ~lguns de seus mem
bros, dos mais esclarecidos certamente, pronun-. . ... - ' opposta aos princípios mais puros da economia po-
litica. Acho que elles têm razão em these; mas 

• • • • - n-

seus principias podem ser modificados e modifi
cam-se comforme as circumst:meins do paiz onde 
s5o applicados. 

O Sn. BuAnQuE DE 1\hcEDo:- No governo nilo 
se podem ter principias absolutos. . 

O Sn. :áiAcEDo :-Pois dou-me os pnrnbens porqM 
o nobre deputado pn1·ec~ apadrinhar n I>roposiçiio 
que emitti. 

menios para apadrinhar uma proposíção d~ V. Ex. ; 
mas já externei aqui mnitalÕ vezes ·a opinião de 
ue a lavoura deve ser directamente auxiliada. 

· 1 w e e1 su.s en a -a em o os 
os tempos nesta cas3 . 

O Sn. 1\IAcEoo :-Pois então dou-me duplamente 

Braços, como f Do exterior n0s devemos espe1·nr 
. ue nos yen.h~m não. poucos. Creio que pastaria 

• 

paizes, é perder tempo e dinheiro. Demos patria 
civil e poli ticn "áquclles que quizerem vir gozai-a. 
Esse é o-grande meio de chamar .para cá a emi-
gracão européa. · ·· 

~ia~ mesmo dentro do .Paiz (e eu não desejo que 

de oppressão a meus irmãos pela patria), mas den
tro do paiz ha um immero extraordinario de ho
mens válidos ue são a enas consumidores ~ 
nao tra a 1am~ qu.e sao perfeitos e comp etos va
dios. Eu conheço pnrte da província do Rio de 
Janeiro ; ha. nella vauios desses em larga escala : . . . 

.. ' o • 
temos cerca de !50,000 e tantos contos de expor
tar;ão; desses !50,000 e tantos contos, HO,OOO:OOO~, 
pouco mais ou menos; são do café ; restam men,os 
de. 50,000:000!5. Pois, senhores, os fazendeiros e 
agricultores, dirigindo o trabalho de 500 a 600,000 
escravos que cultivam o cafeeiro, para darem uma 
exportação de HO,OOO:OOOI$ ; e 2 ou 3 milhões de 
. trabalhadores que restam llão apenas menos do 
50,000 :000~ ? Eu sei que desses 2 ou .3 milhões 
uma grande parte se occupa na culturo de cereao:; 
e da mandioca, generos que são consumidos dentro 
do paiz. Mas, senhores, si um dos nobres depu
tados da côrte ou das capitaes.das provincias IUO!l
tar a cavallo, der um passeio, ou fizer uma viagem, 
encontra constantemente em cada taberna do in
terior 6 ou 8 homens~ um tocando viola, os outros 
jogando e consumindo assim o dia inteiro. Ha. uma 
multidão delles que vive no ·matto, trabalhando, 
é certo, porque f)escam~ e alguns furtando infe
·lizmente nas rocas das fazendas visirihas ... e eis 
ahi I · · 

Haja lei de trabalho ; seja possivel gbrigar os 
homens válidos a trabnlhar e nós teremos segu
ramente no Imperio mais 600,000 trabalhadores, 
pelo menos (Apoiados). · · 

Os meios de que dispõe o governo para conseguir 
este fim- não produzem resultado ; os seus termos 
de bem vi ver não servem para co usa alguma. Eu 
não. ousa t•iu propô r medida alguma ; porque 
tenho medo da olitiea. Seria uma nova o ressão 
como 01 o recrutamento nas mãos os que estl· 
vessem com a policia e abuznssem della para fazer 
a eleição. · 

quizess~m vir tomal·a . Em1n-~gar sonu~as em jit reconheceu' que a ngricultura precisa de nu
trazer. para mí irmnignmtes . que, logo depois que xilios ; si pede, · nn !nUa do throno, que é peça 

· ~ão l.hcs quizerem dar snlario, volta ruo para os seus ·ministerial~ a creação de instituições de credito parn 
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posso harmoni~ar este. tributo com ó que disse o t~do. Un~ proprietario de easas paga ~lém da de~ 
disc.nrso da Coroa. VeJa bem o nobre relator: vai ctma o tributo sobre a·renda que lhe dao as casas? 
pedir dinheiro aos proprios para quem pede di- o Sn. BUARQUE DE MAcEDO: -Sobre a renda dc
nheiro! porque elles, os agricultores, não o têm, I clarada já o disse aqui. 
e precisam tcl-o. . O SR. MACBDO: -Nesse caso não ha necessidade 

O SR. lLDEFONSO DE AnAmo : -Pede a quem não de renda declarada o r ue o thes uro · 

dos são em geral mal pagos. Na côrte, como nas 
capitaes das províncias a vida estü se· tornando 
cada dia mais cara· e tanto ue difficilmento o-

em os emprega os pu Icos viver nellas com os 
ordenados que têm. 

Creia o nobre deputado que lançando-se, prinGi· 
palmente aos empregados que ganham menos de 
6:000~, este tributo, arranca-lhes uma quarta par-
te, senão metade _do:-pão. . . 

mas na minha opinião, não ha no que You ·dizer o 
menor desejo de offensa, a emenda sahiu peior do 
que o soneto~ porque acabou com os iO 0/o. 

0 Sn. BUARQUE DE 1!1ACEDO : - Uniformisou O 
imposto. 

O Sn. MAcEoo:-lsto é, os que ganham mais pa-
gam tanto como os que ganham menos. · 

0 SR. BUARQUE DE MACEDO: -E' proporcional. 
I • .- 't ,-

aquelles que ganham mais de i O: 000~, podem mais 
facilmente pagar iO% do que os que ganham 
600~ pàgar 20~ ou i0$000. 

0 SR. BUARQUE DE MACEDO dá um aparte. 
9 Sn. MAcEDo::-Ea entendo. que não é possível 

' !j nobre deputado que doeu-me a excepção feita com 
o município da côrte, que eu tambem tenho a honra 
de representar. 

Além de pagar todos os tributos que toàas as 
provincias pngam,o municipio da côrle paga ainda 
mais a agua, que ainda não bebe: tributo sobre 
terrenos devolutos, (uma boa idéa da commissão 
que eu apoio de todo o coração). • • 

0 SR. BUARQUE DE MACEDÓ:-A agua é tambem o 
mumC1pio a c r e quem a goza. 

O Sn. MACEno:-Quem a ha de gozar. 
UM Sn. DEPUTADO:-Mas as obras estão se fa

zendo agora. 
O Sn. :Macedo:-Eu querin que n populnçilo da 

Estn populnçilo pngn j1i todos os impostos quo ns 
provlnolaa pognm, o nlnrln outros: prof'õc·so mnls: 
tributo sollro bilhetes llo honds, e, n ndn pol' ex
cepção; (cu nüo digo que n nobre commissiio pu· 
desse Jnnçnr esse tributo -~obre as outrns provin· 

·Noto o l10nrado deputado: o "'overno que o di
rija bem na cobrança e tel-o-ba de cobrar de quasi 
toda a popula .ão masculina do Brazil or ue até 
o proprw preto escravo tem de concorrer para o 
imposto. Todos fumam, todos têm de p!lgal-o; 
porque o consumidor é quem paga. 

E não preciso dizer ao nobre deputado, que sabe 
mil vezes mais do que eu : todas as nações, todos 
os Estados tiram ·~rande ~e?-da do imp~sto ~obre o 

' tancia sustentam que é muito conveniente ·pre-
ferir o fumo para se lhe lançar tributo oneroso. 

O SR. BU.illQUE DE MACEDO :. -E' exacto ; mas eu 
não tenho inteirament~ essa opinião, quando se 
trata de paiz productor de fumo. 

0 SR. GALDINO DAS NEVES : -Não se deve exigir 
tanto que mate-se a industria. . 

0 SR. BUAB.QUE DE MACEDO: -Tenho minhas du-. . . . , 
que não inclúi o accrcscimo esperado do seu pro
dueto na receita calculada. 

O Sn. MAc:Eno:~Pois os Estados Norte-Ame
ricanos não têm essas duvidas ; tambem não as têm 
algumas rcpublicns americanas, cuja principal 
fonte de renda é o im ost 

O SR. MARTm FRANCisco:- Em todo o caso é 
~m g~n~ro d~ luxo, sobre que póde·se lançar uma 
1mposiçao mawr. 

O· Sn. ltiAcEno: - Vou dizer uma heresia, 
mas neste caso as heresias são recebidas como 
proferidas sem malicia :. eu preferia, em logar do 
Imposto sobre a relida, em logar. do imposto sobre 
os vencimentos dos empregados publicas, uma es
ecie de lanoamento obrigatorio em auxilio do 

0 SR. MARTIM FRANCISCO : - Uma eapitação mo
dica. Uma capitação de i{$ dava uma reada espan· 
tosa. · 

O Sn. MACEDO: -Não, senhor; eu queria di
vidir os cidadi1os em classes, segundo 1111 suas for· 

· so re n rcn a. 
0 Sn. BU.\RQUE DE MACEDO : - Uma cnpitaçno 

grndual. 
O Sn. MACEDO:- Sim, senhor. Eu preferia isto, 

I>orquc uns pagariam dez, outros vinte, outros cin-
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coenta e outr\is cem, e duzentos mil réis, conforme 

O Sn. BUARQUE DE MACEDO : -Deus nos livre de 
semelhante capita~ão gradual ! 

O Su. !'rL\cEoo:-Porquc? 
0 Sn. BUAR{;lUE DE I\'IACEDO:-Eu O direi, quando 

fallar. Já aqui eu disse: o peior de todos os im-
é cai ã gaua, 

O SR .. M..\CEDO:-Nãe póde ser peior do q1:1.e o 
imposto de renda lançado sobre a fonte quasi uni
ca da riqueza do paiz, e quando esta fonte está 
seccando. 

Agora, eu lembro à nobre commissão · um pe-. . 

Neste caso Ôs mais diminutos arroios podem 
servir; 

Propuz que o governo, de accôrdo com as 
ordens benedictinas e carmelitana, vendesse os 
bens e propriedades ruraes das mesmas ordens. 
Isto, creio eu, não contraria os interesses dellas. 

O Sa. MA.CEDo :-Bem; mas essas propriedades 
ahi estão... · 

0 SR. BUARQUE DE MACEDO:-Porque a lei não 
foi executada, e está ainda dentro do prazo, que 
expira este anno. 

R. AcEno:- ... sem vantagem a guma para 
as ordens religiosas e com grande desvantagem 
para o Estaeo. 

Ha um namero extraordinario de fazendas, que 
assim escapam aos tributos de transmissão, que po
dem vir a pagar com facilidade, fàzendas que não 
são exploradas, que não dão proveitQ .algum ás 
ordens religiosa:;~ podendo dal-o, vendidas a este 
ou áquelle. 

• c ·- á 
communidades siio pessimamente administrados; 
ninguem tem interesse na sua administração. 

O Sn. MAcEDo :-E desde que as corporações re
ligiosas não se oppõem, nilo ha exploração, ha só 
proveito publico. . 

Eu ropuz tambem e peço á nobre commissão 
e op e o r o a 1 1vo, 1mpos o um 

pouco elevado, mas que o fiz. de proposit~, sobre as 
casas que vendem cartas de JOgar. 

Com o relatorio do Sr. ministro da justiça foi 
distribuido o relato rio ~a chefe de policia,. que 
causa horror quando trata das casas de Labolagem. 

0 Sn. BUARQUE DE MACEDO : -Qual é O meio de 
lançar esse imposto desde que o jogo é prohibidó? 
Só permittindo o jogo. Eu aceitaria esse imp·osto 
si V. Ex. me dissesse uni o meio ratico de co-
ra -o. 
O Sn. MACEDo:- O imposto não é sobre as casas 

de jogo mas sobre !s casas que vendem baralhos 
de cartas. ·-

0 Sn. lJAnTIM Fn.\NClSCQ:- Sem .duvida. 

O Sn. M..-\.CEDO :- O nobre 

0 SR. JOAQUIM NABUCO :-E' um bom imposto, 
por que a commissão não. o estabelece? 

O Sn. BuARQUE DE MACEDO :-E' excellente, 
porém a pratica tem demonstrado que não dá re-
sultado nenhum. · · 

O Sn. MACEDO:- Estou dizendo que uão pro
ponho tal imposto por que não posso, mas quizera 
que se lançassem impostos elevados sobre os 
objectos ·que servem aos jogos nas casas de tábola~ 
e que se vendem no mercado. 

Mace.io ) : - Deve aceitar este imposto 
baralhos de cartas. 

0 SR. BUARQUE DE MACEDO:- Já disse que aceito, 
"embora entenda que não dará resultado. . 

O Sn. ~ÍACEDo: - Aquelles que leram o rela::
torio do chefe de policia, por força estremeceram 
-de horror diante das informações que elle dá, dos 
lucros fabulosos dos donos dessas casas· de tábola e 

tenas de contos. · 
UM Sn. DEPUTÀ.no:- Desgra~adamente ha muita 

gente que vivo do jogo. 
O Sn. MAcEoo:..;;..Isto é quo é preciso atucar e 

atacar com toda a forca. 

O Sn. :rtiACEDO :-Não é occasiiio de propol-o e 
niio sou o mais comp-etente para fazel-o. · 

Senhores, hoJe me acho incommodado e não 
posso con\inuar. Vou terminar dizendo que co· 
mecei confessando· me abatido e triste ; mas não 
perdi nem o animo, nem a confiança. Deus nos deu 
um paiz rlquissimo e cheio de recursos, aiora ·O 
gue ainda peço a Deus é que no.s dê juizo. (Jiu.ito 
bem, n-iuito bem ; o orador é felt'citado.). : 

O Sr. l\lartlm Franclaco:·- Vou, 
Sr. presidente, segundo os habitos do parlamento 
inglez, mais. conversar .!!obre o orçamento do quo 
fazer um discurso ortanizndo debaixo de todos as 
formulas dn rethorica. 

O Sn. BUARQUE DE liACEDO : - Eu aceito o im. dores dn dissldencia ou dn O}lposiçuo liberal (niw 
posto, Ill6S veJo que nilo dá resultado algum, por· me atrevo ben1 a qualificar a sepa1•nçii& que ha 
que Já foi enaalado, e o que se dava era que ~odos entre os membros llesta casa) fol'Bm apreseu • 
os baralhos de cartas passavam por contrabando. tados dous alvitres para fazer face no deficit. 
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repetição dos -emprestimos realizados, interna ou 
externam eu te. 

Ambos esses alvitres me parecem radicalment.e 
.Cb~d~mnaveis. Si não houves~e mais do que 
enuttir papel moeda para suppnr as necessidades 
do Esta~o o meio ~r3: facilimo, c_ensuravcis seriam 

circumslancias excepcionaes. 
O segundo meio aconselhado vós o comprehen

dcis tambem, si fosse pratiravel, era de nma com
modidad~ l)rimitivn. En rreio qnc j:.'t no trmpo rlo 
n~s.so p:u em:n!llllll_l Atl5t?, logo r1ue se. lhe multi
I)IJcou a f:umha fot o mew usatlo ; ))euil· omprcs
tado aos quo Lrubalham mais p11ra qnc os quo. tra· 
halham menos pos:-nm neudir üs suas desvezas. 
Mas cl!og-a-~e. ~ um~ occ~siuo em que esse __ meio se 

chegado jâ para' nús, mas ella se aproxima un~ 
pouc~; po~que, si continuarmos a repelir os cm
prestmlos mteruos c externos, teremos de acudir 
com a nossa renda ao servieo da nossa divida· con
trahidn uma divida, virú iipós outra e chcg-tu;emos 
ao fatal uwptento ~a IJtmcu·ruta, _nu. «!ltal o uuico 

~ , o c c ca o c ao c recurso para 
o,s homeus honestos, C')IIIU ta~ubcm n~o o é para os 
hslados honr~dos c honestos que CUlll}ll'Cill os seu~ 
deveres c obnga~õcs (Jpoiwlus). 

O q~c ll?S .l'csta fuwt·'t _liorar nu CSJlh'ilu lia }10-
JlUlaçao a 1tlca uc «JUO o Jlll}luslo é illllispcusavd c 
ilo que convém que lancemos mão delle. sem uu

. vida nas proporções as nutis acanhadas, aferindo-as 
nJ;lenas pelas necessidades publicas; porém é iu
dispn!lsavcl qnn todO$ nr'•s brnzilciros. do nosso sn-

~m Jem~~~d nlgu_nws idé:ts em virtÚdc das qrincs 
se {!Ode1•a 1n1clur o llli}losto com a possh·el motlc
r:lçao, s~m quu dle choque demasiil.damcntc os 
intercS:Sl:S p.:ll'ticulares; · porqu\J procurar, como a 

conheci tio, até agora;um imposto agradavel. a essa 
tarefa ~u me_não proponho porque é completa
mente InlpOSSIYel. 

O imposto é uma medicina, senhores, e a me
dicina tr:ttn de curar o doente e não de a"Tadar
lhe. ~s chimicos_habeis podem dar-lhe u~ ap-

para nos aproximarmos do gTandc desidemtmn 
de todas as na_ç~es qua prosperam (.:1poiados). 

O n_ob_r~ numstro _da f~zeu~a externou aqui as 
St)as Jdea:-; nunnt~ a cxtmcçao rlas ordens reli· 
gwsas n ~obre o nupoRto a 1anf~ar nos bons dos 
conventos. Qua~to á e:x.tincção das 'Ordens religiosos, 
estou do Jlerfeito nceôJ'tlo com ns idéas de S Ex 
Pnru mim o principio da liiJt•rtlatlc deve doniinin: 
real, forte e encrgico para todos os ( ue nascerem 
nesta terra 'à · · · · ·n-· • •• 

cht~iva indivhlual, de priva1· qualquer cidndão da
qmllo que cllc delibera em relação á profissão 
que que~ n~~(lk11'. Me p~l't•cc, 110r conseguinte, 
quo . os mdn'Hluos que tiverem vocação para de 
contmuo lor.antnrem smts oracões no Ente Su
premo e ilus mtcl'\'~nlol'os quo temos junto a Ellc 

\ ~ \ \ ' \ 0 • t I • 
0 0 

COIII a eoudi!iãO lJOI'l;lll tio lil'Ul'Clll SUJCilOII U tou'o~ 
o~ uH.u~ n tJlll' et~lti ~ujcita u nwioria dos cidt~
~,.u~ ; c l{lli.III\Iu lll.lla fJ~Clllii.!l'itlmJo tle sua pro· 
üssao se Jsenlul'Ol~l de alg-uns t.lcsles onus, por 
exemplo, uu classe dos succrtlulcs em relação liU 
serviço das urmns~ é preciso que compensem este 
serviço pelos onus pccuuiarios . 

O Sn. Jo.\QUm NAnuco :-E si forem de ordem 
nwnuicante, si Jizcrem Yoto do pobreza'? 

... . • n • nAxmsco:-1 o JJCCçuo apresen
tada pelo nobr~ deputado por Pernambuco nlio' mn 
p_m:c~e tet· mmta forç:1. Si ellc estabelece n impos
sih.lh?mlc p:n:n a sntisfa0ãQ. das condirõcs a que me 

. ~·e lcn, _cl!a.s l!'lll ~csawurccidu Clll virLutle des~a 
mlpos:;Jbthdadc. Como fazer dispensa daquillo que 
elles teriam de realiza o 1 -
1zar em yit·tudc de sun &rganizn~iio? 
. O Su. JoAQL1m NAouco :-Então não h a igualdade. 
0 Stl. M.\.RTI!Il FRANCISCO :-Perdoe-me· isto rC• 

sulta da e:;pecWidade da ordem. ' 
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O Sn. ZAMA : - E onde não lia, o rei o pêrde, é 
um ditado. · 

O Sn. liiARTm FnANCISCO:- Justamente. 
. Mas quanto á questão dos bens, está solvida per
feitamente na legislação. E' questão perfeitamente 
dispensavel. PrQhibidos os votos de novos membros 
destas corporações religiosas, ellas se extingairão 
naturalmente; e corno os frades não têm her
deiros, seu herdeiro é a nação, e em poucos annos 
a nação se achará de posse dos bens dos conventos: 
é questão solvida por si mesma. 

O Sn. 1\IONTE: -Não ha lei, só ha um aviso. 
O Sn. }.L~nTn.r FRANCisco:- Para que appressar 

por dous ou tres annos o que tem de ser resolvido 
pela ordem natural das causas"! Não podemos em
pregar meios violentos, porque é licito a qualquer 
cidadão brazileiro, uma vez que não tem herdeiros 
obrigados, dar seus bens para fins que não sejam 
pr:ohibidos por lei. Não temos o direito de emba
raçar a vontade dos doadores, quando estes 
estabelecerem legados pios para instituições desta· 
ordem, para igrejas, ordens religiosas~ para aquillo 
que julgarem conveniente. Mesmo este impedi
mento de que se prof~sse para ser frade não é 
muito jusLificado em presença das regras geraes 
do direito, mas entretanto estit na lei, e não me llou 
ao trabalho de destruil-a. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco:-Então quer quo fiquem 
nos conventos ~ ou 5 frades estragando os bens da 
communidade ~ 

0 SR. MAitTI~l FRANCISCO:- Como V. Ex. não 
pó de decretar a immortalidade dos frades (riso), elles 
seg-uirão a ordem fatal do quadro da mortalidade 
c desap1mrecerão. 

Concordo que os bens pertencentes aos conventos 
dariam maior renda em provei lo do Esta elo do que em 
proveito dn communidadr, como são hoje geridos, 
.mns a rnziio é clara. De~de que os frades ·não tôm 
o inceutivo,o sentimento da propriedade que levn 
o individuo ao trabalho; desde que clles não Wm 
uma propriedade pessoal, empurram o trabalho 
uns aos outros contentando·se com os recursos no
cessarias á propria manutencrro ; mas desde que lla 
um remedio proximo, condição de tempo, desde 
que o remcdio es~á na lei,. pnra que preci}litar os 
oc.ontecimentos ~ 

Senhores, teria uo combater o imposto sobt·e o 
votante o oleitot·es si não fosse mutoriu j1i julgulla. 

i.;iio insisto, Jlois, sobre o ussumpto suggerindo 
nos umu itlca ao governo, mas uão me fazendo 
go de aprosontor cmcndu, porqM u !ho I}Utl um 

deputado cmbot·n ministerial, ou autes, mesmo 
porque o ~. só JIOI' suu conta uiio devo apresetitnr 

• t:ot·tas idéas sem CLUO o govorno llocit.la por si, si us 
•. aceita, principalrnentu quuudo ~ o gabinete~ quij 

tem á respousabilidndo da adminislroção e do go· 
verno. 

A minha idóa é n idéa de uma capitação sobre 
toc1n a popnlar:.ão. mas umn capit:~çiio modicn, dn 
qn::mtjn ülsignilicnnte mumnl . de ;;oo l'ltis, o qne 
da~~m rosnltado 4..000:000~000. ' . 

----------------~v~onurnmderrron . . 
Nós temos onze milhões de habitantes; excluindo 

desses onze milhõe~. um milhão de indios, um 
----------------llll~li'"'lllãG-.e duzentos mil--escravos e oit • · 

atmas para !IS erian~as ntú a idade .de li anno~ 
resta segundo o . meu calculo uma massa tribu. 
tavel do oito milhões de ha itan · · 

a como resu ta o .c.OOO:OOO$ por anno. 

Excluo os indiós, porque o imposto é impossível 
de lançar-se. Como havemos de ir tributal-os? 
Apezar do zelo que reconheço em todas as est:l~ões 
fiscaes, e elle não é pequena, desafio os agentes 
fiscaes a virem tributar os índios brav-ios. . . 

Isento as crianças até aos :1.2 annos, porque 
quero lançar o tributo sobre aquellcs que já po
iem fazer algum trabalho. 

0 Sn. JOAQUiM NABUCO: -E' Ulll imposto qn') re-
cahc sobre os pais de familia. . 

O Sn. l\fARTIM FnANcrsco:- Eu não descubro 
imposto, que nãó tenha inconvenientes; quando o 
nobre deputado por Pernambuco descobrir algum 
imposto que seja agradavel ao tributaria, ·eu ado
pto·o immediatamente. 
· Todo o imposto tem fatalmente seus inconve· 
nientes. · · 

Mas, este imposto é o que me parece mais suave; 
os proprios mendigos, que eu exclui tambem, por
que entendo que não se deve pedir tributos a 
quem pede esmola, esses mesmos seriam capnzes 
de pagar 500 rs. Quantos dias tirarão elles de es
mola mais de 500 rs. ? 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES dá Ulll aparte. 
Agora si o nobre deputado quer fazer. o im

posto desigual,lligo então que o que.quer é o imposto 
pragt·cssivo, um dos impostos mais fataes. 

O Su. JoAQUIM NA.nuco :-Proporcional. 
0 SR. ?!IARTIM FRANCISCO :-Não póde ser pre

porcional neste caso; para tornar-se suave e -pre
ciso ser muito baixa a vurba. 

(H a diversos apartes.) 
O que digo e em geral se pódé affi.rmar é que todes 

nós sem grancle onus podemos P.agar no Estado 
tiOO .rs. por nnno c qno com estes MO rs. póde tirar 
·LOOO contos. · 

Não tomo a responsabilidatle de apresentar 
em~nda neste sentido, ·' uma i~éa que apresento 
no governo, c it commissão <le fazenda que n ncci· 
tai'IÍ ou rejcitarit. 

Parece-me que se poderiam cortar outros im
poslos substitumdo-os por este. 

O Sn. Z,\M.\:-Ficavamos mal, flcav11mos sem 
v in tem. 

O Sn. 'M.U\TIM Fn.\Nr.tsco:-Perdoe-me; qual é 
a dificuldade da arrecadação do imeosto em reln~o 
ã cnpitnçàot O individuo existo, uao t>stácollocado 
uns excepções, tlog.a. Quem é que vtü questionar 
pura não pngar 500 l'~is por li Uno? 

o Sn. Jo.\QUIM NAnuco:- Mas quen1 é que vai 
cobrar esse:~ r;oo róis por anuo? 

o Sn. MAIITU[ l?n.\NCISCÓ : -Esta ara·um.t!nta~~ão 
servo contra todos os impo~tos . Ha muttus pessoas 
que pagam 2 ou 3~ apenas de imposto : pl~ as 
vão procurar ~rn pngar' Vão, sem dqvJda. O 
nobre deputado tem nmn desconfinnca mnl fUQdada 
do zelo dog ag·entng liscnt'~. St S. Ex. pousasse quo 
elles i ' • · ~ ' · · · npos~tou.,.-------
íl.n talvez o ncompnnhnssc ; mns desconfial' de que 
não vão cobrar o impo:;to, nfio me parece susten· 
tavel. 

RJ1lm"lJ11lro illt!lO:"lO de 10 rs. sobre 
litro e vinllo importado do estrangeiro. 

Divirjo neste ponto da nobre commi~são. As ten· 
· • · ssão pareeetn---cs!W=eH"r-'pn:awrtí-:í- ---- -

cortar a imposi~ão sobl'O os vinhos; eu, {lelo con· 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 27/01/2015 11:47- PÃigina 14 de 19 

88 Sessão em 9 de Maio de ·1879. 

uario, entendo, que se a. deve aúgmentar (apoiados 
- oiado e vou a re entar razõ < 

tenho para assim pensar. · 
Em primeiro Jogar o vinho não púde ser consi

tler:~tlo como um g-cncro de necessidade. (1lpoiados 
e uiw apoiados.) Em um paíz em <1UC o calçado, a 
YC!'timenta e outros generos de primeira necessi
•ladc são altamente tributados, recuar ante uma 
• • • - • ,. t:r 

as bebidas alcoolicas, caus:.s da grande immora
!idade, que geram o .Ti~io da embriaguez alt<l
mentc condemnavel, e (releve-me a nobre com
missão neste ponto) não ser muito logico. 

Eu, pois, por este motivo lanço a imposição, e 
lanyo·a sobre os vi_nhos ~stra_ugeirçs como_ um 

o '· 
(Contestações). · 

Sei que essa industria começa, mas ella tem um 
futuro. Na minha provincia e na do Rio Grande 
do Sul já se fabrica algum vinho .... 

O Sn. GALDINO DAS NEYES:-E em Minas. 

responde ao Bordeaax onlinario; e a prova que 
todo o vinho que se produz no pniz, é consumido 
:Jqui mesmo, não é preciso exportai-o, e os produ

. clores cada vez augmentam mais a sua producção 
O SR. FnEITAs CouTI::'iHO :-0 vinho nacional é 

·•m -rencno. 
O Sn. MARmr FRANCisco:- O nobre deputauo 

pelo Rio de Janeiro declara que o vinho nacion:1l é 
um v•meno, e cu lhe respondo que o vinho estr:Jn
geiro é que é um veneno. O vinho nacional póde 
não ~er agradavel, mas não .é confeitado, · não é 
fuchinado, como é a maior parte dos vinhos vindo 
do estrangeiro (Apa1·tes). 

Dar-se-ha justamente o•ontrario: a saudc publica 
lucrará notavelmente. SI· o consumo do vinho 
lrefe ir os roductos·nacionaes aos estranrreiros. 

Nas mesas as mais finas (diversos exames chi· 
·micos o tem demonstrado) se consomeni :vinhos 
envenenados com fuchina c com outras maLerias 
venenosas. 

O Sn. BuARQUE DE ?li.\ CEDo dá um a parte. 
. o Sn. l\!ARTIM FRA~cisco:-Eu não fallo dos vinhos 
itrttUC1aes, I>ro u am-os a e, que approvare1; a o 
do vinho fabricado com uva e outras frutas. Nas 
proprias províncias do n01·te, $i não se fabrica o vi· 
nho com uva, p~rque creio que lá não dá ou dá em 
pequena quantidade; fabrica-se com cajú e outras 
frutàs, como por exemplo ha excellente Yinho de· 
cajú nos se.rtõ.~s de Pernambuco, no Ceará e em 
outras provmc1as. 

O Sn. FREITAs Counxno : - Quanto maior for o 
re s ·inhos estran eiros tanto 1 a· · 

será a sommu de vinhos falsificados que nppareccrá 
no mercado. . · 

Apresento tambem o facto de que o tnig·mcnto do 
imposto sobre os Yinhos tem dado em resultado 
diminuição da renda. correspondente. (Jpoiados c 
apar!es.) 

imposto sobre a eleg:mcia, mas não·· considero a 
elegancia genero dtl 1.11 necessidade ; acho que 
quem quizer vender luvns púde pagar mais- !00 
réis tsobrc cada par (.lpoiados). E' uma causa. faeil 

de pagar, porque nós estamos aqui todos perfeita-
m t> êm luv s nã os ach u · · 

Um SR. DEPUT."-DO : -E' um imposto aceitaYel. 
O Sn. MAnTIM Fn.•iCisco :-0 luxo, segundo um 

helio discurso feito pelo velho Dupin no parla
mento francez, é uma verdadeira praga social, e 
uma praga nas familias. Qu~nto mais conseguir
mos afastar a idé:l de ue só adomadas com ·multi-
dilic;~.das joias, as ramilias podem despertar mais 
facilmente os sentimentos alfectu.oso.;. tanto mais 
teremos trabalhado para corrigir os úuios insliu
ctos, e tornado m:1is rospeitanl, mais digna de 
applauso a vida da familia. 

Ag_~ra . che~o a ~ma ~déa q~e ha ~e d~s~ertar 

uma parte da populacão, é o imposto sobre os sol-
teiros. (H ilaridade). · · 

O SR. Z.uu:- Ahi conte commigo. (Riso e di
versos a.partes). 

O SR. BuAUQl"E DE MACEDO dá um aparte. 

temos apenas onze milhões ·de habitantes· em un~ 
paiz em que cabem 300 milhões (.4pQiados). 

Deve-se lançar mão de todos os incentivos 
accitaveis para que as uniões legitimas, entre os dons 
sexos_ se ampliem, se desenvolvam, seaugmentem. 

o. Imposto que proponho :1ugmentará o numero 
' . -

prejudicial do~ celebatarios, concorrerá para as 
despezas publicas com uma quota, que com cer
tezli não equilibrará os gastos, que fazem os casados 
pelo estado que adoptaram (Apoiados ). 

0 Stt. MEIRA DE VASCONCELLOS :-E os ViUVOS ? 
O SR. MARTIM FsRANCisco :-Os viu vos não, esses 

já cumpriram o seu dever, já experimentaram o 
estado de casados. 

Os ue me accusam de retron-rado são in· s 
commt~_o, ort _marwmente vou m~ito além dos limi
tes uo uberahsmo .c cheg:1 quast ser republicano. 

Não sou republicano de facto c o direi com fran
rtneza, não poi·que a iuéa em si iue dcsngradc · 
m:1s por~1ue não~ pcho pratica no nosso paii e não 
a achar~!. por mm~~ tempo, e porque :-igo a opinião 

a republica, era ne~essario fazer os republicanos. 
Mas, voltetnos ao imposto sobre o·s celibatarios. 

O p1·imeiro argumento é o incentiYo aos casamen
tos. As uniões legitimas são as bases da familia 
a ~amilia ê co,ndiç~o necessaria para que. se multi: 
phquem os c1dadaos com todas as condições dese-, 
Javcis e toda a consideração que lhes deve a so- -~ 
ciedade. Ninguem se conside"ra culpado de não 
gozar desse.s favores ; mas todos sentem mais ou 
menos os inconvenie 1te r · · 
delles. 

. Segundo : sobre os casados ~esa um onus muito 
maior do_ qur; sobre os soltmros, por sua conta 
cor-rem nao so as tlespezas todas da familia como 
especialmente :JS da educação da prole que sobre
tudo entre nós são· excessivas. O celibatnrio, diga. , ,..• .. 

.daue· de casoi·, pela profissão f(_UC adaptou, por ter 
um modo de vida e desde que 11ao o faz constitue-se 
na socieda,!ie um ente inutil e muitas vezes o per-
turbador do socego das familias. . 
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0 SR. JOAQUm NABUCO :-Não apoiado, isso tam-
bem os casad_os. · 

O Su. MAnTm FnANcrsco :-O e~tado nuturaldo 
homem em sociedade é sem duvida. o estado de 
casado. Túdas as leg·i~la~ões de todos os povos 
cultos tratnm de favorecer o casamento e até o Na
zareno, uma das primeiras intelligencias que tem 
surdido no mundo divino elevou-o a sacramento 
da sua igreja. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco :-!vias não se casou. 
O Sn. 1t1ARTIM FRANCisco : -0 casamento pois é 

o estado mais- desejavel da sociedade. Cumpre 
que conccrramos para que elle se multiplique e 
que as affeições naturaes, instinctivas dos dous 
sexos, encontrem no estado que a sociedade legi
tima e eu applaudo, a sua mais desejavel reali
zação. E' a isto que tende o imposto sobre os ::-oi-. 
teiros. Mas, dir-se-ha : vós vindes fa·ztr violencia 
ao coração, vindes obrigar a casar-se aquelles que 
não quizerem. Pois ainda a minha medida re~iste 
a esta censura, porque o imposto que proponho,de 
50~000 por anno, é por tal fórma modico que não 
obriga ninguem a casar-se. Quem não quizer ca
sar-se, preferirá pagar os 50~000 a ir estreitar-se 
em laços q~e-c~msidere pouco desejaveis. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco:-Alguns casados pngariam 
.e imposto com prazer. · · 

O SR. !tLutTrM FnAN"crsco.:-E' preciso, porém, ser 
justo. Nãil quero que paguetn senão os que o 
puderem f~zer sem sacrificio ; por isso estabdeço, 
como base para o pagamento, por parte dos sol
teiros, a verificação por parte do fisco de que ellC:s 
têm uma renda superior a 2:400~000. 

Estabeleço tambem que só deverá pagar-se esse 
imposto da idade de 30 a 40 annos .. 

0 SR. ZAMA :-Até aos ~0. 

Outro imposto proponho eu tambcm, é o de 
iOO t·eb sobre cada baralho de cartas. E' um im
posto essencialmente moralisador. O jog .. é incon
testavelmente um dos vicio:> mais prejudiciaes; po
dem rapidos momentos detot:iorar completamente 
uma rortuna, causar a ruina · das fauulias, levar o 
indiviuuo ao suicídio. Por conseqriencia p ;·ecisames 
reagir contra esta paixão. E quando fallo no jogo ... 
fali o especialmente no jogo de parada. · 

Desejo tainbem externar minha opinião em rela
ção ao imposto lançado sobre o subsidio dos 
deputados. Entendo que os subsidi•JS são tri
butaveis como qualquer outro vencim.~nto, que 
não se trata de designar quaes os nossos vencimen
tos, mas de lançar uma imposição sobre os venci
mentos em geral. Estamos collocàdos .'rn- uma po
sição da qual me parece que nào devemos recuar. 
Si queremos lançar tributo sobre o povo, comece.
mos por lançar sobre nós; e si isto não fosse licito 

. em pre;;ença do direito, era justificado perante a 
dignidade do parlamento brazileiro. Adopto, por
tanto:. ~em escrupulos, os 20 % lançados sobre os 
subsidibs" dos membros do parlamento. 

N:ão é que me não convença que mais equitativo 
fora lançar sobre o subsidio na razão da igual
dade, nivelar a outro qualquer vencimento, mas 
não ·quero que muitos possam diz~r que nós re
presentantes do paiz, quando reclamamos pela ne
cessidade de lançar impostos, ficamos em posição 
mais favorecida do que o geral dos contribuinte!i. 
Por minha parte não tomo esta responsabilidade ; 
voto sem discrepancia o imposto proposto sobre o 
subsidio dos deputados e senadores. 

0 Sn. ZAMA:-E' ponto sobre q~c não transijo. 
·O Sn. ·MARTil\1 FRANCrsco:-Vou tratar de uma 

questão que tem relação immediata com a discussão 
do orçamento-do! reimrsos á lavoura. . 

Para que a rend~ augmente, é indispensavel 
O Sn. MARTIM Fn.~Ncrsco :-E eu digo a razão : que a nossa producça& tambem augment•! e quaii 

preciso attenderá necessidade da educ:tção da prole. que podemos dizer que o nosso exclusivo ge-
0 homem precisa não se casar demasiadamente nero de industria, nossa êxclusiva producf<'iO vem 
vdho; :lliás a educa~ão dos· filhos tol'na-se impos- da agricultura. ·Si, pois. a agricultu··a luta om 
sivel. Porisso estabeleço· o limite de 4o annos. difficuldades, é mister auxilial-n, embora a su
Creio que aos 45 unnos o hom6ffi j~ póde casar-se jeitemos a algum im}Josto, e neste ponto dis· 
:por sua propria cont:1 ; não precisa do aguilhão do cordo danuelles que dizem que serã dar com 
Imposto. Eu não sei mesmo· s1 nlguem praticaria uma mão e tomar com a outra. Entendo que se 
um acto de juizo casando-se al)!m dos 45 annos. deve facilitar á lavoura os recursos do eredito, 
E lembro·Jl'le ngora de uma pergunta que Napo- embora tenha de pe1:ar sobre ella alg1:m imposto; 
leão I fazia a Corvisart, mas que eu não quero re· vou apontar o meio. Facilitar o estabelecimento, 
petir nesta oceasião (Riso). · de bancos agrícolas, com imtJreatim.o a longo prazo 

(Ha um, apal'te.) e juro baixo, pelo menos ma1s baixo qo que aqudle 
o nobre deputado por ~lin'lls está se referindo 11 g;ue actualmen~e a Iay~ura .se ~ê ~br1gada a paJar 

uma hypothese inteiramente impossivel, porque Ja aos particulares, Ja as mstltmç~es de .credito. 
procurar casar-se e não a~;har com quem é perfei-. . Ac~o que o governo tomando preeauções nas 
tamente impGssivel · condições em· que se devem fundar taes estabele-

0 s J N · . · . - cimentos de credito, prest3rá um grande fnvor á 
n .. O~QUIM ABuco -- V·. Ex.. nao quer que lavoura, cujo estado tem sido perfeitamente ex-

as solteiras paguem tambem o Imposto? · posto, cuja necessidaãe se deprehende das palavras 
O Sn. MARTI:<\I FnA.NCisce: .;..... Eu vou responder que foram dirigidas pelo gabinete, em nome da, 

a isso. N~ ~egimeri social do casamento é o homem aorôa, na ultima falia ao throno; eu infiro que ellt 
quem sohcitae a mulher quem é solicitada. deve te~ alg~mas idéas neste ~entido (Apartts). 

) 

são em geral os solicitados (Riso). de lançar sobre· a lavoura, ncho que quando se te· 
O Sn. 1\IARTIM FRANCisco:- Isto é estnbelecer 0 · nha de lançar o imposto deve ser muito moderado .. . . ., . . , 
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Mas ha outros meios de favorecer a lavoura. De 
a~guns já o governo tem cuidado. São o jlesenyol-

1 e , 0 < 

transporte do genero para que ellc não se dete
riore durante a viagem e tambcm o preço mais 
barato de t1·ansporte. 

Além disso, a obtenção de braros a 1Jreço mais 
barato e,que possam substituir a população es
crava, que eGm certe-za desap arecerá em i~ ou 
:1. annos. porque, vos o sa e1s, sen 10res, Ja as 
quotas officiahnente votadas todoi os annos e appli
cad3s á emancipação, já a tendencia natural do 
brazileiro para as emancipações expontancas, 
facto este que se repete, de nm fazendeiro, que 
·morre, forrar :13, :1.6 e 20 escravos dnquelles que 

m sua ser 'atu u 
isto apressa a soluçiio do problema Em :I. f ou Ui 
:mnos,.espero que não teremos mais um escravo 
11.0 Brazil. 

E' preciso·, porém, tratar da substituição U.o braço 
eacravo, e digo c9m franqueza que não ha meio ue 
que ·Junçar-se mão,•mais eillcaz e proficuo do que . ... ., . 

A introducção dos chins tem sido encarada por 
alguns philosophos c ideologos, que os temos em 

rande abundancia debaixo de um onto de vista 
completamente falso. 

Não pedimos que venl1am chins para o nosso 
paiz, eomo elemento civilisador ; o que pedimos, 
porem, e simplesmente, é o braço de trabalho quo 
substitua immediatamente o l.Jraço escravo. 

0 SR. GALDINO DAS NEVE~:-O_s particulares que 
o 

O Sn. ?ti.mrDI Fn.u\"crsco:-V. Ex. tenta um 
impossivel, eu o combato com todos os exemplos. 

Si o Pertí quiz e agora novamente renova as suas 
tentativas, a introducção de chins, tinha tratados 
com a China. 

Si os Estados-Uniuos os quizcram, fizeram tra· 
tados com a China e ainda lta pouco o presidente 
Hayes acaba de sustentar o tratauo. 

q\lÍZ npin·ovar Ô act~ da c~m~1:n. 
O Sn. MARTIM Fn.u~cisco:-Suslcntou o tratado. 
0 Sn. GALDlNO DAS NE\"ES:-Não sustentou. 
O Sn. M.UlTIM FnANcrsco :-Oh I senhores, como 

sc'combat.c uma cousa que até yeiu publicada nas 
nossas o 1ns • pow os . 

O hill do congresso não era. absolutamente pro
hibilivo, era regulamentnr. determinava o nu
mero de chins lJUe havia de vir em cada navio ; 
mas isso mesmo o presidente Hayes não qniz ap- · 
provar, demonstrando que não se podia modHlcar 
uma parte de um trataao, sem accurdo de amb;~s 
as partes, e que os interesses commerciaes dos 
Estaclos-Unidos e da China eram muito importan
tes nra serem malbnrateados. 

Chamo a attenção do nobre deputado para os e.~
criptores americanos, para Deixou na Nova Ameri
ca, que não é partidista dos chins, mas confessa que 
são muito laborio.sos e que o seu tralJalho é mais 
barato que o europeu. Chamo ainda a attenção do 
nobre deputa~o para a ultin~a ohra de Semonin, 

' • ( I ' de 1879, em que o trabalho chim é absolutamente 
elógiado. 

O Sn. GALDlNO D.\.s NE.Yr:.s dá um ~parte. 

1tlns todos sabem· que nos Estados-Unidos a pro
paganda contra os chins tem um motivo político. 

· a~:,; . · , a ; é ·. igruçao 1r an cza; 
é o trabalhador irlandez, cujo trabalho não póde 
t'ntrar em concorrencia com o trabalho chi-m, que 
quer excluit' o trabalho asiatico; e como nos Es
tados·Unidos ha a lei da grande naturalização, 
como, dceorridosos dous annos, os.individuos que 
ahi estão são cidadãos americanos os oliticos 
que precisam a oçar o e emento Ir andez, com ba
tem a immigração chincza. 

Agora que comparação tem os Estado.'i-Unidos, 
que recebo annualmente uma emigração superior a 
30.000 almas, c o Imperio do Brazil, que não tem 
emigração européa quasi nenhuma, que gastou 
m ito nl" 1 e ·n- :-
qae não tem estabelecimentos europeus auxiiiares 
de sua industria agrícola? Não ha absolútamente • 
nenhuma comparação. Consin-a o nobre deputado 
que venham para aqui, annualmente 30.000 em·o
peus e cu desisto da emigração cl1incza. 

Mas, do que p~·ecisamos nós ? Pr~cisamos acudi~ 

instautaneo, irnmediato. 
migração asiatica. 

O Sn. MARTIM FnANcrsco:- Mas o nobre.depu
tatlo quer que, antes de envenenarmo-nos, mor
ramos de miseria. 

O Sn. GALDINO DAS NEvEs:-Antes morrer de 
fome. 

R. J. ARTDI 'RANCISCO:-. I r ao VOU pal'a a ll' 
0 Su. GALDINO DAS NEVES:-Si o nobre de1mtado 

quer morrer envenenado, morra, mas eu não 
quero (Hitaridade). 

O Sn. MARTm FnANCisco:-Os nobres deputados 
querem, o exemplo dos estoicos, matar-se a fome. 
Creio que a populnçüo não os acompanha nisso. · 

Agora, mais ainda: n immigração chinPza 
-quando julga-se que é excessiva, interrompe-se . . . . -

' l 9 L 

mais. E' -se ol;rigailo a receber t hins? Niío se ê 
obrigado; faz·sa um tral:ulo por tempo limitado, 
por oito cu dez annos, o durante css1:1 tempo roce· 
be-se (Apartes). 

Mas, pergunto eu: qu:~l é o meio do substituir 
os braços: escravos? N~o apres,.mtmn nenhum meio; , · , :á · ·, la a gum cmpo :-• n cnllquc 
est aiséP, mais Part est llifficille. u 

Eu pe~o a apresenl:~1:ão de meios. 
0 Sn. GALDINO DAS NErEs:-Jó oprcsoulunws. 

·O Sn. MARTI:II FnANCisco:-Qual é o meio ·t 
0 Sn. GALDI~O DAS NEYES.-A immigraçDo es

pontanea, as garantias, etc. 
(Ha O!lti'OS apm·tes). 

• A ::\ :RA CISCO:- ra, O 110 Jre OpU-
lado sabe que na immigração europea nós temos 
por competidor os Estados-Unidos, o Canadá, a 
Au~tralia, com a viagem mais barata, uma rede 
de estradas de feno muito mais extensa do que a 
por legua em diversas vios-ferreas, o quer l(Ue 
1ossamos com )etir a não esvasiarmos as a 
do nosso thcsouro no:: diversos paizes da Europa, 
com os E~tados-Unidos 1 Ainda a~sim, o exemplo 
no&so, viaja-se nos Estados-Unidos a quatro vintens 
ahi está: gastt\mos muitos: milhares de contos com 
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a C'llonisa~ão curopéa e não temos colonos curo-
o preço o xmmove . . 

o Sn. GALDINO DAS NEvEs:-Gastamos muiLo E como ordinariamente o devedor é pessôa im-
. portanto no logar é· elle quem vence no pleito; -

mais {lo que isto. por que o proces::;o da avaliação faz-se por esta 
O Sn. ~LU\TIM FRANCisco:- Então, ainda me t'órma: cnda uma das partes dá um avaliador. si 

ajuda mais, agradeço o auxilio que me presta: ha di;;cordancia o juiz nomca 3. o . avaliador, 

_· , ·:s ce a mm a argumen a· bem, este terceiro avaliador é quasi sempre esco· 
çao. lhido por um juiz substituto. .· 

quanto mais augmentada fór a somma do dispendio obrirrado a encostar-se , i 

O Sn. FEJ,Icro nos SANTos:-Essn premissa não O juiz proprietario receia comprometter-se com 
aumitte a conclusão da immigração chineza. o pont!3ntado da localidade, dá-se por suspeito e a 

o Sn. MARTIM FRANCisco :-Senhores, na minha caus1 vai passando de substituto em substituo 
· até encontrar quem esteja de accôrdo com o 

---------ftpftroftvtiiiilnrcitraí:-dl'\"ericl~atf!romtls:t-em---mrhemcneino1T1demnse11rP.'cmoy-n11tin·arrrreiaii'idl::foíi, :u-a--t-'~~01'-.---N.este--caso a avaliação~é--'mHHlRH'itteeHat+1li~a-., _ _ ___ _ _ 
opiniãfJ !,i existente, salvo um peque vem 0 bem á praça; si não encontra quem 0 lance, 
dyscolos, é a favor da immigração chineza como volta segunda vez c si ainda não encontra quem 
meio de supprir a falta do braço escravo (Apar- lanc::i, reforma-se a avaliação e adjudica-se o bem 
tes) • ao credor co~1 abatimento da qumta parte; mas · 

Ao fallar-se na realização dessa immigração, este abatimento é fictício, porque o bem já tem sido 
varios fazendeiros e capitalistas declararam iinme- ava1iado em quantia superior ao seu valor. Qual a 
diatamente que tomariam 300 ou q00 chios cada eqaeneia? E' fflle e eailital esqttiva-se a s 
u~ que e3 .que nós llrocuramos ~Nós partimos de emprestado á lavoura, é que por este mito proc~

dimento de um .homem pouco escrupuloso soffrem· 
dous pontos diversos; os nobres deputados procuram os homens do consciencia. . ... 
multiplicar es contlistos ; eu, pela minha parte, e e Eu não quero ir alem das intenções do governo 
agricultores da minha província procuramos mui- nem da commissão e especialmente dos intuitos do 
tiplicar os braços de trabalho. Por isso mesmo que Sr. ministro da justiça; mas entendo que 0 pro
o chim mais se aproxima do negro, é que· o chim cesso hypothecario actualmente é um verdadeiro 
está mais no caso de substituir o braço escravo flageUo para 0 credito agrícola que é preciso reme-
(Apartes} • diar? Fazendo ir o be'm á praça tantas vezes quan-

Em todo o cnso precisamos tentar a substitui ~o . · · ncontrar quem e arre · 
c raços pe os coo tes e nao se nos ofierecc outro mate. . 

meio. A tal immigração espontancu que tunto me ·Si, porem o credor con:vier, em ser o immo\-el 
louvam é, uma perfeita utopia. adjudicado, ma,;; que o -seJa de algum modo. Como 

O Sn. GALDINO DAS NEVES•- Em que? se ha de remediar sem o abatimento daS. a parte? 
Por esta fórma nós teremos resolvido uma grande 

O Sn. MARTIM Fu..\NCisco : - Os factos o estão difficuldade ·em relação ao melhoramento do nosso 
mostrando. processo · hypothecario e especialmente em relação 

O Sn. GAÜ>INO ::::As NEYES : -- Quaes são esses aos aux.ilios da lavoura. Confesso que não ha ~ran-
fMtos? de abundancia de capitaes · no paiz, mas tambem 

O Sn M,\DTIM FRANCISC · - m · i · 
ao 000 600 ~~. 1 · - - te nor parte daquelles que o possuem de os emprestnr 

' : " em co omsnçao e uao a mos. á lavoura. Como prova do que digo :.thi estam o~ 
O Sn. GALDINO DAS NE\'E$ : -'A culpa é dos ga· contratos feitos pelo banco do Brazil em quo se 

Yornos. tomam as maiores precnaçõcs, estabelecendo quasi 
O Sn. MARTIM FRANcisco: - Ora, os govérnos sempre a clausula do antichreso, pelo rendimento 

cnrregatu sempre com todas as culpas I do immovel hypothecado J?Ura garantia á sun.divida 
·"-d:WC~rs-e-reJootirlimra:prtrm~--~j-&~·~~~ntos emprestimes. (Troettnt"-8.. Eu chamo, pois, · n nttençiio do governo pura o 

· SI os nobres deputados de Minas não os querem nosso actual processo hypothecario e entendo quo 
1mra u sua p1·oviooia, n6s os queremos para S. si o governo tomar a si a tarefa de reformar no 
Paulo, c }>OI' isso prestamos o mais decidido apoio sentido das idéas ·que aeabG de externar, f:.tr<i sem 
uo goYlll'no nesta n1edida, e lbo pedimos que a re· du l'ida um relevante serviço a~ paiz -(Apoi~dos). 
nlize seguindo o exemplo da Inglaterra, do Perú e Já qne tratei do bnnco do Braztl embora acctden
dos Estados· Unidos que só agora depois de QS ter tal mente, vou discutir, em sentido adverso a dous 
recebido em ~rande porção é que se pronunciam · distinctos representantes da minha província ns 
contra elles. questões ue ente~~em com os emprestimos fei\qs 

Sr. residente vou tratar tle um 
que me parece que facilitando os empres~imos á 
lavoura. poderá influir pura. qne o estado destu 
grande industria do paiz melhore . notavelmente. 
Vou tratar ·do processo hypothecnriQ, 

Pela actual le~islação hypothecaria, contrahida 
a divida, não obttda a cobrança amigavol da mesma 

------dwiffiVi4~s · · _ 
penhora, e a execuçao segue os ~eus termos. 

Quando chega a avaliação dos bens, dous inte
resses encontrados se chocam: o interesse. do cerdor 
que quer que o itnmovel seja avaliado em tern)os 

Estes dons distinctos representantes sustentaram 
primeiro que o banco em vez de constituir uz.n 
nuxilio á lavoura tinha sido para ella ,e para o paxz 
uma instituição fntal; segundo que nestes empres-
timos o banco do Brazil infrigia a lei. · . 

Eu vou demonstrarJue como acontece muitas 
zes eom cspiritos ~r SftlleriOies, S. S. EEx; la· 

boram em manifesto equivoco e até argumentam 
contra a letra· expressa _da lei. · -

La questão: o banco do Brazil está mal regido, 
mal administrado: Não contesto que na· sua histo· 
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ria passada não tenha o banco do Brazil algumas· 
paginas dignas de censura. Tem -~s set~l duyi~a; 

·mente r~gido, está solidnmente constituído, of
ferece garantias para que o governo contrate CPlll 

. clle em perfeita segurança. O banco dó Brazil tem 
apenas, segundo a minha memoria, uma emissão 
actualmente de 26,200:0000S, quando já teve uma 
emissão de mais de 80.000:000~. Por consequencia 
em re 1ra o mms e us erços a sua em1ssao. 

Além disso o banco do Brazil tem um fundo de 
33.000:000~, o que quer dizer que a emissão exis• 
tente é inferior ao fundo do proprio banco ; e tem 
ainda um fundo de reserva de 6.000:000~000. 

Nestas condições pergunto eu : com que insti
tui ão de credito adia o O'overno contratar em 
condições de mais seguranQa do que com o banco 
do Brazil? Reunam o capital de todas as outras 
instituições de credito, cujos fundqs de cada um 
ascendem ao maximo de 5.000:000$, e não ter:to 
ainda assim um fundo social tüo importante como 
o do banco do Brazil. . 

. . ã 
tinha eumprido a obrig-ação que havia contrahido 
com o governo, de .emprestar 25.000:000$ á la
voura e argumentavam de dous modos. Primeiro 
diziam que completou o banco do Brazil esse em
prestimo com os emprestimos anteriores ; logo, 
não emprestou os 25.000:000:$; depois diziam que 
não podia completar, porque desde que se diz- fica 
autorizado a emprestar, quer dizer que começnrá 
a .. em~rest~r. _!.ogo devia emprestar todos os 

}las é a lei que diz justamente o contrario do 
quo dizem os nobres deputados. Eu vou ler á 
camara a lei que responde perfeitamente á argu· 
mentação dos nobres deputados e apezar da ~ua 
intelltgencia superior os esmaga complet!lmente 
li : •E' a lei n. i ~00 de i7 de Setembro d · · 

. no art. t. o pro rogando a duração do bmco do 
Brnzil por ii annos, obl'iga·o a emprestar á 
lavoura quantia nunca menol' de 25mil contos. 

Eis o texto dQ § i . o do in esmo artigo ; o banco 
do Brazil, deduzido o valor representado, por 
titulas em liquidação n~ sua reparti~ão de bypo· 
theca, preencherá o capltal, que lhe é fixado por 
esta lei, como fundo exclusivo da mesma repar· 
tição_. etc. • 

palavras-de uzido o valor representado por ti
tulas em liquidação, na sua rcparti1,ão de hvpo
thecas-é claro que o banco do Bt·azil nem mesmo 
podia, quando quizesse,d.eixar de computar no novo 
emprestimo os emprestimos anteriores. 

A lei diz claramente ue ara se contar os 
. : a e se e uzir os emprestimos feitos 

anteriormente; a lei, por consequencia é contraria 
ao que suste!lta~am os dous nonres deputados pela 
mesma provinc1a ; mas para não haver mais duvida 

alg·uma, ten10s f\Utra di~ posição que é a do§ 2.0 • 

(Lê). • O ban1·o dt: õrazil, em sua secção hypothe-
. - '-' · i 1 os a avoura · 

exigir juro superior a 6 °/o ao anno~ nem amor-
tizaçiio annual maior de 5 o;o, etc. • · 

E depois no§ 3.0 • (Lê): • Os emprestimos rea
lizados pelo banco do Brazil, antes da data desta lei 
sob garantia de hypothecas de estabelecimentos 

fJ' • • • .. : • • -

antecedente. • 
ô banco do Brazil era obrigado a alterar o con

trato, a dar por tempo reais extenso e por juro mais 
baixo o dinheiro. E' claro que pelas disposições de 
lei o banco não podia fazer outra cousa differente 
do que fez, alüís teria infringido a lei e o contrato 

b verno pout os . 
Em uma das ultimns sessões o nobre deputado 

pelo Amazonas, um dos ornamentos da nossa ma
rinha, condecorado pelo' governo do Brazil com 
divet·sas distincções, houve por bem dirigir-se 
simultaneame1:1te ao d~P?-tado e ao .~onselheiro d_e 

A emenda a que se refere foi feita pelo meu dis
tincto amigo e parente o Sr. Antonio Carlos, e foi 
feita de accôrdo commigo. 

A intenção do autor, estou autorizado a declarar, 
era justnmente a conservação da repartiçãQ de hy-. 
drographia e a suppressão da de pharóes, ou-incor
por~ção desta áquella, e-pelas razões que passo a 
expor. 

Si fora ossivel attentos os dase·os de economia 
conservar as uas repartições,a isto não me opporia, 
mns embora um pouco leigo, costumo ouvir as 
technicos sobre os assnmptos em que não tenho 
c.ouhecimento especial. Elles me informaram babi· 
htando-me a dur preferencia á reparti~iio bydro· 
g~aphica pelos ra~ões q!le passo a expôr, ainda ntr 

puta o, si porventura se enca1·regassc desta tarefa, 
mas dird alguma causa aprovejtnvel. 

A rep:~rtição de pharoes só tem o trabalho de 
assentar os pbaróes que vêm preparados da Europa. 
A. repartição hydrograptlica tem t~abalhos multi. 
phcados , exame i:las co~tas , sondagem , des
truição dos escolhos , trabalhos importantíssi
mos, e é mais razoavel a conservação da reparti. 
çào hydrogr:J.phica do que d~ de. pharóes, ainda 

nobre deputado pelo Amaz<.nas quer remover 
esta repartição para o ministerio d'agricultura. 
Me parece que os pharóes por sua natureza e des~ 
tino estão mors avropriadamente collocados sob a 
direcção_ do ministerio da marinha do que do mi· 
nisterio d'agricultura, tanto mais porque, me pa-

, e a uz es es p aroes nao p e er m
fluencia alguma no desenvolvimento do germen 
das plantas. 

.0 Sn. COSTA AZEVEDO dá um aparte. 
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· eu julgo util a repartição hydrographica e os mo
tivos por que a julgo util. 

Vi, Sr. presidente, impugnado tambem por 
alguns dos nobres deputados da opposição, o 1m· 
posto lançado sobre os passageiros dos bonds. Acho 
que é o im(JOSto, gue mais suavemeate póde ser 

E' tão barata a locomoção na cid~de do Rio deJa· 
ileiro que o imposto sobre passagens de bonds não 
me parece dever produzir grande clamor, tanto 
mais qqe nós o temos em S. Paulo, si não sobre os 
bonds, sobre as passagens em linhas ferreas em 
porto pro-:iJ:~cial, _e é pe:feitamente arr~cadado 

< s • 
depois do imposto cobrado dão conta ao governo. 

E' pois um imposto suave e de racil arrecadação . 
qu-em paga 100 réis póde pagnr 120 reis ; quem 
paga 200 reis~ póde pagar 220 réis, c com certeza 
não fica arruinado por esse facto. 

Sr. {.resid.ente, tenho um defeito quando me ma-
m es o como represen an e o povo, e que 1go 
com franqueza as_ n;tinhas opiniõe:;, quer ellas 

agradem, quer desagra~em. Ten~~_!llesmo. ásvez~s 

dos meus constituintes, sujeitando-me á pena a 
que nos devemos cnrvnr todos os que exercemos 
um mandato, é a ter-nos cassado esse mandato 
quando não merecemos mais a confiança publica. 

Quando fui opposicionista nesta camara, fui-o 
f~a.!lcamente, fui-o sem r~s~rvas ; fazia u_ma oppo-

' ' . ' porquP é dever das opposições encommodnr os 
governos. 

AErora que entendo que, depois da modificação 
mimstertal, o governo segue um caminho que 
me agrada, e que .especialmente vejo que o !:!abi· 
nete de õ de Janeiro olhn com mais amor e affeição 
para a provincla que represento; declarei que pre· 
stava ao governo o meu tlecldldo apolo,e lb'o vim . 
offerecer, nn hora mai~ soh:mne, na hor·n mais pt·o-

' J • . • 

Externo as minhas idéM, si o go,·erno e a nobre 
commlssUo de fazcndn qub:ercm ncclt.al-as muito 
bem: si pelo conLrnrio ns rcpcllir, nem porisso 
me dare[ por nggravado certo de que cumpri o 
meu dever, o Jsto só me bnsta. 

Vou mnndnr á mesa as minhas emendas. 
· Yozss :-Muito bem ; muito bem . 
• <O. orndot• é comp1•imentado pelo.• deputadfJs e pelos 

tntnaatro~ p1•esentes.) . 
Vem á mesa, silo npoiados e entram conjuncta· 

mente em diseussi'ío os seguintes 

A~DlTIVOS PARA SEREM COLLOCADOS ONDE CONVIER. 

t.o Todo o homem solteiro, que tiver renda an
nnal su erior a 2:4:00- de idade de 30 a M> annos 
pagara o imposto annual de 5onooo. 
. 2.0 Além dos impostos actuaes cobrar-se-ha mais 
~réis por litro de vinho ou aguas ardentes impor
tados do estrangeiro e mais 100 réis por eada par 
de luvas da mesma procedencia e •mais 100-réis 
em cada baralho de cartas. '-

· O 8r. Diana usando da palavra em hora tão 
adiantada é obrigado a resumir as conside:t:ações 
que tem de fazer sobre o projecto em discussão. 

o precedeu na_ tribuna, reconhece que si a honrada 
con1missão do orcamento tomou sobre os seus 
bombros tarefa ardua, tem sabido desempenhai-a 
com toda a consciencia, não insistindo -nas suas 
primeiras opiniões, c consultando as disposições da 
camara. ~lostra este procedimento _a vontade de 

Reduzida a despeza e . afastando-~e qualquer 
emissão de papel-moeda que seria um tlagello na 
actualidade; não havia outro-recurso para o equi
líbrio da receita com a despeza senão o imposto. 
Esse recurso mesmo estava limitado á reducção da 
despeza, ~ ness'e ponto a commissão não fez tu~o 

soffrer cortes maiores do· que os propostos. 
O imposto, além do seu fundamento na justiça 

distributiva, e nos interesses economicos da so
ciedade, deve ser de facil e segura percepção. Nem 
todos os impostos indicados pela commissão satis
fazem esse principio. 

1 s o i ci a reca cao 
e isso conhece o paiz, que pouco a.J?roveitou "do 
imposto pessoal. A commissão reduzm a taxa do 
• o -

approvadas pela camara em 2. 3 discussão. . · . 
A reducçãu é justa, quanto ao principio em que 

se baseia o imposto, mas não é bastante pa1·a jus-
tifir.al·Q. quanto á sua arrecadação. ' 

A commissão abandonou o imposto progressivo 
pa1·a adaptar o imP.ost~ proporeio~al, que é mais 

Não póde aceitar o imposto sobre o sal, ainda que 
a commissão mais justa reduziu a taxa primittva 
de 30 réis por kilogranima a 5 réis. 

A França, que estabeleceu esse imposto e delle 
tirou grandes· recursos; modificou-o depois em 
favor das industrias para as unes o sal é indis-
pensave . 

No nosso paiz o sal é empregado na cria~ão do 
gado, e na província do Ido Grande do Sul no pre
pa,·o das carnes, do couro e outros productos bo
yinos. E' mataria prima parn numerosas industrias 
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de muitas províncias, e como tal não deve pagar 
imposto algum_ . . . 
}-' A commissão deve attender e reconsiderar nesse 
imposto evidentemente prejudicial. 

A emenda do nobre deputado or Itlinas-Geraes, 
so re as 1c ça n 1 as a c1 a aos raz1 eiros 
para aceitarem títulos e condecorações de paizes 
estrangeiros, não mereceu o assentimento da com
missão, que propõe a sua suppressão. Com effeito, 
as taxas indicadas naquella emenda são excessivas, 
mas por isso a idéa ·não deve ser abandonada, por 

é um i osto de facil cobran .a e contra o ual 
não reclamará de certo o contribuinte. 

O imposto sobre o transporte de mercadorias e 
sobre 11assageiros é aceitavel e de facil arrecadação. 

Desejaria que o imposto sobre a renda fica,sse 
bem claramente consignado, á exceptão em favor 
dos esta~elecimentos pios de benefiencia. 

tro modo a assignatura de qualquer 'contrato 
exigirá consultas de advogados e jurisconsultos, 
para sa,ber-se a importancin do sello que devem 
pn~. 

.. Al?m d1sso, hll ~tos que não podem ser annul· 
lados po~ falt~ d~ pa,:nmento do scllo . or ue os 

Nessé sentido mandará uma emendn á mesa e 
conclue o seu discurso ngradecendo aos seus col· 
legas que o acompanharam at~ aquella hora. 

E' lida, apo~ada e posta em discussão conjuncta· 
1en s cr 1 

Emenda. 

• Sebstitua-se o art. 2.0 dos additivos pelo se· 
guinte: · 

• A taxa de r e v a lid~ção, de ,_r1ue tr~ta o art. 31 

duplo.-S. R.-Diana. • 
A discussão Gca adiada pela hora. 
O SI'.. PRESIDENTE dá para ordem do düÍ :1.0 : 

L 3 parte (até i hora). 

~ proJectos, m 1cações e reque· 

Discussão da interpellação do Sr. Nabuco ao Sr. 
ministro do imperio e, si houver tempo continua· 
ção da 3. n discussão do projecto de lei de orça. 
mento com os additivos. 

Levanta-se a se;são ás ~ 3;~ da tarde. 

Actn do dia 10 de 1\lalo de 18.,-o. 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO DE ALMEIDA 
{.0 VlCE·PRESIDE!'i'TE. 

A's H horas dn n1anhã feita a chamada acham-se 
presentes os St·s. Frederico de Almcidn, Martim 
Francisco, Tavares Belfort 1 Horta de Amujo, 
Costa Hihcii·o, João Brigido1 Zarua, Almeida Couto, 
Jusó Caetano, Ribeiro do !rlenezes, Barros Pimen· 
tel, 'Moreira Brandão, Affonso Penna, Moreira de 

n I cga io, ran · m ona, oaqmm erra, 
Ant!1nio Carlos, Baptista Pereira, LUiz Felippe, 
Iltlcfonso de Araujo, Sinval, Freit:1s, Barão Homem 
de Mello, Pnula Pcsson, Silveira de Souzà, Azam
bujn :Meirellcs, Bulcão, Ruy Darboza, Buarque de 
Macedo, Joaquim Breves, Fabio Reis, Carlos Af· 
ronso e Meira de Vasconcellos. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Ma· 
noel Carlos, Aug-usto Françn, Liberato Ba1·roso, 
Mnnoel Pedro José Marinnno Ga dino F i 
Coutinho e Me lo Franco. ' 

Faltaram com partlcipação os Srs. Leoncio· de 
Carvalho, Lafayette, Ferre1ra de Moura, Aureliano 
Magalhães, Alves de Araujo, Andrade Pinto,.Ame· 
rico, Barão da Esta.ncia, Beltrão, Cesario Alvim, 
Camnrgo, Francisco Sodré, Fidelis Botelho; Gavião 

· · , , · m a cio, a ei • 
ros, Mello e A! vim, Pompeu, Prisco Pni'aiso, Souto, 
Theodomiro, Florencio de Abreu e Visconde de 
Prados ; e sem ·ella os Srs. Barão de Villa Bella, 
Si! v eira Martins, Almeida Barboza,Rodol pho Dantas~ 
Antonio de Siqueira, Aragão e Mello, Beltort Duarte, 
Bezerra Cavalcanti B1•zerra de Mene es nr -o 
Candido de Oliveira, Couto ?tlngalhiios, CorrOa Ra· 
bello, Costa Azevedo, Diana, Danin, Esplndoln, Es· 
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peridião, Epaminondas de Mello, Frederico Rego, 
Franco d11 Sá, Franco de Almeida, França Carvalho, 
Flores, Felicio dos Santos, Fernando Osorio, Hygino 
Silva Icrnacio l\'lartin José a s a i ~'.a -
res, Joaquim Nabuco, Lima Duarte, Lourenço de 
Albuquerque, Martinho Campos, Manoel Eustaquio, 
Monte, Marianno da Silva, Macedo,Marcolino Moura, 
Manoel de Magalhães, Prado Pimentel, Pedro Luiz, 
Rodrigues Junior, Souza Andrade, Sou.za Lima, 
Souza Carval}?.o, Sergio de Castro,Sal~.?nha Marinho, 

' o ' Souto, Theophilo Ottoni e Viriato de ~Iedeiros. 
Ao meio dia o Sr. PRESIDEXTE declara que não ha 

. sessão por falta de numero. . 
·O Sr.ILDEFONso ARAUJO , servindo de 1.0 seci;eta

rio, dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 
Otncios: 

' ... 
çnmento.-A' commissuo de fazenda. 

O Sn. Pl\ESIDE:\TE dá n seguinte ordem do dia 
para i2 do corrente. 

i. 11 parte (at~ i hora.) 
3.a discussão do ro'ecto n. 8~ A nutorizand 

gonrno a jubilar o professor de philosophia do 
serninario d:flBahia frei João ·da Naetividnde. 

Continuação da 2.n discussão do projecto sobre 
colonias agrícolas. . · 

2.11 pal'te (a i hora ou antes.) 

de orçamento. 

Sessão em 1~ de Maio de 1879. 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO DE ALMEIDA, 

SU:\IMA~IO .. - r:m:!llEliTE;- Obse~açucs o projectó do 
Sr. Sii>Clra de Souza.- Obscrvaçocs dos Srs; Joaquim 
Naboco, Presidente, Moreira do Barros e Tavares Belfort.
OnDEY DO DI.\ La P.IRTE--3.~ discussão do projecto n. 8~ A 
de i8i9.- 2.a PAR"l'E.- Continuação da 3.a discussil9 do 
or~amcnto geral do Imperio. 

sessuo os 
Srs. Martinho Campos, Souzu Andrn.de, Leoncio de 
Carvalho, Snhlanha 1\lnrinho, Candido de Oliveira, 
Affonso Pennn, Ruy Barboza, Bulciio, Souza Lima, 
iFreitas Coutinho, Olegurio, Andrade Pinto, Hygino 
Silva, Josó B.nsson, Aznmbuja Meirelles, Diana 
Florcncio de Abreu Jon uim Tavares 
Pedro, Jongum1 Breves, França Carvalho, Manoel 
de Mngnlltüos~ Sergio do Castro, Bezerra de l\lc· 
nozes, Lima Dunrto, Felicio dos Santos, FE:rnando 
Osol'io, Pedro Luiz, Marcolino Moura, Tbeodorcto 
Soti.to, Antonio Carlos, Macedo, Silvetra Martins e 
nrlos Afi'onso. 

Fallaram ·com pnrticipa~o os Srs. Bcltrio, Cn· 
mnrgo, Fabio Ret~, Fidehs BoLelbo, Ferreira de 
Moura, Gaviiio Peixoto, Jeronymo Sodré, Josó Bo· . _\ . ) ~ 

rnizo c Visconde de Prados ; e sem ella os Sr:is 
Bap tista Pereiro, Carrão, Couto Magalhães, Fredc· 
rico Rego, Lourenço de Albuquerque e Zama. 

Ao i/2 dia abre-se a sessão. 
E, lida e approvada a acta da sessão antecedente. 

• EXPEDIENTE. 

Officios: 
Do ministro da _justiça, de i2 de Maio de !879, 

edindo desi na io de dia e ho ara :-
do rclatorio da repartição n seu cargo. 

Designou-se o·dia i3 do corrente ás i horas da 
tarde.· 
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Do ministro dos negocias estrangeiros, de !2 de 1 em duvida; eu ouso mesmo affirmar, sem receio de 
Maio corrente, pedindo de:;ig~ol3ção dr dia e hora pnssar p·)r exagerado, q_ue não ha no Imperio, outra 
para apre:-:enta~~ão do relatorio da repartição a seu mais import:mte, nem mais urgente, considerada 
cargo. sob varios pontos de vi»ta, já c mo emprrza com-

Desi.,.nou-se o dia 13 ás 2 i '2 horas da tarde. mercial 'á em rei~ .ão á immigraçãn e coloniza ão 
Do secretario do senado, remettendo a proposta 

do governo fixando as forç~1s de terra para o anuo 
de !879 a 1880 convertida em projecto de lei, emen
d:Jda pelo scnado.-A imprimir. 

O Sr. Silveirà de Sou.~ (pela ordm~t) 

seguir. 
_(Con~ultada a casa é app1·ovado o 1·eq1te1·ime·nto de 

O Sr •. Silveira de Souza:- Sr. presi
dente, o projecto a que acallo· ele referir-me trata 
da construcçào de l;lma cst!'ada de ferro, que par
tindo de um ponto do littoral da província de 
Santa Catltarina' vá terminar na cidade de Porto-

daquellas duas província:-, e Ja tina mente sob o 
ponto de vista político e estrate1dco. 

Neste ponto são ai i ás concordes todos quantos 
tem siào encarregados de estudar es1a empreza e 
de dar sobre ella parecer, ou decisão : diversos 
ministro:; da agricu!tm:a transactos, o consel~o de 

' A 

failarei, a propria camara dos Srs. deputados. na 
sessão de 1.877, como consta de um seu pareceÍ' de 
commissão n. :1.!8 de 26 de Julho, e voto em se
parado do deputado Cardoso de Menezes, de 25 do 
me~mo mez e anuo ; e finnlmente, e mais que 
todos, o actual Sr. min_istro da _agricultiFa e pres!-

nimes em considerar a estrada a que me refiro 
não só como importantíssima _sob todos aquelles 
aspectos, mas até como urgente a neces.sidacle de sua 
rea tzaçao: nesse sentlt10 opmaram os rs. IS· 
conde de Souza Franco, Marquez de Sapucahy, 
Visconde do Bom Retiro, Nabuco de AraujQ, Vis
conde de Jaguary, Marqnez de S. Vicente, nas con
sultas do conselho de estado a que já allud.i, e que 
tem as datas de ifl, rl; .. Ahril, e 2q, de Julho de :1.87~, 

Tem sido promotor iofati~avel desta grandiosa Especialmente sobre a importancia e~tl'ategica 
idéa o distincto engenheiro Dr. Sebastião Antonio desta estrad<1, são igualmente concordes os· Srs. 
Rodrigues Braga, que tem publicado sobre a mesma Duque de Caxias, Visconde de Pelotas, Conde de 
interc·ssantes trabalhos, e feito repetidas viagens~ Porto Alegre, General Osorio e Visconde do Rio 
quer aoS·J·l'inci_paes Jogare~ a que aqu ~na estrada in- Branco, consultados a respeito em 187~. 
teressa e :•uer a.Europa, afim de estuddr e preparar Parn tc~-se aliits uma idea da impor~nncia 

i s SJ13 r a wJçao. es e gr tn ~mpen , · 
luta esse illustre brazileiru desde :1.1:58, e tem des- enuncia:·-se o seu traçado em geral. 
pendido nella os melhores 20 annos de sua vida. Ella terá, como· dis~e, o seu ponto de partidn em 

Mt·dianie esse aturado e intellignnte esforço con- nm porto· do litoral da província de Santa Catha
segniu o Dr. Sebastião Braga que se org:mizasse t•inn, que ser:i ou o de S~ Francisco, ou o de Porto 
em Lond•·es uma importante companhia que toma Bello, ou outro mais proximo da cnpit:~~l, cQnforme 
a si o enc;rr o do realizar a dita em reza. Essa o n !'; • 1 1 . , th:n!': · 1 • 
companhia acha-se com effeito nlli-formada desde o rerú umn zona fertilissima e amena da província 
anno de i~i:2, e tem ú snn testa uma direcçiio com- de Snntn Cnthnrina, a mais povonda, pur entre as 
posta dos mais respeitaveis e 111ais competentes colonins tlorcscentes de Blumencnu, de Itnjahy, 
n_omes do comJ.!lerew ~ finanças dnquella ~rnnde Ang-elina, Silnta Izabel. TIJCresolloli!':, e as terras 
CidnJtl; t.~es SitO: ()~~SJdente, o Co!lile de Devon, incomparnveisj:i medidas e distri midas nos vallcs 
par de Inglaterra, dJrecto,·es, Conde de Carnwath. do rio Tuhnriio e Ararnn~ru:i · sendo qui' nnquclli 
Idem; A. V._ Mun~elln, mem~ro do pnrlnmc·nto; além de outro~ g-rnnde3"' e!e'm:mtos d(· riqueza é 
A. R. Arkwt'Ight, Idem; Ht'tlrl Demnn l\tnenulny; prog-resso, se encontram as im~ort:tnl~s minas do 
e Ja!nes li. Moorson_. . 1 carvão, cuja explorn~ão jl1 estu concer•da, c que 
r Atnda em Feveretro do nnno os~ndo estes d1s- a.rn e c 11 •.!; ,· • .- • 

tmct~s Cltl"&lheiros dirigiram-se ao governo do nicnrfio e transporte nos mercados consumidores. 
Bra~il, drcJ:,rando que se nchnm pro!uptos Jlllrn Si parn ponto de partida fôr adO}lla lo o Jlorto d 
realizar a estrnda proposta, e que d1spõem dos s F, · · d· ' , 1 

, e 
recursos necessarios p:lra dnr a mais completa . - Ianc•sço, nm ,, our;os grandes Jesultndos su 
sa,isfação a esse empenho. . de\ em dnht esp~r~r pntn o f~tnro dess~· emprcz~, 

Os estatutos desta em preza já se acham formu- para 0 deseuvo. yuncnto ~, Iffi(lor.tante proymeta 
' • ' ' (T <1~ Santa Cath~rma, que nao tem sido até hoJe de-
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o Cabo Horn, pelo que deve ser o pr~fericfo 
para ponto de partida daquella estl'ada projectada 
para M~to Grosso; Pnraguay,. e_ te.. · 

Catharina a (lUC acima aHndi.'a el'>Wada for; ~m~ 
inflexão para Torres, no litóral da p!'ovincia do 
Rio. Grande, onde a _comp~nhia se obriga n cons
trmr um porto que strva aqueHa l'fOVincia. e terít 
o seu ponto terminal na cidade de Porto Alegre. 
onde encontrará a de Urugnayanà, que será setí 

o onoa en , e p á as nossas ron eiras em re-
lação c contacto proximo e prompto com o centro 
administrativo e politico do Imperio; compre
hende-se Lem o alcanre deste grande emprehen
dimento; mas infelizmente não me é dado agora 
desenvolvei-o. 

uando esta estrada foi discutida no sen3do em 
:1870, houve um nobre senador que entendia que 
ella não era necessaria ao Rio Grande do Sul, 
porq~e, dizia elle, que esta provincia tinha entrada 

da cidade d tquelle nome. 
.~as isto é evidrntemente Ul!l pn:~:auox:o, a que 

deu resposta· cabal e completa no seu j<i citado 
discurso de 30 de Agosto. S. Ex. declarou até, e 
cam toda a razãr1, • f!ltl não julgava estar lon!:(e a 
época em que essa barra se tornaria de todo 
impraticavcl. » Este receio e!'lâ inteiramente de 
accôrdo. çom a opiniii_o do eminente engenheiro, 

l .. ' • • f' ' 

relatorio apresentado em 1876. Aquella barrn está 
irremissivelmente condemnada a tornar-se im
prestavel mnis t:~rde ou mais cêdo. E' isto uma 

• Yerdade que infelizmente confirmam cada vez mais 
os noticias, até as ele mais recente datn, que cblli 
nos che"'am. . · 

O que ser la Importante provmcw do Rio 
Grande quando se achar assim tramada, é fncil 
calcular-se, e o nobJ'e Sr. presidente. do conselho 
perfeitnmente o esboçou. 

E' por estn rnziio, que im·oco sobl'e t1.1do em favor 
deste projccto toclo o npoio da illust•·nda deputn(}ão 

• • • .. r' • • 

cipnlmente gnnha com a renlizn()iio dn grande idl:a 
contid:t neste projecto. E~sa illustro c pntriotica 
<loputn~ão, estou certo, hn de ter n corng-em precisa 
par.t afi'rontnr quaesqucr pílqneninos Interesses de 
tal ou tal localiilade de sun llrovincln, <1ue tna\ en. · 
tcndidamente se julgue prejndlc:~cln; quando é 
aliús evidente que com essa ~:strnda ganllllrli itn· 
mensnmentll totln n \lfnviucin, o seu·eon\mareio, n 
sun ríln~n, o seu profn:ess~ em geral, e que disto 

• • tt • '~ 

Nuo siio demais, grnncies·ns <limeuldades. n rea
Ji;mçiio prnticn dn via fcrre:1 propostn : niío 6 exees
sivll a sun extcn~iio, que não excôder:i de umas 80 
leguns, atrn.Yt~ssando terrenos llbcrricos, em grande 
p:lrte já povoados, e onde não serão necessnrios 
grandes trabalhos de arte excessivamente custosos. 

a po era nc uir-se êU ro e Cinco ou sets 
annos, segundo os calculos mais razoavcis. 

Creio, Sr. presidente, como disse. que não é pQS· 
sivel haver duas opiniões sobre a importancia desta 
estrada sob os diversos pontos de vista que indiquei, 
n.~m ~obre a necessidade de sua prompta rQnlização. 

' 
tração, ·ainda uma vez chamo a attenção desta illus-
trada camara para o luminoso discurso a que roe 
tenho referido, do. nobre Sr ;·presidente do conse-

... l!l.-TOMO I, 

lho, que nada deixa a desejar n semelhante n·s-
peito. · 

O Sn. PnEsiDE!'fTE:-Lelllbro ao noJJL·e depn!tldo 
qne o tCffil)O a. urgencut esta vellCl o. 

O Sn. SILVM:InA DE SorzA:-Pouco mais direi. 
A dil!lculdade r:u demora na ex:ecução desta em

preza gr:mdiosa tem. provindo de duvidas que tem 
occorrido sobre a approvução da garantia de juros, 
que n companhia solicita p~~a os capilaes Cf~Ie nclla 

..... o ' " ~ 
nos scüs estatutos, aprovados pelo governo. 

Não ha, porém, Sr. presidente, razões solidas para 
que essa garantia lhe não seja concediila. A mater;a 
está perfeitamente estudada, e são de todo favo
raveis as ORinões de todos aquelles nossos em i
nentes estadistas já cit:1dos, nos pareceres do con-
se o c e es n o, que J<r m 1quct am em, e 1: c e 
Abril de !874 e !2 de Marco de !875. 

Nem por ser nvultado o éapital de .:e ~.500:000 elll : .. , 

siderar~ um grande onus para o thesÓuro nacional 
a garantia ·pedida, em razão do systema adoptado 
l ~ · :il · ar~- da ra · s ·stcma • 
que consiste na capitalisação dos juros uurante a 
construcçf•o àa mesma, c emissão de fundos pn
!Jlicos para pagnmento U!lS tlCS}1CZ!IS feitas tlcpois 
de concluiria elln de todo. 

Dilfcrentemente do que ate agora se tem feito, o 
encargo para os cofres ublicos sú come~a: cxacta-

render. Até então quer essa garantia de 7 o;o, quer 
todas as mnis despezns do estudos e constructfio 
correm por cont:~ unica da vroilria cOIDl)llnhi::t. 

Ora, supponclo·se mesmo que nos tres primeiros 
nnnos depois do concluída o entregue a estrada :ta 
trafego, elln só dt~ para o custeio, OLI seja dt: todo. 
mpro nc IVD, e c aro, en 10 n ; n 
diante devo dar uecessnrimuonte ren imentos «tue 
pelo menos muitn diminunm.nquello onus, nli:is jli 
relativamente l'uavo, pois que traduz-se apenas no 
pagnmento do juro nnnunl do i.i 0/o llns opoiiccs em 
que será convPrtido n uello capital, e mais tnrdo 
•· ~ " · • I· ue é evidente em 

smnmn, é quo melhornmcntos dt•Stll ordem nunca 
serão um verdn.deh·o onu~ 1mro. a~ nossas llnnn~a!l, 
no contrario siio os meios unieus ll!Dcazes pnl'n :~s 
restaurarmos, e Cnzermos prosperar o pnlz. 

COlno s~ vê, o s'fstema \lt&\IGsto peln CO\U\lnnhin t\ 
novo, e de grnnde commodldudo. EII'J tem sido ui· 
titn:tmonte o lll'cferido em tll\'l'J'sos pulzes du 
Eut'O\Ul., como na AUemaulln, Uel~tica, Russlu, e 
nas Indins, e nindn hn pouco foi multo rccommcn· 

: o · ·n ~~ ns lo res lCCti o mi· 
ni~tro <1ns obra!\ ~ubUens. 

Em um inquertto a quo procedeu em Londres 
o Sr. Barão do Pt•ncdo;acerca da Ol'Olllli::at:ão de 
tontpanltias p<wa a construcc!To de {l'l'ro-vias ;to Int· 
perio, nnnexo no relntorio ·da ministro da agricul
tu_ra, apresentado no anno Jlassndo. Yê-se- que lhe 

king Association lfr. Alexandre Laski, exactn
mente esto systema, que aliás já ha 5 annos estava 
consignado nos seus estatutns. 

O ·sa. PRESIDENTE: -Lembro novamente ao 
nobre deputado que está concluidó o tempo de sua 
u " cia. · 

O Sn. SILVEIRA DE SouzA:-' Emfim, Sr. presi
denw, V. Ex.. me tem já tantas -vezes feito essa 
advertencia, que eu, para não faltar ao respeito e 
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obediencia que lhe são devidos, termino ~qui o 
muito que teria a dizer, apresentando o projecLo c 
pedindo a V. Ex., de confoi'midade com o reque
rimento que em Abril ultim~ dirigiu a esta au-
. . ' , 

se digne dal-o com brevidade para ordem do dia. 
O prejecto vai por mim a!!~ignado e por mais 

vinte e tantos dos meus nobres collegas, que o 
julgaram merecedor de sua adhesüo. 

Vem li. mesa, é lido e remettido á commissão 8.~~: 

PROJECTO. 

1879 -~. 202. 

A ~ssembléa geral re~olvc : 

.Art. L • Fica autorizada a· companhia « D. Pe-
ro aJ way- • a evan ar na praça e on res a 

(j.:tntia de ;e &..500,000 afim de ser empregad~ e_m 
astudos, construcção e acquisição do preciso ma-. . ' 

que, por porto e littoral da proYincia de Santa ~a· 
tlwrina, ou pelo interior do territorio, approxm1e 
do centro administrativo do 1mperio a capital e 
fronteiras da província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul ; e bem assim em trabalhos conducentes ao 
est~belecimept~ de um porto nas c Torres • nesta 

§ 1. • A emissão desse capital ser:i feita em par
. seflas, á medida das exigencias das obras resol
t"idas i precedendo sempre autorização cspeciul tlo 
gonrno. 

§ ~.·o capital levantado pela com}nmbia gozará 
1 j os c o ao nnno uran ~ a 

execução dos trabalhos i devendo a companhw, 
quando assim determinar o governo~ lcYantar as 
quantias necessarias ~:Ira 11agamento daquellcs 
juros, mas sómente ate á condusiio das obras res
pec\ivamente autorizadas pelo governo. 

do ari. i.•, o governo converter». toda a impor· 
taacia do ca~ital quo a companhin·houver levan
ú.do, em titulas da divida publica nacional ex
terna, nncendo o juro de ti 0/ 9 no anno; os quncs 
serão dados em pag-amento u companhia com o 
desconto de 5°/o sobre o seu rcspectiyo valor no
minal. 

Paragrapho unico. Os tllulos da dividn puJJlica 
ancional externa, de ue t1·ata este nrti o orão 
1ara sua em1ss o na praça e Londres, n llenomi
nação da obra cuja execu~iio foi com elles paga á 
companhia : doyendo, para sua amo1·tizaçao, ser 
formado um fundo de reserva: de i % ao anno, 
l{uando o.rendimento liquido da obra respectiva fôr 
inferior ao juro liquido garantido pelo governo .. . . .. . .. 

receita hquida ácima dessa gamntia á referida 
amortização, até ao resgate dos titulas, pelo seu 
valor ao par .. 

Art. 3.° Fica autorizado o ministro c secretariu 
de estado dos negocias da agricultura, commercio 
• obras · · -
àito que forem· necessarías para cumprimento das 
disposições aqui mincionadas. . 

· Art. ~.() São revogadas as disposições em con
trario. 

S R -Paro da camara dos deputados, em 26 de 
Abril de :1.878.-Joil'o de Sottza .Mello e Alvim.-

- a • • 

Brandcio.~BarlTo de Vilia Bella.-J. emphico.
Alvcs de A mujo.- Tito Ft·anc_o.-:- Roza Danin.-:
Antonio de Siqueira.- Costa Rtbewo.-A. Epamt
noudas de Mello.- Tavares Bel{ort.- Pedro da 
Cunha Beltrào.-FreitasCoutinlw.- Cezar Zama. · 
- Tlwrnaz Pom éo.-Monte.-Bezerra de Menezes. 
- Sigismundo.- D. Americo.-Saldanha llfarinho. 
J. B. de Souza Andr·ade.-S. Souto.-&rgio de 
Castro.-llfanoel Catlos .-Esperidião E. de B. ~. 
-José Marianno.- J . .li[ de F-1·eita.s .- Fmnklm 
Daria. 

-Pedi a palayra pela ordem para perguntar a 
V. Ex. porque motivo a minha. interpellação ao 
Sr. ministro do im crio não fiO'ura na ordem do 
dia de hoje. 

o SR. PRESIDENTE:.;_ Vou res onder ao nobre 
de utado. V. Ex. sabe ue no a o - h 
sessão . -O nosso collega, deputado por S. Paulo, 
o Sr. ~foreira de Barros, communicou-me, por 
parte. do Sr. mini.st~o do iApe!io, qu~ S. Ex. ~üo 
podia responder. a mterpellaçao no d!a de hoJe.e 
que se entenderia com ·a mesa a respeito· da desi· 
gn~ção de um_ out~o dia, de aman:jlã em diante. 

O Su. JoAQUIM NAnuco:- V. Ex. dar-me-Íla 
então licença para fazer algumas considerações a 
este respeito, porque desejo,que uma vez por todas, 
se fique sabendo o que é o direito de interpellação. 
8esde que não houver este direito, desde que uma 
camnra liberal ado tar a ·uris · 
primir, V. Ex. comprehende que nós. não quere
mos estar a aproveitar-nos de um direito irrJSOl'io. 

O Sn. PnE~IDE!I.'TE :- O direito de interpellação é 
garantido pelo regimento. Todo o deputado tem o 
direito de mandar uma interpellação á mesa e esta 
tem a obrigar:ão de entender-se com o oyerno 

cn ta ora. . x. compre en e que 
este direito tem uma limitação muito expressa no 
regimento, e é de que a interpelloção só póde ser 
eft'ectiva quando o ministro póde e não julga in
conveniente discutir a interpellnção. Ora, desde 
que tl Sr. ministro do imperío me informaya de que 
niío podia discutir a interpellnção hoje, parece-me 
que niio havia outra intelligencin a dar ao regi· 
mento. 

OS 1oA t.: 
impcrio podia discutir a interpellacão hoje, é evi
dente, desde que S. Ex. se acha na "cnsa. Mas não 
é esta a questão. O que cu digo é que realmente 
o ministro tem o direito de .•. 

(Ha wn aparte.) 
O rimeiro servko ulJlico é 

marn. ministro deve estar ás ordens da camara 
e não a camara ús ordens do ministro. O ministro 
tem realmente o direito de declarar inconveniente 
uma interpellação, mas não o póde fazer senão -
quando o assumpto se prestar·a essa designação, 
isto é, qua~do houyer realmente inconveniencia 

O Sn.. LEoNCIO DE CAnVA.LHO (ministro do im
perio) :-Eu não o declarei. 
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O Sn. lOAQUHI NAnuco : -V. Ex. não estava na 
casa e não tem responsabilidade aJrruma ·pela 
ordem do dia de hoje. "' 
. Mas cligo PU : desde que um minigtro aceita a 
. uo, es e ((UC cc ara que clla não é 
mconvenicnte no sPrVtço Jlublico, a interpcllação 
não pôde mnis sahir da ordem do dia, aliás annul
la·sc o direito de inlet·pellação . .E demais, V. Ex. 
recorda;s!! que c~ diss~ que não quel'ia interpe!Iar 
o Sr. muustro do uuperw, mas entendia que em nm 
1arlamento libcrn tl · · 

em que se }mdes~u discutir a instrucção publica. 
V. Ex. conwrehendu que desde que a interpel
l-ação é aceita o }losta na ordem do dia, é forçoso 
ahi .vernume~:a vnra que haja casa (Apartes). 

St em vez de flcm· permanentemente na ordem 
do dia a. inter•pulln~~ão, se for escolher de cada vez 

clusira' de V. Ex., mas esta competencia não é tão 
c~cln!liVn que o de~utndo do seu logar não tenha 
o direito de pot.llr, de reclamar a respeito de qual
quer materln que lhe pareça interessante, além 
dnquollas gue t't mesa assim o parecerem, e sinto 
que n minha interpellação não tenha parecido in-

s • . ·. os rs. secre artos. on znuam 
os apartes.) Pertence li mesa a designação da ordem 
do dia, ma:; clln se 11óde <lrganizar com a collabo-
ração dn camat•n c !leu accôrdo tacito. · 

0 Sn. PRESIDENTE :-A c amara não votou urgencia 
para interpelloçlío. · 

O Sa. JO.\QUIM NADt:co :-As- interpellações são 
sempre urgentes. 

0 Sn. PRISIDENTE :-De endem do O'OVerno. 
0 Sn. llANOEL PEDRO :-Isto é verdade ... 
0 Sn. CANDIDO DE ÜLIVEU\A dá um a}larte. 
O Sn. JO.\QUiM N.\nuco:- Quanto ao argumento 

de que a interpellat:ão não póde passar para ·a 
ordem do dia soguinte, guo fica prejudicada, devo 

• o • • • 

O Sn. DELFORT DuARTE :-Isto agora é censura. 
O Sn. Ruy B.\.RBozA :-E' preciso ver quem não· 

compareceu para deixnr do haYer so~s:io. - . -
pareceu. 

O Sn . .JOAQUUI NAnem :-Comflnl·oci um pouco 
mais tarde, mns istu nfio cst:i em CJUO!!liio. A minha 
ausencia não concorreu }lnrn e!!tn talln como mi
nha presenra niio tl'm concol'rido para evitai-a, 
or. ue os nobres de 1 11 • • 

feito aqui muita~ sessões com muito menos que o 
numero legnl (Reclumat·ões). 

Quantlo o regimento' marca um dia na semnna 
para a discussão· dos requerimentos e interpella
ções, não quer dizer que deixando de haver sessão 
ficam essas materias prejudicadas; o pensamenttt 

,. rr ~ ·- • • 

O Sn . .JoAQUil\l NAnuco :-0 que desejo, Sr. pre- · 
sidente é que v. Es:. lixe a verdadeira jurispru· 
cl ncia · , i · • · · 
ministros. 

Eu desejo que se. saiba o qne é que a camara 
liberal entende por dircilo de interpellação. 

0 Sn. BELFORT DUARTE: - E' O mnfs amplo pos
sível. 

O Sn. JoA UIM NAnuco : - N;io é > 
possrvel segundo as interprotueõos diversas que 
têm sido dadas aqui. Chegou-se até pela comprc
hensão do regimento n tornar necessario que • 
ministro do irnperio requeresse urgencln para res
ponder á interpellação (Jlle lhe tinha sido feita. 

O Sn. BELFORT DuA.u'l'E : - Xão é exacto. 
U. OAQUI!\I J. ABUCO ! - . 

tando um facto e não a mim. 
0 SR. DELFORT DUARTE:- A casa interpreto.u de. 

modo diverso. · 
O Su. JoAQriY NAncco:-V. Ex. está enganado, o 

nobre ministro do imperio requereu urgencia ..• 
R.: ELFORT UARTE: -Mas a urgencia foi SU· 

per abundante. 
O SR. JoAQUIM NAiuco :-Tanto não foi supera

bundante que deu logar á minha reclamação deste 
lagar. 

O Sr. BELFORT DuARTE :-Ent:io 'tambam a .recla-
mação foi superabundante. · 

O Sn. JoAQUIM NABcco :-Não houve superabuil
dancia 9uando se poz a \'Otos o requerimento ele 

o factÓ foi completo; o nobre ministro pediu 
urgencia e o Sr. presiuente a fez votar. 

Onde está a supcrabunclnncio? 
O.Sn. BELFORT DUA.RTE dá Um llpnlte. 
O Sn. JoAQum NAnuco:- Niio desejo ter uin 

o ~ . . ' que a or.dem do dia de snb ndo fosse invertida. que desej . un.iromente é pedir 1i mJsn, que fixe a 
O. SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :- Só para. o orça. verdadeira j urisprudencia sobl'e o direito ·de inter-

n~eil.to. • pella~;.iio, porque é perfeitamente certo que si se en
tender que a interpella\ãO deve ser daàa para um 

(Ha outros apat·tes.) certo dia da semana e não ficar permanentemente . 
O Sn. lOAQUilii NAnuco :-Quando o regimento na ordem do dia, então eu renunciarei a fazer a in-

· a s a erras tcam para os ~a a os, terpe açao, porque estou c~rto que o ia e ca a 
bão quiz dizer que nesses dias não haverá sessão, interpella~o será só um dia para não haver casa 
Mo fllliz dar nos deputudos um dia feriado. j (Apartes). 
; . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 27/01/2015 11:47- PÃigina 6 de 21 

100 Sei'sTI á em :12 de l\_laio de 18 7 9. 

O Sr. tn•esident:.e:-Creio que já expli
quei ao nobre deputado o que se passou em relação 
ao incidente. 

o direito de interpellação tem seus limites nas 
· · er ~i bl' nas forcas do 

proprio ministro a quem é dirigida. . 
O nobre deputado comprehende que pode dar 

· um caso qualquer, de enfermidade, por exemplo, 
do ministro ... 

O Sn. JoAQUm NAnuco: -Vh•emos no governo 
de gabinete e não no governo de ministros. Temos 
um ga me e responsav •. 

o SR. PRESIDENTE :-Desde que não houve casa, 
a mesa usando do seu pleno direito tinha de dar a 
ordem do dia de hoje. Para essa ordem do dia não 
podia entrar a interpella~ão em virtude do motivo 
que já expuz :>o nobre deputado. 

. . ~ 

do nobre ministro na camara . 
. o SR. PRESIDEl\-rE:,:- A presença do nobre mi-

o SR. JoAQUI:II NAnuco:-0 que eu quero é que 
v. ~x. diga para quando fica a minha interpel· 

Ao contrario, desta fórma SS. EEx., estudando as 
conveniencias mutuas, poderiam dar ao debate, 
já 110r si importante, a solemnidade a que tem 
direito. 

Devo. ao terminar confes~:ar a V. Ex. que .mo 
sor[lrellende o modo por que ez reparos a es e 
facto. ·mr-se-hia que se dirige a adversarios aos 
quaes empre~la todos os máos scntimen~\)s p~li_ti
cos e anti-hberaes. Com um adversarro pohttco 
não teria eu certamente este procedimento. Com 
um correligionario, porém, que queira ou não car-

..,. • I . . .. 

partido, o caso é differente. 
Por ultimo observarei quo:l, e tll'~ 03 generos de 

morte de um<' situação politicc~ c1u:üquer, nenhuma 
mais amedronta do que a da e•terilidade. 

O partido liberal vê com desgosto e os adversa
rios coll_! satisfação que já são pass~dos seis mezes 

firmados por V. Ex. .e pelo nobre deputado não terpellante. 
viessem modificar essencialmente as suas conclu- O SR. PRESIDENTE: -Em tempo satisfarei ao no-
sões. . bre deputado. · · 

v. Ex. no exercicio da faculdade que lhe con· 
f~re a 2.a parte do art._ 137 do re$imento> marcou PRIMEIRA PAR-rE DA onDEM no mA. 

·accôrdo tanto com o ~o.bre d~putado interpell::mte, Entra em 3.a discussão o projecto n. 8~ A de 
c~~10 com o n~bre mrmstro rnterpellado. :1879, hem como o projecto n. 179, apresentado 
. ss. Exs.? pms, longe ~e se p~epararem para ~sla como emenda ao dito projecto n. ~A, e foram 
lr~a de trtbuna como mcarnrçad~s adver~arros, I sem debate approvados para irem á commissão de 
Vl~ham a ella com as trocas das mms amavets cor- redacção. O projecto n. sr.: A autoriza a jubilação 
·tez~as. . . . . \ do revd. fr. João da Natividade, e o projecto 173 

. :Nestas rdeas combu~aram o dra de sabbado, des- approvado como emenda autorizn a· jubilação do 
tm .. a~o para os requern:nentos: . l arcedia~o Dr. Manoel Tavnres da Silva, profe~sor 

~:;. EEx. neste :tccordo tt\'eram em vrsta, eu : de theoJOgia do..,.matica · 
penso. não embt~raçar a discussão do orçamento. : o • 

No sabbado não_ houve sessão. Para ~ste resultado Í SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
tanto concorreu o mterpellante como o mterpellado. 1 

Tt~do me fazin crer que aquellq cordialidade I Contínua a discussão do orçamento geral do · 
contmuava. . i lmperio 

Nestas idéas tomei a· responsabilidade de pedir a / • : _ . -
V. Ex. que ti_rasse da ~rdem do dia a interpellação Vem ames~ sao 1!,POrados e entram 

dar _tempo
1

\os dous ~onselheiros ~'!e aqui têm de guintes : 
1
\ 

medir-se no seu acrisolado amor a mstrucção pu- El\fEI'HlA X RECEIT. A. 
:klica a ~studos dos Qive_rsos systemas a respeito 
.de mater•a, até que combmassem novo dia. A taxa de transportes das estradas de ferro será 
. Não houve, como se vê, nem intenção de illudir 0 cobrada entre os limites de 20 réis a i$000. . 
valioso direito de interpellar, que S. Ex. retende Sala da com ·. ão -. 
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E'-\IENDA.. 

Restabeleça-se o credito de 3.000:000!}000 para o 
rolonrramento da estrad·a e 

conformidade com o art. 1.8 da lei n. 2670 de 20 
de Outubro de 1875.-S. R.-Sala das sessões, i2 
de Maio de 1879.-Affonso Penna.-lgnacio Jtfal'
tins.-Lima Dual'te.-Candido de Oliveira.-Aure
liano Jtfagallui:es.-Tlteodomiro.-Felicio dos Santos: 
-V: de Jtfello Fl:anco.-If!anoel Eustaquio.-Çesario 

EMENDAS ADDITIV AS. 

Artigo. Os navios estrangeiros empi·egados na 
navegacão de cabotagem nos portos do Imperio 
Jl3garãÕ o imposto de 100 rs. por toneladametrica 
no JOl'tO de des rrr 

§ Os geaeros alimentícios e objectos navaes de 
con:;umo designados ordinariamente por sobresa
lentes, serão sujeitos a despacho para p:lgamento 

·rei o;) e1r s con arme as tar1 as vl· 
gentes. 

§ .Cada mari.nheiro estrangeiro · ao serv}ço d~ 
o ~ .. 

sujeito ao imposto de (!~, por viagem. 
~ Os marinheiros nacionaes empregados em navio 

estrangeiro e os marinheiros eslrangeiros em navios 
nacionaes ficam isentos de imposto. ·. 

§ Os ~avias brazileiros que se empregarem em 
navegação de longo curso ficam isentos do im-

n ge no . anno. . 
Sala das ~essões, i2 de Maio de i879. -Felicio 

dos Santos, · 

.\1 >ITIVO AO PROJECTO N. 1.(!3 A DE 1879. 

)_; ~.1 r;~n l ~iras CiVIS rreo:rra hos arrrimensores 
e os na ·il,V<'lS formados em mathematicas. nacio
naes ou estrangeiros, não poderão tomar posse de 
empregos ou commissões de nomeação do governo 
sem a apresentação de seus títulos ou cartas de 
habitiiação scientifica. 

Os títulos passados por escolas estrangeiras ficam . . . . . ~ 

chnica. 
Os engenheiros actuatmente empregados na côrte 

e províncias terão, aquelles tres mezes e estes 
seis mezes pari a apresentação de seus diplomas. 
Cesar Zama.-Hol'ta de Araujo.-Ruy Barboza.-

J. C. Azevedo. · 

ADDITI\'OS PARA A RECEITA. 

. Nos casos de permuta continuará a vigorar o 

· O Sr. l:<~ranco dê Almeida nota feliz
mente que dú -se tregoas á política discutindo o o r-· 
çamen.to. Em 1877 escrevia : 

~ a rio 1smo ex1ge com 1mperw, que a 
udministração financeira seja completamente li
bertada da influencia, da dependencia política. 
Só assim podem ser restauradas as ·finanças, 
sendo administradas com probidade, intelligencia 
e zelo- com·a prudencia que premune a fortuna 
ublica contra t da · · ' 

pirita de previdencia, ante o qual o incremento dos 
recursos em tempos prosperas não dispensa a eco
nomia, sempre. necessaria, para fortificar o credito 
do Estado, e perpetuar o equilíbrio dos orçamentos 
em dias menos felizes. -Constituídas as .financas 
campo inteiramente. neutro, a monarch~a no go-

patriotismo para harmonisarem seus constantes 
esforços afim de que ellas floreçam, porque são a 
Joderosa fonte da ri ueza e rrrandeza ·das na õP-s 
cujo exemplo vivo e.a Inglaterra. A pasta da fa
zenda não póde continuar á mercê das ondas par
tidarias ; deve ser um seguro effectivo co1,1tra todas 

. ·, . . ' e 
unico dos legítimos interesses do tnesouro nacional, 
cujos cofres são alimentados por governistas e op
posicionistas, li.beraes e c_onservadores, · m~nar
chistas e republicanos, nac10naes e estrangeiros. 
A fortuna publica, a fortuna de todos, deve estar 
atrioticamente am arada contra os vai-vens e ca-

prichos e to as as pohtlcas. As leis financeiras 
devem constituir uma especie de bíblia nacional, 
sob a guarda da monarchia e da democracia, que. 
darão, imõ corde, o grande e fertilissimo exemplo 
de respeital-as e cumpril-as. » 

Não está modificado e~te juizo, e pa~a robustecei-o 

os interesses sociaes; não conhece fronteiras, affecta 
todas as relacões internas e externas. · 

-Tregoas ã poli ti cá djante da grande responsabi
lidade liberal em unanimidade nesta camara, diante 
da necessidade de se cumprir religiosamente o . 
nosso roer mrna. 

- Tregoas á politica; quan o a situação do the
souro nacional é gravosa, oppressiva e perigosa, a 
fazer lembrar o Extrema pati de Ta cito. 

- • Volva-se, que é te}llpo, a_ ~lttenção ~a opi
nião publica para a adnumstraçao financeira, de 
paiz, escrevia ainda em !877 .... E' tempo de dar 
o grito de alerta, de tocar alarma, porque a po~resa 
já nos ameaça, sitia-nos. Acqrdem a m~narcht~ e 
a democracia, po~que a n01te approx1ma-se, e 
uando c berra a noite de um ovo é ara sem rc. • 
Assim pronunciand0-se folga de reconhecer, 

que no mesmo sentido havia sido precedido pelo 
~nrado ministro dê.: fazenda em 1876. Escrevendo 
aos mineiros disse-lhes : 

• Raro é o governo que não t~ma pela ~ri~a da 
• · e· a do es eit a voz ener 1ca do atrwtlsmo 
• que aconselha, ou o brado de an~ustia dos que 

2."o A taxa de 4:0~, a que fica elevada a de 205, • sentem e compartilham os soff~tme!l~os da na-
cobravel até agora de cada substabelecimento para cr: ção .... Não ha seguramente ma1s s~r1a e ~o
a venda de escravos, ::erá ·cobrada sem a limitaçãQ « mentosa questão que a da regularidade, tmo 
de 1.:0006 estabelecida no art. 1.3 § 3.o do regula- • e previdencia na gestão das rendas do estado, o 
mento. que baixou com o decreto n. 4:505 de 9 de o: aproveitamento dos seus recursos, ~ ma,:n~ençn. 
Abril de :1.870. · -

Sala das commissões, :1.2 de Maio de_:l.87~. - ·, se da miseria e .do descredito. Dolorosa e humi-
Buarque de Jlacedo. - Cesar Zanw. - il[orezm de ~ lhanLe embora e esta a verdade que cumpre ter a 
Barros. ~ ~ coragem de confessar.• 
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Antes, porém, de amiJos, estava o progr::muna do 
partido : re{OI'11Ut ou revolurão. . 

A presenra do partido IiGeralno goYcrno signi
fica a 1·e[onna, unico remedio contra a t·evolu!:ão. 
.,l. .. • 1 

consistir na modificação, alteração ou sul.lstituirão 
da actualidadc que tantos annos gastou nosso 
partido em denunciar como perniciosa e fatal. 

A coberenr.ia de principias, a lealdade de carne
ter desde logo tr:~zcm ao espírito o preceito de 
Cicero-eos ab.illa consuetudine ?'evocandos-;-llara 

. . 
A tarefa é di.flicilima, sem duvida, porque póde

se dizer do B1·azil ú que da França disse Forbon
nais: • Quasi todos o j ulg-:mi inconstante, mas é 
fortemente ateirnado em conseryar o que uma vez 
aceitára, ainda que seja máo. • 

esforços. 
Formular~ o goYerno c apresentára ao COl'JlO le

fiislativ-o a proposta de or amcnto na conformidade 
as prescr1pçoes egaes, orçan o a receita em 

101.000:000,}, e fixando n despcza em i2l.H9:000§ 
do que resultava o dl'ficit de 20.:1.:1.9:000$000. Mas 

• lli. ' ~ • ( b - ' • c.-

nobre commissão, tem-na o parlamento para iniciar 
a reforma financeirn lilloral, fixando desde logo os 

_principias, assentando as grandes bazes do equil
brio do orçamento, sem o qual a restauração das 
finanças resol v c- se em mit·agem. 
~a situação deploravel, para a qual nem direcla 

nem m 1rec amen e concorrera o parti o 1 era , c 
dever de todo.> exporem quanto pensam e quanto 
sentem, afim de que governo e parlamento saibam 
conquisl.ar a gloria de uma refQrma benefica. 

A responsabilidade commum augmenta desde 
que ao dt•ficit o:din~rio de 20.H9:000;$ vem aCI·es-
. . . r . ~- • 

noso quando estr:mgei!:o, para fóra do Imperio, 
cumprida u prisão. 
· Outras medid<~s ca!Jcm na csphera adminil:ifra
tivn, c todos estão profundámente convencidos tle 

.. .. :-- •• :-- • rr 

O seguudo meio é a economia pelo. rigoroso em
prego dos dinheiros publicas, pelo cerceamento 
das despezas utcis mas que podem ser comtudo 
adiadas, e pela suppressão das que são de luxo. 

Em todos os paizes civilisados as despez.;s gua.r
dam mais ou menos a sco-uinte ro orcão relativa-
mente aos serviços ecreta os : 
L-Serviços indistJensa\·eis... i/1 

Justiea, instrucção, força etc. 
2.-Scrviços utcis........... i/2 

Emprezas, explorações etc. 
3.-SerYiços de luxo......... i;'!J, 

., 
Aplllican!lo ao orçamento ullimo liquidado na 

importancia de............... !26. 780:060,5000 

i. -Servicos indispensavei3 .. . 
.2.- «- uteis ......... .. 

31.695:000;5000 
63.39~:000;5000 

Si nos fosse da1lo descobrir os serviços de luxo, 
ainda que em importancia menor, faeilimo seria 
o cquilibrio do orçamento. 

Este estudo, porém. exige indagação demon11la 
e aeur<ida, c não se póde chegar ao resultado de
sajado uanLlo mal o artitlo liiJcral toma conta da 
a llllllisl.raçao. 

Entretanto desde já púdc-sc nssegurar, que a 
economia póde ser exercida em grande escala c 
extens~o. 

E' com este fim que Yai examinar :~s ver h as de 
despeza, sujeitando o seu juizo ainda que lH.JUco 

• t •• • ()' :) • .. 

sustenta, ·e ti decisão da camara, diante da qual 
curva-se reverente. 

O governo propozera para o ministerio do im-
perio o credito de. . . . . . . 8.82~:725~000 

A camara reduzia em (S. E.). 675:57!~000 

para o cxet cicio de 18J5=18J(i, ultimo hqmctal:lo, : 8.147: IMSOOO 
com a receita de !.06:000;5000, fixaram a despe-za ! Para 1878-1879. . . . . . . . 7.iií!J, 088!5000 
em i92.9tl8:000,)000! Gasto em 1!~75-1876. . . . . • 8.0:28:991$000 

Depois de 7 anuas de atlmiuistraç5u c puder, es- - Pede licen(;a pura uão approvar a suppressiio 
culpiram as:-;im a condemnaç5o uo mais tlctestavel dos alimentos ao principe o Sr. D. Felippe, llOI'ttuc 
e perigoso systcma financeiro. lhe purece eontral'ia no nrt. :109 da constitukao, 

AfasW.da a possiuilidade da imitação de tão fu- estautlo Sua Alteza fóra do imp2rio com licença de 
nesta tlrceedentc, a nossa tarefa gloriosa principia Su.a Alagestallc o Imperador. 
apenas, c só ficará concluiua quando desapparecer Acresce que, uinda duYidosamcntc, legnl a snp-. . . ) . -, . ...;-- .. . . . ... 

. ' ' - ' g·estadrs nos dão· o exemplo de concorrerem com 
89:600~000 para as urgencins. ~o Estado, e sempre 
porqnr, sem fa nsto c sem VICIO alg-um, Suas 1\In
gesta<les gast:un a importanr-ia tla lista civil do 
nl{)do honroso í' lmm:mitario. 

-A suppressão do 1.0 e2.0 offieiaes, 2 continuas, 
2 ;;uaLla;, e 1 correio da secretaria da camara. dos 
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deputados, 6 injusta e prejudicial. A secretaria, 
sob a direcção do seu ·habil chefe, apresenta sem
pre trabalhos de tão subida valia para a historia 
llal:lamentar, _q~e ~ d~minuição do pessoal 1?-eces-

guardas e correio não chegam par~ o serviço in: 
terno e externo, como sei e dou testemunho por 
expcriencia propria. 

-0 § 17, dotando o conselho de Estado, não devia 
ser supprimido ? O partido liberal póde transigir 
com a instituição inconstitucional do conselho de 

. rporaçao a mm1s rattva e mutl . 
-No§ i8, secretaria. de Estado, pódeser reduzida 

a despeza, havendo um só director geral, sup
primindo-se a gratificação dos correios de serviço, 
os addidos, reimpressões e impressões que devem 
ser fornecidas pela typographia nacional, 3 ser
ventes e lerrisla ão. 

-NQ § 19, presidencins de provincia, supprima-se 
a despeza com mobilia e objectos para os palacios: 
cMitentem -se com o que ora tem. 

_ .. , · , a-s a me a c a 
despeza, só pagando-se congruas aos vigarios cal
lados. 

~ . 
peza, só pagando-se vencimentos aos professores 
providos na conformidade da lei civil, até hoje 
quasi em toda parte desobedecida. 

-Não seja reduzida a despeza dos§§ 22, 23 e 24., 
com as faculdades de direito e medicina, e escola 
polytechnica, decretada de accôrdo com os respe-
. · · · â . asa 

que iá não se decretam auxilias ás provincias, 
&>colãs professionacs, bibliothecas etc., etc. 

-Restabeleça-se o § 26, porque o instituto com
marcial precisa de reforma,. e não de extincção : 
ma• reduza-se a despeza passandQ as aulas para o 

rr • , 

-A Cl'eação da esr.ola normal parece instan
temente reclamadn; Ilara provai -o basta reproduzir 
as palavras do relato rio do honrado Sr. ministro 
do Imperio (pag. 65). 

• A primeira condição para um bom ensino são 
os bons lrofess rcs e ;- ' · · 

• formam-se. A creação, pois, de escolas normaes, 
• destinadas a fornecer um pessoal conveniente· 
• mente tJrcparatlo 11ara desempenhar as elevadas 
« funcções do magistot·io, 'é neccssiuade reconhc· 
• cidn por quantos so occupmn com verdadeiro 

interesse tias questões conccrnontcs ao ensino, c 
• que reclama uma ntteução solicita da parte dos 
• 110deres publicas. Do todos os lados erguem-se 
« queixas contra :t insumciencia de habilitações 
• tecbnicas da aio ·· · 
• severas censuras são dirigidas li imperreição do 
• ensino dado nas escolas publicas do llaiz : e 
• nessas vozes a um tempo hn rnzão e inJustiçn, 
« porque, si o mal existe rcalmonto o não púde 
• ~cr dissimulndo, dello não siio culpados os pro· 
• fe~snres. A rc~~ponsnbilirladc~ pesn subre o J~stndo 

I l l • , 

" c ever seu crcar de mitemiio o .. pessonl a quem 
~ terti de confiar a delicada mis:::iio da cduc:u~ão 
« dn infanch1. » . ' 

A este respeito. relativamente il instrucção e 
cclucação, não póde haver economia, porf!ue não 
óde haver liberalidade ·am is 
- No§ a3,~obserratorio astronomico, supprima

::;e o addido. · 

- Não se atreve a reduzir a despeza consignada. 
nos§§ 39, 40 e IH, que se referem á salubridade 
publica ; antes está prompto a _dar ao governo 
tantos quantos meios julgue necessarios ara me-

o nosso es o samtarw. 
Ha tres idéas, que dominam a população : 
L a Que o grande inimigo da saudeé a· febre 

amarella .. 
2.a Que a mortalidade augmenta na estação do 

calor. · 
. n ue•cw e oca Ida es. 

A i. a é falsa, porque o grande inimigo é a con
stante e idemia_J:Uortifera dos tuberculõs........A esta
tistica mortilaria apresenta 2.055 victimas desta 
moles tia em quanto o numero das victimas da febre 
amarella é de 2!3, quasi i/iO. 

E' um verdad · · 
constantemente pelo fal!ecido Dr. Paula Candido, 
e que colhe o duplo das victimas entre os brazi-
leiros. · 

. · · e e a sa, nao. so porque a mortalidade é 
quasi a mesma nas 4. estações do anuo, como por 
que o augmen.to,_ e!nbora insignificante, apparece 

Eis a estatística : 
Abril, llaio c Junh(l; ·. . . . . . . • 2.656 obitos 
Outubro, Novembro e Dezembro. . 2.589 « 

..Janeiro, Fevereiro, Março. . . . . . 2.530 
Julho, Ag<5sto e Setembro. . . . . • 2.368 

:1.0.!37 

A media é de 2.531:. 

A 3.a idéa, sobre localidades revelia-se no se· 
guinte quadro : 

IC I • • • • • • • : • • • • • 

2 Engenho ·v~:~lho ......... . 
3 Lagoa .•. , ..•......... 
4, Engenho Novo .......... . 
5 S. Christovão ....•.....• 
6 Espirito Santo. . . .. 
7 Gloria. . . . 
8 S. José ...•. , . 
9 S. Antonio ... ! 

:10 Sacramento .. ~ · · ·: · · · · ' · 
H Sunta Rita. . . . . . . • . . . 
1~ Sau t' Anua • . • • . . . • . . 

MéUia :l3i. 

70~ 
778 

t.a:J\ 

Com estes elementos niío parece impossível 
descobrir o inimigo ou inimigos da saude publica. - . ; "' . . . c ou 
approximnção do encanamento o esgoto' 

Compete a resposta nos chimicos. 
E o deleixo! O que quer dizer depositos cobertos 

de limo .n tornar a ngtta vcrdeada ? 
- Supprima-se a v~r~a d!> § .W: todas as obras 
~ • l ' 

- S!lpprimn-se a verlm-Evm1tuaes-por mora
lidade publica, e atlministrntiv:~. 

No balanço definitivo de 1875-76, âo qual é 
obrigado a referir-se por ser o ultimo liqUidado, . 
encontra-se a seguinte verba: 

· assignaram o auto do nascimento. de S. A. impe· 
rial o príncipe do Grão-Pará, 5:000~. • 
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Eis os nomes dos signntarios: 
L S. i\I. o liiJ.[JcradoJ;. 
2. S. l\L a Inljleratriz. 
3. ·S. A. o Conde d'Eu. 
4 .. Ministro do im lerio. 

'lg'UClrf! O •. 
;i. Bispo cnpellão môr. 
ti. Barão ele Paquetü. 

-A v~rba do·* Hi,-força polic!ttlnns provincia_s, 
-seja elevada a L i\l8:000,)0UO, st passar a redUC\~ao 

7. Conde de Lages. do exercito, que adiante váe proposta .. 
-No§ 1 i ,-ajudas de custp-,s~p_lH'I~1~-se o aug· 

menta de 1:3:200~000, que nao esta JUStllicado. 
8. Augusto Duquc-Estr:~da l\Ieycr. 

1 
~. ::~~? C~u·los M~yrincJ-: ~ Balnncead:ls as reduc ·ões e os dous auo-mentos, 

1J . Viscon1le de CaraYell::~s. 
1::2. Visconde de Smlt::~ Izal.Jel. 
1:3. Dcpaul. 

resulta o accrcscimo d~ dcspeza apenas de :2~:.:7 ':..;), 
1 aun·mento que se(l'uramcnte . dcsappareccra com o 
! zelo, probidade e"' fiscnlisa~ão do governo, e com 
: os quadros nunca preenchidos.· 

A~ suppressõ::s neste ministerio Ílll]lOrtam em \1 _Para 0 ministcrio dos negocias 
1,:338: 740;), 1 estrangeiros foi proposto o cre· 

Pnra o mjnjsterio <la justiça foi I dito de . 
proposto o credito de......... G,778:8~i:ib000 \ queanob~·~·êo~1il;Ís.sã(;~edÜ~ir~\·a·. 

O credito votado foi de......... ll,990:91t5;5000 Fazendo-se :.1 economia de ..... . 
Yotado para 1878-79........... 6.(1:51:443,5000 · · · · - - -( • 

•oO em:~. 1v-1 • • . . . . . .• • . . . . 5,855:732;5000 , A despcza de 1875-1876 foi de .. 
Sf't'ia doloroso qnc a camara votasse c se gasta se 1 E' muito, mas n~o é bastante. 

lll;lis do que aquellcs a c uem os liber~es accu· , r ' o • • • 

1. e32. 69i~;eeo 
8Hl::833~000 

. ::H 7: 861~000 
...). "'":"-'' 

sat-. m c e cs anJa ores, salvo· para gal'anlir a in- verbas pa1·~ impressões, pat·a ncq~isição de pvros, c 
dependencia dos m::~gistrados. I para alu. g-ucl da casa, passando a secreta.r~a par~ o 

Ha porem logar, p::~rcce-lhc, para importantes sobrado do magnífico predio d::~ typographta nacw-
reducções. · 

1 

na i. · . 
No~ 1.

0 secretaria d'est::~do suprima-se a gratifi· 1 _No ~2." -legações ec~onsulados-.~::onsttlu<tm 
cação aos correios em selTico, c a verba para im- uma só legação as r~p~bhcas tio Pacihc~, como 

ressõcc; • ~ , u ,< :.1 , :; 1 

1\ig ~ ~-º, peliei:1, snpptima~:se as gt.ttillcaçõe:; i Porque não haYcrá em· Portugal c ua nussia 
em tluphcata aos chefes de pohcw.. 1 11penas ministros residentes ~ 

- Su_ppt·im::~·sc o§. 8.0
, guurda nacional : ritircm 1 Porque não supvrimir a lc;;a~ão junto ú Santa Sé, 

os ~fficmes .do cxerctto do~ conuuandos da gua_rd:~ 
1 

1Jt1stando um ministro residente em Homa? 
nacwnal, nsto como os patsanos serrem gr::~tmta- , .\leuiJn~ ;ào estas que trnzcm importantes redLlC· 
mente. _ , · cües. . 
· No ~ 9.o, c::~su uc rlstencao, r~duza:se 3: '1~~,, : - Cumpri) :1 :aba1: çem a r~r!Ja àe § :J •• n Os emp~e 
na~ ~e:-.peza com ? matcr1al. No ex.ert•tcto ~~}~nJ• , gndos em disponilJtildade s:10 vcrdaue1ros \1cn~tn· 
1816, gastou-se,su em concertos de ca·rros,2:ouu,$000. ! nistns do Estado. E' preciso dttr·lhes l cstmo, 

- Supprima -se o § 10, eventuacs: :.1 rerba secreta · ma Laudo cstns pensões illcgaes. _ 
plide r.oncorrer pura erentunlitlades que n proprin : -A moralhlatle exige, I)Ue os~§ a."c 6.0 , extt·nor· 
nobre commissão calcula e1u 6:000~; tanto mais i tlin11rias no interior ll exterior, sejam supprimidos. 
que em 1875-18i6 esta verba importtira ::~penas No exercício de 18i5-18i6 foi CSe\'Otaâa n verl.ltt 
em 1 :8i5§, ainda ::~ssim sendo i: 1aU~ de gl'atili· ; dn ~ 5. 0 uu illlJlOI'Laucin dll 87:580;, IJUosi toda em 
carões i !legues. 1 A"l'âtillcar.líes, sem se ~nlll\l' o mo li vo, a ministro~, 
-.:~verba. d~ ã i], corpo m~lil~r de llOli~ia, :'ejn i se~t·~:t•~.rios, .tu.ldido~, co~~ulc~. a pat:tic~l~r?s, con!· 

c::~n es c me tema, e c en1 :.1 ycrba para asseio c Importam est:~s reducçues em mms 2;9:o00;~000. 
despczas miudas. -P::~ra o ministerio !lu marinha foi proposto o cre· 

A vcrl1n do~ 12, guarda nrlJmw, fique rcduziuu dito a.c ••..•..•..••. :~··;··_. .... .ll.a5~:6~:1.$000 
u ::110:000~5· No cxt•rcicio de i87il-76 importou em l'eduz•do na votaçuo (:::.;. E.) a... l0.1'i9.h1~000 
3H:8:39;), gastando-se uliús em asseio c dcspczas 
miuuas -1:196~ .. Reorganize-se a guardn.urbana de 
metle a penpar ao partido llbct alo desgosto de gastar 
ll1<1is llO que os cumenadorc:.:.. . 

Para 18;8 18;9 .............. . 
De~pendido em 1875-1876 ... . 

. t. 233:510~000 
10.858:!98~000 
18. Mi:90~000 
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Pcrmitta a nobre commissiio que se lhe peça, 1 do porteiro e de um fiel, bem como a d-~~peza com 
antes de tudo, uuas explicações: : lancua, escaleres, e impressões. 

L" No seu parecer :1 emenda ao§ 18rcduz a dl'S· \ Assinl ~car~ reduzido o credito á 79:600~00, 
eza a 12.0

0
317 ·ooo. meno::; t0:389!}000 do que o votado para :18

0

78-79, 
NÓ Dimoio Official de 21 de lflarço está como 18~~ .. 

6 
o <> • ' . 

~ff~og~~ffôoo~sla emenda jú com o algarismo de ' ~~N; f7 oo,al}-~Úó~ia e executoria,suppríma-sB ~o 
E agora, 110 seu projecto para a 3

0
" discus- 1 a~tlrtor a gr!l.t_Ifteaçao ~e fiscal, c o ~ogar de e~crr: 

são está a mesma emenua com 0 aJooarismo tle ; vao do memnho, fic.mdo o credito reduzido a 
13i':(k88;5000o "' . J 4::190~~00, menos !::1~0~000 do que o votado p~ra 
~a ·No S(!ll parecer a emeiHla ao § 23 retlll~a a 1 :1878-:.~J· e menos :~:l36000 do que q.despen~rdo 

Passando ao exame da decomposir.ão do credito, mindo-se a verba com 1mpressoes. · 
propoz o goyerno pr.ra a soeretaria: ~ 1, a verba Fei~a.s as deducções fica o credito fixado em 

•) o ~ o 9 ·'i! 

que n nobre commis)jiio rcdnziu Ú •• o :1::!3:632!>000 votado pará :1878-79, porem infelizmente mais 
· · --- 89:508~000 do que o despendido em 187J-76. 

:l: 160$000 D<I(JUi a n cessidnde da maior econom:a na admi-
nistraoção, até que se possa diminuir o pessoal da: 

Será antes preferível supprimir na côrte. os lo· 
garcs de a.i~dant~ do intendente, do amant1ense, 

A. f t.-TOo.!O I, . 

V· classe da armada,que a nossa força na\ al parece 
não comporta.r. 
-Para o bata ão nava , 90 , fo1 

proposto u credito de ...•..••..• 
reduzido á o •••••••••• o • • • •••••• 

Ui9~:1õf.~OOO 
·79:076!SOOO -----
80:0756000 

tendo. iO ~om,pau~ias 

• 
te, e o fiel. 

O mesmo em Pernambuco e Pará. 
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Deste modo fira reduzido o credito a 801:6285, e 
ainda mais si, eomo me pareceu, tivesse n camara 
votado a reducção de :1.25:277~, constante dares
pectiva emenda da nobre ~ommissão,_e não apenas 
a de 59:8~7~. qua apparece no proJecto para 3.a 
iscussao. · 

- Para arsenaes foi proposto no 
~ :1.2 o credito................ 2.!155::1.786000 

reduzido pela nobre commissiio á 2.186:550/>000 

Economia ...•......... ... 

supprimiu, e cuja suppressão foi npprovada pela 
camara na 2.3 discussão. 

No uxercicio de :1.875-76 gastou-se 170: 795~000. 
Não parece comprovada a necessidade desta 

suppressão, que desorganiza e serviço. • 
n re an o po em ser suppnmt os os segumtes 

logarcs: 
No Rio de Janeiro, i encarreg-ado nas diligen

cias; a delegacia de S. João da Barra; o ajudante 
pratico-mór da bnrra; o escrevente; c bem assim 
a verba para impressões. _ . 

I:) ' c (. - • 
7 .005:~52$000 No Ceará, os de patrão-múr e pratico-múr. 

o credito proposto assim se d_eco_IQP9_e_:_ ·----- No Espirito-Santo, os de patrão- mór e sota. 
. . - ··-·· · -+--'.~-""·"""M:trmrilão;-·os··de })r.attco--múr" e patrão=mór. 

-Arsenal da cõrte ... · .. -.. · ·· · 1.929:236~006 N~ Par{~, os de ajudante do capitão do porto e 
• Bahia.. . . . . . . . . . . 273: 663SOOO pratico -mor. 
• Pará ......... ·.... 4.73:?_39$000 Na Parahyba, o de patrão mór. ..... 
» Mato Grosso ..... . 
• Rio Grande do Sul 

Diversas despezas ............. . 

2.773:02i>S009 
Abatimento dê lõ Ofo dos venci-~ 

mentos do pessoal artistico.... 3i7 :8~""8tSQOO 

2. Ui5: :1.77 SOOO 
E' evidente ue sendo uasi de 2.000 contos a 

despeza do arsena a c rte esta ne e a fonte das 
principnes e melhores economias; tanto mais que é 
esta Terba uma das mais suspeittls de capa de cs
lmnjamentos. 

- Nn ingpecção: reduza-se á 3:000$ a g-ratifi
c~ção. do inspector o supJ?r_imam-se os Jogares de 
' .. 

- Na secretaria: supprimam-se os Jogares do 
dons otnciaes, dons amanuenscs, do porteiro e um 
continuo. 

- Reduza-se á metade o pessoal das otncinas de 
machinas, construcçõcs navae., e artilharia. 

- E supprimam-se impressões. . .. . 
No da Bahia, rcdu;a:se á. 2:0001~ a gratitlea«:ão ao 

inspector, c supprima-se o lognr uo um ajudante, 
ass1m como na secretaria o do um oficial c do por· 
teiro. 

Reduzn-se á metade o possoal uas oficinas de mn· 
cblnns c construcção naval. 

A economia é de t.0~:87ü~OOO. 
No do Pernambuco, rednzn·se a i:OOO;) n gJ•ati· 

Jl~nçüo do insp_octor, e 1i meta~ o pessoal das oJil. 

A economia é de ã\:Uü~OOO. 
No do Par:i, reduza-se a 2:0008 a gJ•ntiflcadio do 

inspector e supprlma-se o Jogar do um mnmuiense. 
1la ajudante do porteiro do arsenal, reduzinun-se 
:'1 rueta_uo o pessoal· das offieinn~ 1l,e machinas e con· 

A economia é de................ 60:1&5~000 
-Supprimam-se os arsenaes do 

Rio Grande do Sul e de !lia to Grosso: 
A economia é de................ H>7:0811)00G 
Feitas as reducçõcs é o credito de.. i,!i:H: &.3~~00~ 

- · i por os 01 propos o no 
o credito de 2i0:716~000, que a nobre commissão 

o 10 ran e o u , a e egacm e· orto 
Alegre. 

No Hio Grande do_Norte-o logar_de p~trão-mõr. 

nlleiros da barra do RIO Real. 
A econoníi:. é de 29:330~, sendo redusido o cre

dito a 2:1.:1.:386nooo. 
-No§ H, força naval, é proposto pelo governo~ 

approvailo pela commissão o credit? de :1.,400:00M 
p~r~ a Jorça n~va_l; mas tendo stdo ápprovada a 

.. .I ' ... -

hida a importancia de 30:203S, e pois .redusillo o 
credito á :1.,369:797$000. 

Entretanto, supprimida a verba para impressões, 
reduz-se 111inda o mesmo credito a l,3õ8:~97SOOO. 

Em :1.875-76 importou em 5,51J:8:iit:iSOOO a des
peza desta verba I 

- o. e proposto o cre tto e · : . 15 . 
para I~avjos desarmados, sem il]lpugna~ão dn noiJrc 
CODlmlSSaO. 

Entretanto parece que o numero ilo officiaes devo 
ser reduzido, 11ois salta t't vista gue parn 19 pr1was 
de prct é ~xa~erad~ o numero de_ ta omciacs. • 

' - .~. 

E em :1.873-76 gastou-se ~7:6aü,)OOO. 
- No ~ i6 é proposto 1Jelo governo o ucci\o vela 

n?I.Jl'o commis~iio o crcuilo de :!13:08ti1~ para hus
pltnes. . 

Votado para !878-7U •.• ,.. ~\Ui66,SOOU 
Despendido em 187ti-76... :t:H:617,~00 

Mus cunwro fazer as scgulll\es reducçõcs: 
SUJIPI'imnm·se nu côrto um t.u clrur iiio, um 

Q u • • 
• J ' • ' ' quntro tn~ enfermeiros, tl'l'!l j,o• ditos, os enrer· 

meiros cxlr:mnmernrlos, 22 serventes ou verba 
com .impressões. 

J.: igualem-se os hospitnes un Dnhin ~ Pnrá ú 
rr.rhn dl'slinntln no de Pernnmbnce. 

A ('Conomin ó tlc ~:Ha:~1~. que reduz o crotlilo :'t 

_:.· N~ § :1.7 ,; propm;to pl'lo governo e :iccilo pela 
nobre commissão o e~·cdito do 1~8:322~000 para 
pbarócs. 

Votado J~nrn 1878-79...... Uii :37!~000 
Despen tdo em i87:i-76... H2:8701$000 

o ajudante llo 
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para costeio e conservnção. 
Na Parahyba-reduza-se :1.00~ na verba para cos
. o c nserv .ão. 
No Rio-Grande do Sul-supprima-se um 3. o pha

roleiro, c reduza -se a 3:000/$ a verba para cost3io 
c conservação. 

isiçao a : 
de oleo ou azeite para a illuminação. 

Em :1.875-76 importou a despeza, com oleo ou 
azeite, e custeio e conservação, em 50;771~000. 

Decompondo a despeza agora proposta vem a ser 
para costeio e conservação 31: 700~000, e para 
azeite . ou oleo 50:000. 000 o ue som 
81:700~1)~0. 

Ora si não se pude gastar mais do quo os con
servauores, e si se votar pat·a costeio e conservação 
20:100~000, deve-se reduzir a 30:000~000 pelo 
menos a verba para oleo ou azeite. 
. Importan~o as economias em 4:i):7lJ:7~ fica redu; 

10:!:275~000. 

-Para a escol~t de. marinha foi pro-
posto o credito do.............. 167:837~000 

reduzido pela nobre commissão na 
!!a discussão á .. .. .. . • . • .. .. . .. 1!0:317~000 

a o r : • · 
Votado J?ara :1.878-79............ 188:989~000 
DCSllCndldO em :1.875-76.......... :1.70:355~000 

Além das providencias lembradas pela nobre 
commissiio reduza-se : á 3:0008 a gratificaçiio do 
dlrector, á i : ~008 n gratificação dos tres officiaes, 
c á 1:000~ :i dos dous officiaes subalternos do col
Iegio navnl ; o snpprima-se o lagar de vice·diro
ctor, e o de llel da oscola1 o do vice-diroctor e o de 
~el do ~ollegio na~n~ i o nem assim as verbas com 

leunldns estas ús propostas peÍn nobre commis· 
siio podem chegar ú 63:035~, reduzindo o credito 
proposto pelo governo á i04.:802HOOO. 

- Supprima-se o§ 20 da proposta, porque todas 
as obras devem correr1Jelo ministerio das obras 
publicas. -

· -Para munições de boca foi proposto · 
no§~~ o credita de........... i,7U:03~~090 

pela nobre commissiío reduzido ti i,i&:3: 806,SOOO 
--·--

i97:ii66000 

Si passar a supi)ressão tamhem das companhias 
llo imtJerlàcs marinheiros do Amazonas, Piouh~·~ 

conseguirá que:! despeza no exercicio de :1.879_:80 
não exceda ao votado para :l87d-79. . 

no § 25 o credito de... . ...... . 
reduztdo pela nobre commissão a .. 

Votado para :1.878-79 ....•.•.••.... 
Não está justificado o augmento. 
Na tabella n. 25 ha apenas a 

resumida:- c dá-s~ a di~erença 

4:00:000$000 
380:000~000 

20:000$000 
26~:973~000 

seguinte nota 
paTa mais de 

E para aceitat· este tiugmentõ com a simples 
deducção de 20:000~000 faz esta declaração a nobre 
commissão :- c pelos d11dus presentes á commissão 
póde dar-se uma reduc~~ão de 20:000$000. , 

Este laconismo .impede o exame da camara, e 
não póde .Po,risso ~ustiflcnr o augmento,. qu~ 

2M:973~000. 
A economi:- 1 de iV::027~000. 
-Para ma h!J·i~lue construção naval foi proposto 

§ 27 o credito I'! e 800: OOOM)OO pela nobre commis
são reduzido á 7U:OOOJSOOO, que é o votauo para 
:1.878-1879, despresando a simples deelara ão da 
a e a n. · . pre ex an o a msu Clencm e cre· 

dito, como pedunos para o § 26. 
E' deploravel que a tabelin n. 27 englobe em um 

só dizer objectos que o thcsouro calcula importa
rem em 800: 000~00. 

E' tão inadmJssivel semelhante facto, que por 
si só torna completamente suspeita a verba, que os 
proprios conservadores calcularam im[Jortar em 
7U:OOO~OOO. 

Deve ser redusida pelo menos á 600:000 er· 
m n o a econom a o : , 

-Para combustiv~l foi proposto: 
No § i8 o credito de ............. .. 
Reduzido pela nobre commissiio a ••. 
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. -Finalmente,para eventuaes, f di proposto no § 29 
o credito de 200:0006, aceito pela commissão, 
apenas t;0;000;5!l00 menos do que o votado para 
:1.878-79. 

l\fas esta verba deve ser supprimida . . · ,_\· ) . 
importou em 727:666~, com gratificações illegaes, 
serviços já aquinhoados no orçamento, pretextos 
não especificados, etc. etc. 

Em segundo lagar basta lêr a-tabella n. 29 para 
verificar, que tues despezas ou são illegaes (grati
fieaçõe_s por servi?<!_S extraordinarios em portos es-

o ' sentação em portos e~trangeir:lS), ou nada tem de 
eventuaes porque estão previstas e determinatlas 
em lei (p~ssagens, fretes, ajudas de custo); ou não 
devem ser pe1·mitiidas (tr:-~tnmento de praças fóra 
dos hospitaes), ou finalmente são capa de esbanja
mentos ( dcspezas não previstas.) 

ert ~~ ir ' , e e~peza even un e mais o 
que facultar abertura de creditas. 

Ainda mais, é um a~aque directo ~ pr~rog:ltiva 

direito de ordenar serviços, . e de dotal-~~, isto sem 
uma uni c a excepção. 

Sonunam as reduc ·ões em 2 "3·2. .' 
minuem o credito proposto para o ministerio da 
mariHba a - 8,399:~4:2t5000. 

Ànte& de deixnr o rllinisterio da marinha lem
bra um additivo, mand<mdo preferir para -os logn
res de todas as repartições da marinha os officiaes 
da armada. · 

o 

Os fundamentos desta providencia são : 
L o Habilitar para a administração da marinha. 
2. o Evitar que sejam preferidos por elles empre

gos completamente estranhos. 
3 o Economia dos cofres publicas. 

Votada para i878-i879 .... 
Des endido em 1875-· ~ 

01 proposto o cre-
14.86~:2:28$000 
12.ü6.!!:769;SOOO 
------
2.!99:~58:)000 

llb 89 7: 80961J0i) 
,.. ~ ~:-· lol 

* L" Secretaria de esta do c repart~çiJes anne~as: · 
A proposta de................... 205:083;5000 

foi aceita pela nobre commissiio, que admittiu 0 
augmento de 4::8106, sep.do ~:800~ para officines 
de ·gabinete e i015 por ser o Mmo de 361 dias. 

. Atteuuendo·se a que a deSJ)PZ3 em 187õ-i876 
fo1 de :1.97 :2a7p, tempo em que a economia não er:-t 
divindade. quo_ merecesse culto; attl•ndendo-~e 
a ue a s1tua ao tem or m ~ • " ·· 
missces a.mais l'éria, ettl ,e cfficaz economia: niío 
ha necessidade comprova <ia para esse augmento. 

Ao contrario deYe ser diminuida a ve1·ba . 
:1.. 0 Supprimindo na secretaria üm llrimeil·o e 

um segundo oiDciaes. 
2 o 

a·gratificação dos 6 escripturarios. 
3_.o Idem na repartição fiscal dons 2.0 ' esf'.riptu· 

rar10s, flous 3. 01 t~ dous praticantes, os tres aju· 
~antes do porteiro, e um continuo. os addijos e 
Impressões. ' 

A economia é de ~1 :' "· 

§ 2.• Conselho supremo militar e de justí~a e 
~utiilores. 

o· credito proposto é de 51:920~. aceito pela 
nobre coú1missão: 
Votado JWl'a :1.878-!,879 ,.:. 52:130$000 

Supprima-se A'l graLificacão aos conselheiros de 
guerra c vogal, aos juize!; togados c auditores; 
porquê todos 'tem vencimentos com gratificação 
ou equivalentes. · 

A economia é de 32:88015000, que reduz o credito 
a 19;0-10,)000. · 

·- Os vencimentos do commandante que estão 
contemplados ,ití no § 8. 

- O logar de 2.• commandante. 
-· 4: serventes. · 
- :1. amanuense. 
No Rio Grande do Sul: os vencimentos do com-

mau an ~~ ; e suppnmam -se serven es. 
A ecnnom1a é de 15:34.36, qu,e reduz o credito 

á 22~:679~000. . 
~ 6. o Intendencia e arsenaes de guerra, dellO

sitos de at·tigos IJellicos e laboratorios.. 
O credito pror1osto é de. 1 4:67:00360:10 . ' . . 

Votado pílra !878-79 . . 
Despendido em :1875-76. 

Não ba~tam estas reducções . 
Cumpre supprimir: 

127:0!2;}000 
!.600:000~000 
4.208:36~,000 

-No arsenal da côrte: l\S oflleinas de mnchi
nistas, ferreiros, fundiç:io, construcçiio de reparos, 
:> • • , , • • , • • S, lf0S

1 
:~lfaiate~. pintores e diversas. -

- No rla Bahia: as de obra br:mca, machinistas 
e serralheiros, ferreiros e alfaiates. 

Nos do. Pará, Pernambuco, S. Pedro, e 11Iatto 
Grosso: as de machinistas e serralheiros, ferreiros, 
eonstruc ào c obra branca. latoeiros e fund'd es 
corríeiros c s<·llciros, alfaiates, pintnres, etc. 

Em 18ii escrevia :- • Quanta suppressão acon. 
• selllad:1 pela intelligencia mais vulgnr. Actunl

ment,· o governo é alfainte, sapateiro, machinista, 
~ é criador de gado e lavrador; é proprit?.tario de 

casns e terre~os; é ne?.~ciante, é especulador, é 
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• fissões que exerce, perde na arte de governar, 
« que é 3 sua propria, porque sacrifica a alta ad
• ministração, e o que é mais- desaeredita -a. 
« uanta reõuccã t O' : • • • • • 

• dustria particulares, tantos serviços que á cargo 
• do governo tornam-se monopolio e por isso ca-
• r!ssimos? .... » · 

Estas reduções importam em 577:09it$; mas cum
pre deixar a metade para a compra dos objectos 
necessarios que taes officinas manufacturavam 

.. • • ,· • .. r. ........ , 

mais que sufficientc, o que reduz o credito 
á85i:M,6~. . 

§ 7.° Corpo de saude e hospitaes. O credito jfro· 
posto e aceito pela nobre comulissãu é de 797:734~, 
menos do que o votado para i878-79 (875:902S) e 
muito men~s do que o despendido em 187;5-76 

Póde, porém, reduzir-se á metade o corpo de 
saúde, e supprimirem-se os d~legados e seus ama-

E nos hospitaes supprimam-se: 
-·Da côrte-2 enfermeiros-móres e 5 ajudantes 

·, o ~; iis-os 
30 enfermeiros-mores, {lSsim . como o enfermeiro~ 
mór de Andarahy .. 

E na verba-material-supprima-se o trata
mento em enfermarias e hospitaes particulares. 

Importando· em 224,:~65;5000 estas economias 
reduzem o credito á 573:269 000 

§ 8, 9, :f.O, H, :1.2, !3, :1.4 e i5. Estado maior 
general, corpos especiaes, ditos· arregimentados, 
praças de pret, ~tapas, fardamento, armamento, 
de~l;lezas de corpos e qum·teis e companhias mi
litares. 
Os ereditos propostos para estes §3 . . . . ...... . ~. 
Reduzidos pela nobre com missão á 8. 053: 466~000 

e fiscalização; este não póde ser bom e o militar 
perde-se. 

Cumpre fazer cessar esta deplorDvel realidade. 
Dedique-se o exercito sómente ao serviço mili

tar e retire-se completamente do policial. 
Seja recluzido a 8.000 praças, sendo 2.000 na 

côrte, 2.000 em S. Pedro do Rio Grande; 2.000 no 
Pará, l.OOO na Bahia e \.000 em Pernambuco. 

E reduza-se na mesma proporção todos os 

A economin será pelo menos de 3.098:000~000. 
Deixando 598:000~ para augtnentar na verba !6 

do mm1sterio da justiça, como compensação ás 
provincias afim de que possam augmentar a sua 
força policial, será a economia de 2,500:000~; que 

zi á os cre ito · · " · 
§ :1.7'. Classes inactivas. O credilo- proposto e 

aceito pela nobre commissão é de 890:996,~, menos 
de que o vota :o para !giS-:1.879 (979:038!S), e 
t.ambnm menos do que o despendido em :f.97ã-i876 
(9~8:698~. 

Tem duas olJservações a fazer. 
A .n · que em ' 1 Importou a etnpa 

aos ofD.ciaes e praças, quP. senriram durante a luta 
da independencia, em (1.5:630# ; entretanto pede-se 

agora 65:033~ ! Transformam-se em verdadeiras 
phenix. Fa<;a·se a rt·ducção de i9:4035000. 
. A 2." é que. deve_institui.r-se o_ n~ontepio do exer-

. § iS. Ajudas de custo. E' proposto e aceito pela 
nobre commissão o credito de 40:000$, igual ao vo
tado para :1.878-:l879. Mas consi,lerando, que em· 
:1.875-:1.876 despendeu-se ::~penas 22:304$~ reduza-se 
a verba a este algarismo. 

§ 19. Fabricas. E' poposto e aceito pela nobre 
... ;- • u 

(, -· . ' votado p::trn :1.878-79 (166:256~ e muito menos do 
que foi des_pendigo _em 1.875:--76 (z.86:057~000). 

Esta verna deve ser supprimida; nenhum go
verno civilisado fabrica hoj-e polvora; compra-a 
com muito menor despendio. Para esta compra 
basta a importancia de metade da verba, ~6:04.7 ;$000. 

~ 20. Presídios e colonias militares. E' proposto 
e aceito pela nobre commissão o credito de 
:126::1.36$; menos do que o votado para :1.878-79 
.. . , · u o spen 1 o em 

:1.875-76 (280::f.05l~OOO). 
Supprima-se a colonia de Itapura. 
Tambem parece conveniente supprimir os pre

sidias e colonias militares que . não estivert~m es
tabelecidas nas fronteir·as, si o governo entender 
que não perig'a a segurança. 

Finalmente parece que ha duplicata de venci-
mentos, o que não poude verificar englobadas como 

ão a ve Jns no orçamen o prov1sor10 o esouro, 
o que revela quão pouco merece o corpo legisla
tivo .. a quem se priva dos necessarios esclareci .. 
mcntos. · 

Sómente a suppressão da colonia de Itapura traz 
a eco~omia de ?7:709$, o que reduz o credito a 

§ 21. Obras militares. E'. proposto o credito ·de 
627: 000;$000, que a nobre commissão .reduziu á 
400:000ti000. 
V utado para i878-:f.879 ........•. 
D ~!)endido em :1.875-1876 ...... . 

855:429~000 
7i2:52ii$000 

eve ser supp tmt a es. a ver a. o as as o ras 
publicas tem um mmisterio por onde correm com 
mais zelo, fiscalização, e economia. 

Lembrará a conveniencia de empregár os sol
dados nas obras militares ; a economia será grande 
pnra os cofres publicas; e o traball}o com essa pe
quena remuneração combaterá a ociosidade e vi
cios que ella gera. 

Sente bastante não ter tempo.~ forças para ~esen· 

cama r<~ dispensa. 
§ 22. Diversas despesas eventuaes. 

E' proposto o credito de: ....... . 
reduzido pela nobre commissão a 

(1.59:475~000 
260:000~000 

Votado para :1.878-79 ........... , ... 523:000~000 
Despendida em !875-76 .. ,.... ...... :l,027:9i2~000 

Para provar o descredito de~ta verba basta al
guns exemplos do balanço :1.875-76. 
Trans orte, eta a; comedorias a 

oilicines e praças, can ucçao o 
fardnmento e artigos bellicos..... 5:1.6:039~000 

Gratificações até a empregados civis. HiO:õ871000 
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Compra, aluguel, construcção,afo
ramcnto, reparos de casas, ter-
renos, etc ..... , ................ , ..... . 

Esca.Ieres de fortalezas ........ : ...... . 
Livros e objectos de expediente, etc. 

.. .. O' ... .)'"' 

reservadas ............................. . 
Luz, agoa, limpesa, etc ............. :. 

73:690~000 
67:4665000 
-í3:476;$000 

22:050$000 
18::1.9i4000 

89!:502~000 
A moralidade official exige a suppressão de seme

lhante verba. 
omn a as economias m , Mv: •·f) , que 

reduzem a :10,938:506~000 o credito para o minis
teria da guerra. · 

-=l!linisierio a'agricultura, commercio e obras 
publicas. 
Credito_ proposto . 

20,502:783~000 
:l6 4lJ,3::l13 "000 
29,2lj,8:663~000 

2411: 000~000 
Votado para 1878-70 • . 25lJ,:OOO~OOO 
Despendido em 1875-76. 247:263$000 

Supprima-se tres directores para unidade admi-
• • < , to a 1 1 aça aos cor ws p o servtço 

diario; o director ad~ido; e impressões. 
A economia é de 57:840~000. 
§ 5.• Estabelecimento rural de S. Pedro de AI-

cantara. (Pia uh v.) ' 
Supprima-se ·a verba. proposta. de :1.3:600nOOO, 

or ue deve ser vendido. 
§ 6. o I<~lora. Brasiliense : proposta :t.O:g005000, 

quanllo em 187:i-1876 despendeu-se 8:1<>2*000 : 
snpprima-se a dilferença. de 1:84:8$000. 

§ 7. Eventuaes. O credito pro-
posto, igual ao votado para. :1878-
79 é de ......•.. . : . : . . . . 20:000~000 . . . . . 

Sustento a eliminarão desta verba 
pelo seu descredito; só tem servido 
i:le capa a esbanjamentos, como 
prova a despeza de· :1.875--76, com 
gratificações até a empre~ados que. 
não são do ministerio, addidos, etc. 

A economia é de. . . . . . . . . 
§ 8. Instituto fluminense. 
Credito votado. . . . . . . . . • .. 

~o:ooosooo 

48:000~000 . . . . . . . . . . . 
Des1>endido em 1878-79. . . . • 2~:~00~000 
Reduza -se a verba ti 2~: 000~000 ; porque o maior 

desenvolvimento nunca póue exceder as forças do 
orçamento, cuja insufficie-ncia não está provada. 

~ 9. o P1tsseio publico. Do credito de i3: 2ti51$000 
c1llve supprimir-se n verba para. conserva ão das 

· o · ancta e :.. <> . 
Deve ser rescindido o contrato si hn; é uma ver

dadeira sinecura que devo cessar qunndo ou come 
seja possível. 
§ !0. Corpo de humhuh·os. Crt!dito.. iãO:OOO~ooe 
Heducçào votndu. .. .. .. .. .. .. .. .. • üO: 0001)000 

~00:000~0 

Votado para 1878-79 .. . . .. .. . .. .. 180:000;)001) 
Despendido em :1.875-76.......... 206:80:.!~000 

Si " nobre commissão recon,hece a improc~
dencia do augmento de 70:000r), como reduz so· 
mente 50:000t$'! · 

Supprima-se pois mais os 20:000;). 
Ainda mais: 
-Reduza-se á 3:5001$ o vencimento do director. 
Supprim~m-se os Iogares de ajud~nte, de :1. in-

S!ructor: do encarreg-ado das_ officmas, do chefe 

turmas ; assim tambem· gTatiÍicatões e eve.ntuaes. 
Economia- :1.00:718~000, ficandQ~~-~edtto re-

duzido a :1.4:9: 282SOOO. · · 
No systema inglez : aproveitamento do tempo 

liVÍ'e, utilidade do serviço pela boa vontade. 
:1.1. Illuminação. Credito ro osto.. 800:002-~00 

Votado para ... - ................. 7 Q:07,!5()00 
Despendido em 187<>-76....... .. . . . 6lJ,v:197~000 

Si é verdadeiro o fundamento do au mento da 
verba pelo da il nminação, deveria ser ~queJie 
apenas de 51:304~, sendo com a de gaz i9:03:2;?600 
e a ~e globe-gaz 32:~71$600. 

novação do contracto, cuja economia compensa o 
aug-mento do serviço. 

Cumpre _emfim supp.rimir os logar~s de_ um 
escripturarto e um praticante, e as gratJ!icacoes o 
illumina~·ões de jardins; diante das tristesas do 
thesouro é um escarneo. 

-Reduza-se, pois, a verb~ a 6~0:000",. eom a 
economia de 160:080~000. · • 

§ :1.2. Garantia de juros ás estradas de ferro. 
Credito preposto· c vot:1do. . . • . • :1.,273: 33!~009 
Voúldopara 1878-:1.870.. • . • • • !.087:016~000 

:1.86: 315;)000 
Despendido em 1875-:1.876. . • • • :1.,399:974~000 

São improcedentes as razões do augmento. Insnf
ficiencia.? Porque? Nau a S;) sabe. Hoje h a. melhor 
fiscalisação e menor despeza. 

-Porque verba. se pa(l'a o en enheiro da' Bahia 
e ouros • 

Além disto deve-se supprimir: o ajudante, gra
tificações e expediente na Bahia, Pernambuco, e 
S. Paulo, economisando-se ii:820~000. 

Portanto reduza-se o crcdiLo :i i.OOO:OOO~OOO. 
§ i8. Estrada de ferro D. Pedro li : 

Ct·edito proposto e ·votado. . • • ü. 783:tã0~000 
Votado para :1.878-79. . . . . • . %.tl00:00061)09 
DespendLdo em :l875-:l876 . • • • 4.. 831: 09:1~000 

Diz o thcsouro nacionnl que o augmento de .•.. 
i. 283: 250;S provém da insulliciencin da verba Yo. 
tada, da. conclusão das obras da estação da. Gamliloa, 
e maior linha em trafego. 

Esta generalidade nada prova. . 
Qual a proporção entre as tres 11artes do aug-

Qual a base da insuffiriencia, por exemplo ~ 
Reduza-se a verba n 4,ii00:000;~000 com a impor

tancia dus seguin\es reducções: 
1. a Nn ndministraçãQ: 
O director com o vencimento !lc 9:0qOI)OOO. . . . 
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2.a Na contabilidade central: o 1.0 e 2.• eserip-
turarios e o auxiliar. . 
3- Na thesouraria o- fiel e os dous auxiliares. 
[,-r . 

5-No telegrapho-as gratificaÇões. · 
6-No trafego: redusa-se a 6:000$900 o venci

mento do chefe, e supprima-se o ajudante deste c 
o do contador, i.0 e ~.o escrtpturario~ extraordi
narios, 3 amanuenses, e o :Jjudante do impressor 
dQ JJilhetes. 

- o ' 
do arrente. 

8 .::_No escriptorio do carregamento redusa-se á 
100:000$000 a verba com guardas;- feitmes, tra
balhadores etc. 

9.- Nas estações de L a classe- supprimam se 4: 
ajudantes. 

re uza-se a 1: : , a ver a p:Jra ma I-
nistas, sjudantes, guardas, vigias etc., etc . .. :o.- Nas estações de 2. a class~.- reduza-se tí 

trabalhadores. 
H.-Nas de 3.a classe-reduza-se á 30:000~000 

a v rba ara o-u ardas auxiliares e trabalhudores. 
- Nas da 4.a classe redusa-se á 20:000$000 a 

mesma verba. . 
12- Na via permanente reduza-se á 6:000~000 

o vencimento do engenheiro residente. 
Suprima-se o engenheiro auxiliar. 
E reduza:se a 800:0005000 a verba par~ mestres, 

b ' ' • !3 -Na locomoç8o : reduza-se á 6:eOflllOOO o 
vencimento do chefe ; supprima-se o ajtlllante; e 
reduza-se á 4:00:000~000 a verba para o pessoal das 
OffiClllllS. 

!A- Na verba para o material reduza-se 
!51 :06q,$000 ficando rednzida a 2.000:000~000: 

ra, sommando e5tas reducções l.O~ :i7 ~ O , 
nlem das que conseguirão o zelo, probidade e fis
calização do governo, vê-se que o credito de 
11.500:000#000 é sufficiente. 
~ :1.4. Obras pubicas. Credito pro

po~to . 

6Mi: 000~000 
Votado para :1.878-1870. • . i.800:000~000 
Despendido em 1875-1876 . 2.482:980~000 

Para autorizar o augmento .de 800:000~00 con
tentou-se o tllCsouro de nssegurar novos serviços 
indeterminados-trabalhos de uma commissüo as· 
tronomica-acquisiçno de torre11os, pesqs e medidns 

o 1:> • 

Felizmente a commissão jil redusioesse augmen· 
to de despeza no do !IS5:000~000 apenas. 
. Este mesmo ncrescimo deve diminuir ou desnp
parecer com a dimin uiçiio do pessoal superabun • 
àanto e redução de yoncimcntos. 
. Assim sup rima-se ~m Pernambuco : os 2 cond,. 

E no escrÍptorio: Ós condjÚvantes de 3. • e ~.11 
classes, e reduza-se a dragagem a 50:000~, estudos 
graphicos a 5:000~, oficinas a 30:000~000. 

No Rio Grande do Sul: reduza-se à 3:0008 o 
vencimento do engenheiro, e ft dragagem á 60:000~ 
e·sup rima-se i coad"uvante e o desenhista. 

Em-Santa Cathnrina: reduza-se a metade o ven· 
cimento do engenheiro, dos tra:talhadorcs e ma· 
lerial. · 

·Paraná-idem. 
Estrada de Urucú-idem. 
Supprimam-se os engenheiros das obras geraes 

r . 

Na côrte reduza-se a 5:000~ o vencimento do 
inspector geral ; a 3 os engenheiros de districto ; 
a 5 os collaboradores; e supprimam-se os auxi
liares dos engenheiros, e o ajudante do agente 
comprador. .. 

Na floresta du Tyjuca reduza-se a iO:OOOH a verba 

Reduza-se a :10:000 a conservação e melhora
mentos do acqued_!lcto da Ca:ri.ooa, e a 65 o numero 
·dé guardas dos chafarizes e caixas d'agua. 

Reduza-se a verba custeio, reparo, conservação 
c novos encanamentos a 200:000~, e a 30:000/> a 
verba para conservação da estrada da Cascatinha 
e ou ras. 

Reduza-se a 1.0:000~ a verba para remonta de 
animaes,_car~os e carroças, supprimid&s os serviços 

Supprima-se ·a verba para serv~pos diversos. 
Mude-se para um proprio nacional a casa da inspec-

·a . 
Supprima -se o pessoal technico do esgoto das 

aguas pluviaes. 
- Supprima·se no titulo pesos e medidas a 

verba para custeio e conservação, impressão de 
quadros e inspeccão. 

-Como !50 ternos de pesos e medidas importam 
"· 

Despendido em i875-i876; • • 
ncduzn-se a despeza da fiscaliza. 

çiio a. . • . • • 
~ :16. 1'elegraphos. 

Credito }Jroposto. . • 
Reducção votada. • • 

1..526::~9$000 

6:2~:~96060 
99~:8856000 

!2:000~000 

i. 6:6!:!40,SOOO 
!00:0006000 

Votado para 1878-1879. • • · 760;0001)000 
Despendido em i87i:i-i876. i. MH:868~000 

Reduza-se á 6:000~ o vencimento do director, e 
supprimam-se os lagares de vic~·director) e dous 
escripturarios; na secretaria . . . . 
do material. 

Reduza-se : na verba officina 24::580~ ; no pes
soal da linha : o vencimento dos encarregados 
gerues da linha a 3:6006, dito dos inspectores de 
:1.11 classe a 2:000~, de :t. 11 classe a ·!:600:$, de 3.11 

classe á l:200~; na verbtt para feitores, guardas e 
ra a 1a ores : ; na e ranspor e : 

e na do material para reserva 50:000~00. 
Sommam as reducções 3l7:5i0,$00. 
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§ 17. Terras publicas e colonisação. I Parece qu_e estes al~ar~smos provam a urgencia 
CrecJito proposto. 2.155:078$000 j ~~ t~~~:a retorma mais Igual para todas as pro-
Redu~ão ·:otada. 155:07:39000 Hncw:;. 

s 21. Museu Iiacional : credito n·o-
2.000:0005000 

Votacli) para !878-79. . 1.836:000;5000 
Despend:do em :1.875-76. 4.385: 681~000 , 

posto......... . .. . . . . . . . . . .. .. . . . 60:000;5000 
Credito votado................... 54:000$000 
Votado para 1878-18i9....... ... . 60:000;SOOO 
Despendido em :1875-1876... .. . . . 41:309$008 Supprh1am-se os lofrares dos agentes auxiliares 

na c:-q'ita! de S. Pnulo, Snnta Catharina, P;lran<í e 
Rio Gran,]P do Sul. 

E suppr!ma-se tam em a ver a-eventuaes-
pelas razõtls já expostas. . 

---Lembra p!!ernio~J.()s ag-ricultores pela introdução_ 
de braços ;mr& seus estahelt:cimcntol'. 

§ :1.8. Cathechese 100;000$. Insufiiciencia, delcixo 
administntivo. 

Augmento ............ . 
Des endirlo em :1.875-76. . . 

Aeresc•nte-se 30:0008 á companhia franreza que 
vai á Cayenna, allm de tocar no Pará. medida pl'o· 
ductiva dP muito maior recetta provincial e geral. 

§ 20. Correio geral. 
Credi~o votado. e proposto pelo 

~roverno . . . . _. . • . 

Di~pendidu em :1.875-76 : : : : : 1:381 ;16a~ouo 
Prova de •lesigualdade c confusão. 

)\Sjoja._ ........... ~~~~~ ... 
Q~~~=~pw~-Q~~~=~~w~-

>~~~if.~=~~>~~n~=~Q~~~ 
s~~~;ss~~~~~i~s~;-~~· 

r:n. o: . :a. e.: 
: f: 

Supprimam-se os tres subdirector•'s. o ama. 
nuei~se, doas naturalistas viajantes, o i!Jjunto á 
~ a . n .xn, o llJU an c o esennts a, e re-
duza-se os 5:000$ na verba • l\Iaterial •. 

O credito será· de 40:200$000. 
~ 22. Fabrica de ferro de S. João de 

Jpanema. 
Ct·edito votado................... 17'5:6.'09,.$000 

) ' - ~ 

Orçada para 1879-1880 .... :: .'::: 15:0006000 
E' r.xploraç5o ruinosa. 

{:; \.- (. 

Porque nüo ser nlienacla? 
Suppl'ima-~e a·verba. 

ar. 

Si porém o governo, npcz:'lr da:; ur.o::·eRcins do 
Estado, quizer conscr;-ar essa emprez'l ruinosa, 

· redusa-se ao menos :á (i:OOO~OOO o vencimento do 
direcLor. e su rim;nn-se os !urrares de r1·udante e 
fiel ; e reduza-se ti 50:000$000 u verLa para offi
cinns, e á tiO:OOO~OOO a verba para melhor~tmentos 
da fabrica. 

Ainda asstm o credito é de 112: 990,~000. mnis do 
que o votado para o exercido corren'ie. · 
Sommam as reducções. . . . 2.751.400$000 
- ara mm1s eno a :1zen a: 
Credito proposto. . 

• rota :lo (8. E ). . 

:Mais 
Para 1878-1879. . 

~· 

56.878:664:5000 
57.047:727;5000 

169:063~000 
!~:9. 074: 329;5000 , ') . ' ~ 

' 
. Sente viro pezar n:1 votação de tão elevado cre

dito. porque pnrece o libello que contra si proprio 
lana o partido liberal. · 

Sustentou em t~ntos annos de opposi~·:io, fJUO ~eus 
adversnrios al.lu~m·am do imposto, prodignhsnvam
no, delapidavam-no. 

Lemlmrra entiio com Girardin-• que vivêmos 
na ~po_ca em que (•_pouca tod:1 npplica(fho em tornnr 
mats Slllll•les e :na!S eeonomtcns ns rcladjeg nc,~es-
sartas entre ~rov.·t·nos o g-overnados. O contri
IJUinte quer hoje reeeber pelo nwt1os o c.:uivalonte 
do fJ!le paga; o imposto é sun primeira êconomia· 
por ISSO quando O ve deJapid;lf por irrn••rnncia OU 
pro~ig-alitlade, sent~-se fac_ilmentc ar'l·a>Stado pela 
yert1ge!l1 democratwn. O Imposto de que se abusa 

r 1 • • • ·• 

Para disfarçar a .pisa con:;ervadora de.clarà a 
nobre cornmi~são (text'Uaes): 

« Atlcnde!ltlo ::is •·ondi1;ües em que se acha a fa
r.en,la pnl,lrca, dt•sejrwa a c.:>mmi:;siio rerluzir a 
clesp··z:-1 dns l'1·parti:·ões subnrdinadns ao m·ni~terio 
da f;~zenda : rnns. além de ( ne u mn:\.inw arte das 
~otn_ruas 1 I'Stllltl. 1 a~ pe o mesmo mini.;t,•rio, siio 
devttla~: Jlur sen'H,:os 1ltJ ai·r~·cad!wão das rendas ou 
resultam llc comp1·ouJissos do Esia::!o, accresce'que 
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as alterações attinentes ao erario publico ercigen~ 
mais do que quaesquer úlltras especial cuidado c 
refle.rão. · · 

c E' rud nte e ·1 · i 
tão importa.nte ramo da. administração publicn, 
nçula se modifique na ordem de cousas já estabele
çtda, ~em que se ache, desde logo, apta c preparada 
para funccl0n3r a que deve substituil-a. 

· • Por maiores vantagmis CJU•} resultem de uma 
innovação, podem ellas ser neutl·alisadas pelos ia· . .. ' . ... 

pensão ou ainda da denwm na marl'ha dos negocios. 
E 

que r que fosse projectar o ensaio da concepção de 
um Ricardo, de um Cieszkowsky, ou de um Lipke. 

Temores v5os em liberaes. 
' msuspelto, porque 1a }Joucos 1as cmbrou, 

que deve lmyer rese1·va e comedimento até em 
combater a rotina, os prejuizos, e que só com 
muita paciencia, perseverança, illustração, activi-
dade, zelo, probidade e ten1po, podem ser proficuu-
me~te debellauos. , . . 

llrincipio ou refórma com a sua execucão intcm: 
pestiva, prematura ou inconsiderada. • 

Mas, nas importantíssimas questões economicas, 
não deve-se tambem deixar que vença a multidão 
de embaraços, que sempre levantam os detalhes, 
os factos, os algarismos,, mil circumstancias, em-

' r"'l 1::1 • 
verdadeira iniciatiYa, o estadista sinceramente rc-
formador, ·de\re ser sempre superior. · -

Como contentar-nos com a ind··cisão da nobre 
commissiio que lembra apenas timidamente a sup-
pressão da caixa de amortização, a do juizo especial 
aos feitos da fazenda e o projecto de sim les mo-

1 1ca~o no regunen a typograp na nac10na . 
Como contentar-nos com o resumo do proiecto 

de orçamento, organizado no thesouro.: taes infor· 
mações, em grande parte incompletas, obscuras, 
ou im{lrocedentes, podem illustrar o parlamento 
de moâo a :mtorizar o voto com pleno conheci· 
monto de causa? 

A ra.pida aualyse das verbas demonst1·art1 à ca· 
mara o acerto destes conceitos. 

2. 0~5: 6989000. 
Nem é exncto que o accrescimo de despeza é 

de :1..601 contos, por. ue eleva-se a L~2.5. conto~, 
' do resgate do remanescente do emprest'mo do :1.~9 

e n dos dividendos destes, relntivos ao 2.0 semestre 
que niio são devidos. O orçamonto provisorio do 
thesouro provnJ quo esse augmento nn dospczo com 
n divldn externn, provém apenns do resgnle dos 
remanescentes daquell~ ~mpl'Cs\\mo; inelu\dns n 

' C 1
0 

§ i.° Crodllo proposto- i9.9~0:39i~- votndo - u. 3~0:39ir$000. 
. - "· lü.-rouo r. 

A commissão augmenta :uoo contos na daspeza 
com juros e amortisação da divida interna fundada, 
equivalentes aos juros de mais 40.000 apolices, que 
fora m't i s · 

Não vO, porém, onde contemrJlou o pagamento 
com juros c alllortisação, quer da divida inscripta 
nos auxiliares do Grande Livro, que o thesouro 
calcula em 9:6:1.2~, quer da divida inscripta. Bo 
Grande Livro, e · que o mesmo thcsouro calcula 
em 5:H215000. . · 

1.950 
2.37il 
C) .. 

i8M-i5 2.74:1 
18íã--i6 2.831 
i8í6-(17 3.201 
:181:7-48 3.!21 

. :18i8-í9 3.391 • 
:l8i9-50 3.391 

i) o· ""'" ~ .... ,1:1 

185!-52 2.798 3.479 
:1.8;)2-53 2.803 3.5i7 
:1853-M 4.~13 3.447 
!854-55 3.823 3.4!,7 
·!855--56 3.823 3.462 
:1..856-57 3.823 3.461 
!857-58 3.787 4' 3.461 
:1858--59 5.297 3.460 
1.859...:.60 lk.237 3.460 
!860-6! 4.095 4.060 
i86l-62 4.!69 4.!41 
1.862.-63 3.64:8 l.I:J.9~ ._, r.• ~ 

:1.86~-65 4.253 ~.BOi 
:1.865-66 6.068 5.398 l) 

:1.866-67 10.~75 6.319 
:1.867-68 8.327 7.722 
:1.868-69 8.169 :1.0.3~7 
!869-70 8.039 :1.4..5!6 
:1.870-71 8.056 :1.7.222 ... 
:1.87!-72 ~UiS2 i7.3M. 
:1.872-73 9.9!8 :1.7.388 

~· 

....... -· -·-
i86.0o7 232.26~ 

Por cons~guinte temos pago a enorme quantia 
·de U8.32i contos de jt1ros e amorti:rnção destas 

uns IVl ns. . 
E' muito, 
A Inp-latorra,com n receita de 80 milhões de libras 

cstorUnns dero 777 milllues. Proporcionalmente 
dt!Ve· mais do que nt'•s, l\Oi.s com a ~ecci \t\ de iOG:OOO 
contos devnmos · i '~7. 808 contos. 

Ella nst 30 nilhuos esterlinoi' com os e 
omortlzncuo da sua dl\'iua. P1·oporclonn mento 
gasta menos elo que nús, que pngantos -i!.OOO 
contos . 
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pagar, port:l mais avultada que seja3 ficará muito a 
quem da. consignação que o orçamento destina á 

Porque dizer póde desapparecer, e não dizer deve 
desapparecer? 

E' preferivel sem duvida passar para instituições 
bancárias a administração da divida. A Inglaterra 
despende com este serviço apenas 221.352 .f. 

' . ' . :-

banco de emissão, que ha pouco lemb~ou. t:l 
Analisando e comparando o calculo do thesouro, 

P.edindo :1.93 contos, com o ultimo balanço defini-
tn·o nota : ·· 

f.O Que ~o ex~ediente gastou-se 7:M~~600, e 

2.• Que a ~speza com o custo, frete, seguro e 
. outras despizas do fabrico das notas, que no ultimo 

exercicio liquidado importou em 2U:253$852 e 
ora reduz-se a 70:000S, diz-se feita em Londres. ' 

Porque niio supprimir desde já esta verba con-
tinuando a caixa como tanto · ' 

~ 5. • Pede-se maior verba para pensionistns e 
aposentados, que com o augmento de H:2·097~ 
eleva-se a 2.&32:615~, sendo para: · 

Pensionistas. . . . . . . . . i. 688: :1.30S662 
Aposentados........ . 7&&:5H~1H: 

O calculo, feito ou uceito pela commissão, niio 
está de accôrdo com o do thesouro, que calcula em 
i:S7:g20~793 o augmento desta despeza. 

Deve estacnr de uma vez esta verba, de · modo a 
nunca augmentar, e sim diminuir até desappa
recer completamente. · 

A reforma consiste em substituir a iniciativa 
official pela individual, creando ·se o montepio 
obri atorio ara todo rr • 

que o constituiriam pelo modo como existe o dÚ 
marinha. 

§ 6. o Eleva-se a 32:855$ a despeza com empre
ga<los de repartições extinctas. 

EstD: ':_erba íleve desapparecer; extincta qualquer 
re nrtlçao ou devem ser demittido · ·-

Decompondo a verba nota-se que : 
Cabe â fazenda . . · 

• « agricultura . 
• • guerra . . 
• « marinha .. 
• • JUStiÇa • . • 600~000 
§ 7.0 Pede-se o credito de !,588:33!~000 que 

assim se decompõe: 
Thesouro ~acionai.... . . . . . . 626:9H/>OOO 
Thesouranas. • . . . . . . . . . . . . 96:1. :390;5000 

' « O juizo dos feitos da fazenda, estabelecido pela 
lei de 29 de Novembro de i8U, rerrulnmento de 
i2 de Janeiro de i842, é uma instituição que deve 
desapparecer, alliviando o thesouro da despeza 
que reclama. 

• O restabeleciment · 
regulada pelo fôro do domicilio e da situação reai 
nas causas em que a fazenda publica fôr interes
sada, é o que lwje se não póde com razão contestm· 
e j~ nesse se~tido se tem pronunciado as opiniões 
mms competentes. 

« Um d.~s illustrados ex-ministros da fazenda já 

5 ena eCOf!OUua ~ara os cofres publicos. 
Entretanto, como c materw que exige mais lfi11go 
rstudo, entendeu conserva.1· a verba pedida na pro· 
posta do governo, o que não obsra a que a eco
nomia se realize na pratica, si fOr adoptado o 
mesmo additivo. • 

Promctto o aduitivo mas conserva a verba ! 
Opina pela suppressiio mas dcix.n-n dependente 

de mais longo estudo I 
Deseja a economia mas só latonic me • 

quo approva o augmonto e -\:Ui~ com ordenados 
e porcentagem! 

Sempre o vampiro do pessoal. 
§ 9. o Parece absolutamente impossinl 3pprovar 

o augmcn~o de 531 :tH3S na despcza das estações de 
arrccad:~çao·. . 

o 

Alfandegas ....................•.. 
Mesas de rendas e collectorias .•.... 

S ubtrahindo ........••....•....... 

U6:830~000 
102:0!~:6~000 -----
5~8:876~000 
17:3636000 

diminuiÇão na despeza dns recebe· 
·do rias, resta o a.ugmento de, , • , , 53 i: 513~000 
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Este augmcnto é com a creação de Jogares ; a 
despeza é quasi toda com pessoal, na fórma das leis 
que legaram os conservadores e ue não se deve 
nem SI po c conservar. 

O honrado ministeo da fazenda notára aos mi
n~iros, ~m ~876, • que sem fallar nas gr_ati!icações 

além disso a despeza com o lançamento e serviço 
externo? 

R i O. A casa da moeda den 
de pessoal : tem 33 empregados que custam 8i:iOO;;, 
afóra os operarias que custam 6(l,:OOO;S. Com a im
portancia dos generos para as officinas, que é de ... · . . 

pretextos, o pessoal absorvin rnetarle ·da. receita ; P- de:::(leza 'a !82:~00~000. · ;, ' · '-. · · 
que reunida essa despcza ;í da divida publica quasi \ Entretanto, a sua renda orç:ad:1 }lara 1.879 a 1880 
nada ficava para pontes e e:'tradas, para nayega- 6 apenas de 20:000~000! 
t_:ão dos rios, para promover a cmigrnção, fomentar O § H deve desappareccr quanto no::: proprios 
a iudustrü1, dcsmn~olvcr o commercio, para as n:1cionaes qne devem St'r alienados pch1s urgcncias 
grandes despczas reproductiYas, emfim, a que prin- do thcsouro. 
ci Jal t ~ r • - • • • • -

cos. • tinos deve ella ser substÚnida pelo imposto, salvo 
Como seguir o partido liberal a mesma piza ? outra reforma melhor que os dignos representantes 

Não póde crel-o. pela Bahia e Minas propuzcrem, sem onus para o 

dor em i877: 
• - O funccionalismo é grande cancro, que de

vora o nosso orçamento. Outr'ora procurava-se 
empregados para os serviços; hoje decreta-se ser
viços para accommodar empregados. Hontem sim
plicava-se o serviço para reduzir o pessoal; hoje 
complica-se o mesmo serviço para multiplicar o pes
soal. Antigamente a administração dominava o func
cionalismo;actualmente este domina aquella. No pas-
sad o e. I es lhi o lo 1 · 
auxiliar do governo; hoje é o seu tormento e da 
sociedade inteira. As repartições publicas estam
p~jad~s de empregados, que em numero extraor-

nem deixam trabalhar. As maiores apresentam Ô 
aspecto ou de feiras, em que todos mercam, ou de 
salões tle reunião, em que todos podem ir conver
sar_ Umas semelham colmêas de vespas com seu 
zumbido infernal. Outras-o retiro do tedio, da 
inercia, da indifferença .. A maior p:nte das repar-. - . ~ . . , . ' 
mi1 que, a titulo de serviços negativos, a clientella 
admmistrativa e afilhadagem política procuram 
tornar-se pensionistas do Estado.- • 

Ainda não modificou este juizo. 
Valtaire capitulava de publicanos ·o cardume- de 

funccionarios que por toda parte via acotovellarem 
o povo que sempre os alimenta. . 

c O governo, cujas despezas de administração 
absorvem mais impostos do que póde dar, nunca 
tem meios ~e ~erificar o paiz, ani~ar o genio, esti-

Vergonhosamente collocado na dependencia dos 
homens que corrompeu, dos abusos que creou, 
quanto mais pede aos contribuintes tanto mais 
precisa dar aos seus auxiliares. Póde-se então 
dizer que não arrecada, sim que compra o imposto, 
porque duplica-o com subvenções onerosas, com 
multiplicadas commissões, com empregos sem nu
mero e sem utilidade. A corrupção e o monopolio 
nasceram gemeos da prodigalidade ministerial. , 

Parecem evidentes estas judiciosas reflexões de 
Girardin. 

Vimol-as merecidamente applicndas á adminis
tração conservadora. Não permitta Deus que os 
• ' <: 

Como deixar nas alfandegas o enxame de empre
gados e:ctinctos e addidos ? 

Como tolerar a enorme despeza de 1.322:0001$ 
com expediente ? 

Como permittir nas recebedorias a classe de lan
çadores, dotada com ordenado e porcentagem, e 

:< • 

No § i2. revela~ a -nobre commissão, pela 3.a 
vez, a sua timidez, dizendo: 

• Do mesmo modo procederá a commissão a res
peito da typographia nacional, que figurando 
actualmente com avultada verba de despeza no 
or~amento, póde entretanto, com uma simples mo
dificação no seu regimen, transformar-se em real 
e effectiva fonte de 1·eceita, segundo deve se julgar 
pelos antece!lentes já conhecidos .• 

. o. • 

importancia <le H3:8008, dotada no orçamento vi
n-ente com 77:576/f, 2.• o material na import:mcia 
de 50:000$, quando no dito orçamento é de 42:600$. 

( 4 • c.. t ·i 
Oflicial, cujo pessoal custa 298:HO$, e o material 
49.700~000. 

Dotado com 70:800~ no orçamento vigente, seria 
grande o augmento de despeza, si não devesse for
necer todos os ministerios. 

§ i3. ~o ~la base algu~1a 

orçamento do thezouro àpenas se diz: com as que 
poderão ser concedidas. . 

§§ 14 e 15. Devem ser supprimidos. 
A nossa presença na administra!(ão é a condem

n3ção de todas as gratificações, que não estão em 
lei para serviços determinados. 

§* 1.6 e i7. N1io ha base para despezas eventuaes ; 
como prova o ultimo balanço definitivo, esta verba 
é capa para gratificações disf<lrçadas. 

uanto á aue res cita a difii rencas 
deve ser supprimida, procurando-se o recurso que I." 
no transporte de sobras, quer nas dotações de ser
viços que possam ser adiados, e constariam de uma 
tabella annexa á lei do orçamento. · 

As mesmas providencias para o § i7. 
Deveríamos decretar apenas modificado o systema 

de Fould, approvado pelo Senatus-consnlto de 31 
de Dezembro de 1861. 

As disposições capitaes são : 
{.a prohibição absoluta de creditos abertos pelo 

governo; só podem sel-o por lei. 
2.0 Permissão da transferencia sómente em vir

tude de cre"ditos cspeciaes, approvados em conselho . . 
gentes e imprevistas. 

O§ 20. Obrns, deve ser supprimido~pelas razões 
expostas. 

O § 25 é inad:nissivel : o parlamento não pód(} 
votar fundos para reclamação alguma, cnjos funda
mentos não tenl!,~ a,rreciado. 
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Sommadas as reducções eleYam-se a perto de ... 
6.000:000$, e a muito mais com o zelo, probidade 
e fiscalisação do governo, o qual encontrará pode
rosos meios de econúmia, constante e intransigente. 

neca )itulnndo as I'cduc ,ões temos : 
Nr1 mini.stcrio do imperio .. , • . 1.338:7~06000 

' dos estrangeiros. . !197 :361$000 
da marinha . -. . . 2. 953: 209~000 
d/\ gtterra . • • • . :1.925:722;5000 
da agricultura. . • 2. 754:400$000 
du f:~zend:l. 6. 000: 000;5000 .. 

17 . ~69: ~32~000 
Ora, si a nobre com.miss5o indicou recursos, for

necidos por novos ·irnpostõs, na importancía a pena:; 
de 15.3ã0:000;5 ; e si com esforro, boa vontade e 
coragem, a despeza póde ser reduzida em alga-··:-. . " ..... 

- o ' -}weferir este meio ao do augroento da receita vo-
tando novos tributos ? 

u· 'ta 'tes esfo ·· ;· · : 
Yotação da cam.1ra, sem quQrer furtar-se fi res
ponsabilidade do q~le fôr decidido, e que terá pelo 
melhor. 

a1s a a av se cone mra. 
A' camara lembra llS palavras de Thiers : 
• O Estado não p6de ser imprudente sem ser 

culpado ' não póde prodigalisar o que e de todos 
sem tornar.-se espoliador.~ 

Ao honrado ministro da fazenda, ao gabinete de 
.., a 1 , ra as pa avras e o er ee : 

- c O poder só tem merito quando aproveita a 
occ.asião de fazer triumphar as idéas fecundas. » 

(Jluito lJem; muito llent. O orador é camprimen
tado por todos os deputadas presentes.) 

A discussão fica adiada ol or 
0 SR. PRESlDENTE dó. para ordem do dia i3: 

i." 111u'te (até i hora). 

Continuação da discussão do prejeeto n. u5 A, 
~brindo credito ao ministerio do unperio para des-

Continuncão da discussFo do projecto sobre co· 
lonias ::~gricolas. 

:1." discussão do projecro n. 19~ autorizando o 
goYerno a conceder licença no desembargador SiiYa 
Draga,da relação do ~f~ranhão. 

i.11 discussão do. projeeto n. iM nutorizando o 
goYrrno a contratar com Morris N. Kobn a con· 
sq~vação e melhoramento do passeio 11Ublico desta 

i.11 parte (á i hora ou antes). 

ContiUU\lÇâO da a.~ discussão de orçamento. 

Levanta-se a sessão ás 6 horas e 30 minutos da 
tarde. , . , 

nEcTifiCAÇÃO. 

No discurso do Sr. Bezerr~ C~valca. nti, proferitlo 
no i.0 d<l corrente e public{ldo noDiatio iJo Parla· 
mento Braziteiro àe hontem, v~m um u arte meu 

O aparte é este: « Conheço e declaro desde jà ao 
nobre deputado, q11e quando se tratar deste negocio 
me comprometto a defendei-o. » 

Deve ser substituido pelo seguinte: c Conheço 
e declaro mais um vez ao no d d c 
l1ei de occupar-me deste, como de todos os actos do 
vice-presidente, c me comprometto a defendei-o. • 

Ha outros apartes que lambem foram alterados, 
mas reservo-me para explicar o meu pensar,nento, 
qunndo me couber a palavra sobre o assumpto, a 
que elles se rcfcrem.-J!oreira Brandão. · 

Sessiio em 1.3 de Maio de 1879. 

:l. 0 .VICE· PI\ESlil:&~E. 

SUMMARIO.-E!;l't:OIE!\TB.-Projectos.- Parecer de commis· 
- .- . .- - . • 1 .-

Observações dos Srs. Bezerra Cavalcanti e llloreira B~:a.ndão. 
PlllJIBUL\ l'Al\'l"t DA. Olllllru no DIA-Requerimento do Sr. Monte 
c discussão do projecto ·n. H A, sobre colonias agrico!a:>.-

~ ~ "' a. • ,.- • 
n. 55 A. de iSiS.- ObscnaçÕils e requerilnentos do Sr. 
Buarquc de 1\lacedo.- i,:t discussão do projceto n. i9&..
Discursos dos Srs. Belfort Duarte e Tal'ares Belfort.-sRGU!ID.L 
l'ART& 1u. oan&M no nu.- OrçamenLo geral do Imperio .-
Discurso do Sr. Costa. Atevedo. · 

. . . 
Alvim, Pompeo, Beltrão, Alves de Araujo, José 
Marianno, V1riato de Medeiros, Ribeiro de Menezes, 
Espindola, Moreira de Barros, Tavares Belfort, 
:MaJileiros~ M~rtim Francisco, Meira de Vascon, 
cellos, Manoel Carlos, Barão da Esroncia, Aure· 
liano Magalhães, Saldanha Marinho, Souto, Ro· 
o p · an as, ora e raUJO, eo om1ro, OU• 

renço de Albuquerque, Souza Carvalho, .José Cae
tano, Franklin Doria, Rodrigues Junior, Paula 
Pessoa, Almeida Ba.rboza, lgnacio Martins, Mello 
Franco, .João Brigido, MonteJ. Marianno da Silva, 
Francisco Sodré, Almeida ._.outo, José Bnsson, 
Fran aCarvalh oa · · · -
Joaquim Serra e Manoel Eustaquio. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Afl lDSO 
Penna, Barão Homem de Mello, Aragiio e ?rte;'o, 
Luiz Felippc, lldefonso de Araujo, Americo, Azan1· 
bujn l\1eirelles, Olegnrio, Serapllico, Flores, Franco 
de Sá, Dnnin, Prctdo Pimentel. Libernto Barrozo, 
Fernando Osorio, Sergio de êastro, Baptista Pe
reira, Esperidhio, Antonio Carlos, Galdino, Ruy 
Barboza, Zama, Çosta Ribeiro e Costa Azevedo. · 

ompareceram epo1s e a ertn a sessão os Srs. 
Souza Andrade, Joaquim Breves, Barão do Villa 
Bella, Theodoreto Souto, Barros Pimentel, An· 
drade Pinto, Sinval, Freitas, Epaminondas de Mello, 
Soares Brandão, Bezerra Cavalcanti, Florencio de 
.1\bre]J., Martinho Campos, . Bulcão, Souza Lima, 

Macedo, Belfort Duarte, Antonio de' Siqueira, Fe· 
l!cio dos Santos, Pedro Luiz, Manoel de Magalhães, 
Corrêa llabello, Lima Dnarte,Lafayette, Leonci() de 
CarYa!ho, Freitas Coutinho, Carlos Affonso, Joa
quim Nnbuco, Marcolino Mours, Macedo, Silveir-a 
Martins, Franco de Almeida. 

ataram com parttClpação os Srs. Camargo, Fi· 
delis Botelho, Fabio Reis, Frederico Rego, Ferreira 
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Alyim, Pris~o Paraizo, Theophilo Ottoni, Gavião da nação. , 
de Moura, Jeronymo Sodré, José Bonifacio, Mello e I Augustos c dignissimos senhores repre::;entantes 

Petxoto e VIsconde de Pr~dos; e s~m ella ~s ~rs · Em cumprimento do preceito constitucional, c 
Bezerra d; ?ti~nczesJ Carrao, .Can~tdo de Ohvelra., de ordem de Sua :Magestade o Imperador, venho 
Couto 1\la~albaes, Dwna, Hygmo Silva, Manoel Pe- apresentar-vos a serruintc 
dro e SegJ.smundo. t> 

a's H 3/li: abre-se a sessão. Proposta. 
E' lida e approvada a acta da sessão antecedente. Art. 1. 0 As forças de terra para o anno finan· 
O SR. 1.0 SECRETAIUo dá conta do seguinte ceit·o de 1880 a !881 constarão: 

EXPEDIEl'iTE. 
Officios : 
Do ministro do imperio, de !O de Maio 

de 1879, remettendo o officio n. 92 de 22 de No
vembro de 1878 da presidencia. de Pernambuco 
cunce~n!lnte !t duvida que_occorre sobre a validadé 
da eletçao de vereadores do novo municipio de 
Taquaratinga.-A' commissuo de constituicão e 
poderes. · • 
- Do ministro da guerra, de 9 de Maio -de !879 
restituindo informado, os requerimentos em qué 
os ex-guarda-marinhas Antonio Gabriel de Moraes 
Rego e AI redo Candido de Moraes Rerro, pedem 
ser admi~t~dos á matricula no curso S

0

Uperior da 
escola mthtar.- A quem fez a requisi~ão. . 

Do ministro de estrangeiros, de i2 de Maio de 
!879, remettendo o requerimento informado em 
g_ue _José_ Militãq ~egovia pede se faça effectiva a 
hqmdaçao da d!Vldaque para elle contrahiu o go
verno do Paraguay.-A quem fez a requisição. 
D~ ~ecretario do senado, de !2 de Maio de !879, 

part~ctpando que o senad? J?.ãO pôde dar o seu con
sentimento a mandar admrtt1r a exame das ma terias 
do i. o anno de direito do Recife aos estudnntes 
José Çalheiros de· ~ello e Rodrigo Alvares Pinto"dc 
Almerda; ás matenas do 4. o aano medico da Bahia, 
o estudante Pedro Leite Chermont; á matricula do 
Lo· anuo na faculdade de S. Paulo, o estudante 
José Rodrigues Horta Junior e o estudante Alvaro 
Corrêa Dias da Rocha.-Inteirada. . -· 

Requerimentos : 
De Joaquim Israel de Cisneiro, pedindo matri • 

cular-se no !.o anno medico da Bahia, depois de 
approvado em anatomia.-A' commissão de ms-
trucção publica. · 

De Daniel Campos, pedindo ser admittido a cxa
m~ de 3.~ anno da faculdade de medicina du Bahia, 
e a ~a!ncula do 4..0- A' commissão de instrucção 
pUbhctt. 
. V~m_â mesa, são lidos, julgados objecto de de· 
hb~raçao e ma~dados impriJnir os p:Jreceres se· 
gUidos dos segumtes 

PROJECTOS. 

· § 1. o Dos offidaes das differentcs classes tlo 
quadro do c~ercito. . ... ---· 

~ 2.0 De i3,000 praças de pret, em circurustan
cias ordinarias, e de 30,000, em circumstancias 
extraordinarias. Estas forças serão completadas na 
fórma da lei n. 2556, de 26 de Setembro de i87L 

§ 3 .. o Das conl'[lanhias de aprendizes artilheiros,. 
não excedendo de 400 praç~s, e das duas com~a
nhias de aprendizes militares creadas nas provm
cias de ~Unas Geraes e Goyaz. 

Art. 2." O premio pnra os voluntarios serti de' 
q,oo;~, e para os engajados de 500~, pago em trcs 
presta<jões, sendo o dos segundos proporcional ao 
tempo pelo qual de novo se enrrajarem, nos termos 
do art. 2.0 da lei n. 2623, de 13 de Setembro de !875. 

§ L 0 Os volunt.arios '[lerceberão, eroquanto forem 
praças de pret, mais uma gratificação igual á me
tade do soldo de primeira praça, conforme a arma 
em que servirem ; os engajados perceberão mais 
uma gratificação igual ao soldo de primeira praça, 
e tambem segundo a arma em que servirem. 

~ 2.0 Quando forem escusos do serviço, se lhes 
concederá nas colonias do Estado um prazo de 
terras de !08,900 metros quadrados. . 

~ 3.0 A importancia da contribuição pecuniaria, 
de que trata o art. 1.0 , § !.0 , n. 7, da lei de 26 
de Setembro de !874, :;erá de !:000~000. 

A~t. 3.° Ficam revogadas as disposições em con· 
trar10. . 

Palacio do Rio de" Janeiro em 6 de Maio de !879. 
-Mal·que.z do Hel'Val. • 

Sala das commissões em ii de Maio de 1879.
Marcolino Moura.- Viriato do Jlledciros. 

A commissão de pensões e ordenados, tendo 
examinado a cópia do decreto de 16 de Agosto de 
1876 e os documentos que a acompanham, relatir-a 
á pensão concedida a D. 1\faria Ame lia Franco o 
D. Clotilde Thereza Franco, é de parecer que seja 
adoptado o segninte projecto : 

A assembléa geral resolve: 
ArL·. i. o A pensão de 60~ rs. mensaes, concedida, 

por decreto · de 30. de Maio de !868, a D. 1oanna 
Thcreza Alves Franco, fallecida em :16 de Março 
de i876, -viuva do capitão do i4..o corpo de volun
tarios da patría Erico Jorge Franco, morto em com· 
bate, . fica devolvida repartidamente ás it'IDãs do 
referido capitão, D. Maria Amelia Franco e D. 
Clotilde Thereza Franco, conforme se declara no 
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cedida a Antonio Dins dos Santos, é de parecer 
que se adapte o seguinte projecto: 

A assembléa geral resolve : 
Art. :J..o E' ap rovada a lcnsão 

nuaes, conce 1 n, por ecreto e ':.t e un 10 
do 1877, ao operaria de L a classe da offieina de 
construcção naval do arsenal de marinha da cõrte, 
Antonio Dias dos Santos, em attenção ao seu es
tado Yalctudinario e aos serviços que prestou na 
guerra contra o governo do Paraguay. 

C) o - • '"' 
pectivo decreto de concessão. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposi~ões em 
contrario. 

Sakl das commissões em :12 de Maio de :1879.
Almeida Couto.-Scro.phico.- Tlteophilo Ottoni. 

minado a cópia do decreto de 12 de Janeiro de 1876 
c os documentos que a acompanham, relativos á 
pensão concedida ao ca itão honorario do exercito 

ommgos as eves zeve o, e e parecer que se 
adapte o seguinte projecto : 

A assernbléa n-eral resolve : 
Art. Lo E' approvadn a pensão mensal de GO~, 

concedida, por dc·creto de l:! de Janeiro de 18íti, ao 
cnpitão honorario do exercito Domingos das Neves 
Azevedo, o qu:tl, em consequcncia de ferimento:' 
recebidos na guerra contra o g-oYcrno do P:m1p;uay, 
s~ ach~ impossibilitado de procurat· meios de sull-. 

Art. 2. o Esta pensfto será paga da data do respe
ctivo decreto de concessão. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões em 12 de :Maio de :1.879.-l c;: • • • • 

1879-n. 199 

A commissão de pensões e ordenados, tendo exa
minado a cópia do deerelo de :1.6 do Novembro de 
:1.878 e os documentos que a acompanham, relu ti vos 

# - • • .... ., -. ' ' 
corio, é de parecer que se adoptc o seguinte pl'o
jecto: · 

A assembléa geral resolve: 
Art. f.n E' approvada ·a pensão de 50S mensaes 

concedida, por decreto de iü do Novembro de i878, 
ao cidadão francez Charles Decorio, que se acha 
impossibilitado de procurar facilmente os meros de 
subsistencia por se ter inutili:;ado no servg:o do 

Art. 2. 0 Esta pensão será pnga da uata dores
pectivo decreto de concessão. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario 
Paço da camara dos deputados em 12 de 1\faio de 

1879 .. - Serapltico. - Almeida Couto. - Tlteopltilo 

:1.879-n. 200 

A cómmissão de pensões e ordenados tendo 
examinado a cópia do decreto de H de Julho de 
i877 e os-d<Jcumentos que a acompanham, relativos - . ... -· .,. . 
re1ra da FQnseca , é de parecer que se adopte . o se-
guinte projecto ·: . 

A assembléa geral resolve .. 
Art. :J..o E' approvada a pensão de 3008 annuaes_, 

correspondente a dous terços da gratificação que 
percebe, concedida, por decreto de H de Julho de ... . .· · ... 

' . ' secn, qu~ se acha impossibilitado de continuar no 
scrvi~o do pharol de ltacolomy, em consequençia 
de sua avançada idade, e por soffrer de molestws 
adquiridas nos longos annos de trabalho que alli 
conta. . 

Art. 2.0 Esta ensão será an-a da data dores-
pcctivo decreto d c concessão. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em con-
trario. - · --- ··· · · 

Sala dns commissõês em 12 de Maio de :1879.
.tilmâda. Couto.-Seraphico.-Tl!eophilo Ottoni. 

" ·< 

o requerimento do estudante Fidelis Velloso da 
Fonseca Lessa, pedindo ser admittido á matricula 

o • • 

independentemente do exame de geometria, que se 
obriga a prestar antes do acto do referido :1.0 anno. 

s r t a 
os preparatorios exigidos para a matricula nos 
cur8os jurídicos, á excepção do de geometria, que 
por for~a 111aior deixou de prestar. 

Em virtude do exposto e de accôrdo com os prc
cedt•ntes já estabelecidos, é a com missão de parecer 
que seja deferida a pcti(;5o do supplicante, e apre
sen , á co 1 eraçao a ca 1ara scgum e pro-
jecto : 

A nssembléa geral resolve: 
Artigo unico. O governo é autorizado· a per

mittir que Fitlelis Yelloso da Fonseca Lessa se 
matricule no L o anuo da faculdade de direito de 

. au o, m epen entemente o exame e geo
metria, que prestaril antes do exame das mnterias 
do dito i. o anno ; revogadas as disposi~.ões em 
contrario. 

Sala das commissões em i2 de 1\Iaio de i870.-
J. ~I. lllalheiros.- Franlcli1~ Dor ia. 

i 979-n .' 203. 

A commissão de marinha c guerr:~, tendo CX· 
aminado a peti«:ão do tenente gradundo do estado 
maio1· de 2.~ clns:;e do excrt'ito, Joaquim Alves da 
Co~ta Mnttos, em ~ue pede a suspensão tla clausula 
que, em virtude da consulta t1o conllelho supremo 
militar de H, d•) Setembro de i87l, o reduz n 
contli<,:~es infcri~res, a r•·~peilo tlo nccesso, a lodos 
s o c1 q e, a sua se e 1:uu:a, oram epms a 

cnmpanha do Paraguay, por decreto de 6 ile Ou-
tubro de i870, considerados graduados nos postos 
que exerciam em commissão~ e attendend.J aos re
levantatissimos serviços prestados na campanha do 
Paruguay pelo peticionaria, e que lhe valeram dis-
tin ões honorif s · 
rito militar, habito de Christo e officialato da ordem 
da Rosa, e attendendo · mais ·que a officiaes em 
identicas circumstancias ás do peticionaria tem o 
governo concedido trans(erenCla_, em virtude do 
decreto n. :3522 de L 0 de Outubro de 1865, que 
não prejudica as respectivas antiguidades, é de 

· · a pre 
tensão do SUP{llicante, e offerece á consideração da 
camara o segumte projecto de lei: 
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A assembléa geral resolve : 
Art i.<> Fica concedida no tenente graduado do 

- •. , a 1 i 
da Costa Mattos, a conservação no dito corpo da 
mesma antiguidade de que já gozava na arma de 
artilharia, clonde foi transferido. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Saln da~. c_ommissões, _i2 de Maio de !879 .-.ilf. 

E' lido e mmdado a imprimir o seguinte 

PARECER;· 

1.879 . .&.- rx. :1.9 n. 

A commissiio de constituição e poderes a quem foi 
e 1ettid o 1areccr da lrimeira commissão de in ue-

rito sobre as eleições de Mamanguape, Alagôa Nova, 
Bahia da Truit:ão c Cabaceiras da província da 
Para~1yba, com as rcspe~livas ~elas e docun:tentos 

tos, que 'lhe foram fornecidos, entende que o pare
cer da illustre commissão de inquerito deve ser 
substituido pelo segúinte: · 

:1..0 Que sejam approvadas ns eleições primarins 
da pnrochia de S. Fçdro e S. Pauio da cidncle ~s 

r " , ' Daptista de Carvalho; da parochia de Sant'An~n 
de Alagôa Nova, presidida pelo Dr. Frnncisco ~c 
Souza Gouvêa e finalmente da ft•eguezia da Bahm 
da Traição. 

2.0
. Que sejam nullas ambas as eleições da paro

chi_a _de Cabaceiras, mandando-se proceder a nova 

Sala das com missões, i:l de Maio do 1879.
Theodoreto Souto.- EspcridUio E. de Barros Pi· 
mentcl.-Mo1·eim do Barros. 

São lidas e mandadas imprimir as seguintes: 

Rr.~lacriio da emenda rlos Srs. Barros Pimentel e llfonte 
• ~o Jll'ajecto n. !69 de 1879. _ 

A nssemhléa_ gernl resolve: 
Art. :l. 0 O governo é nutorizndo a mandàr nd

mittir a exnmn das mnterias do ~-o anno dn fac·ul
dndc de medicina da Bahia, em 1\larço do nnno 
vindouro, o estudanto Manoel Carlos de ·Azevedo • • • o 

corrente anno lectivo. 
Art. 2.° Ficam re\·ogadas as disposições em con-

trariO. . 
SaJa das commissões em 23 de Abril de 1879.

llodolpho E. de S. Dantas.-Ruy Barboza.-J. M. de 
Macedo. 

Redacção da emenda do Sr. Malheiros ~ projecto 
n. i69 de i879. · 

A assemblén geral resolve: 
Art. i.0 O ~overno é áutorizndo a mnndaradmit-. 

• •' ,. • o. • 

cina do Rio de Janeiro o alumno do 3. o anno phar
maceutico da mesma fa.culdade Eduardo Rodr1gues 
~heop~ilo ~rbe, depois de approvado em anatomia 
e phrs1ologw. .. . 

A!t. 2.° Ficam revogadas as disposiçõos em con-
trariO. · 

(_::S L • 

Rodolpho E. de S. Dantas.-Ruy Barboza.-J. llf. 
de .1rfacedo. • , 

Redacr:tTo da emenda do Sr. Mallteiros ao 
• pmje~to n. !69, de 1879 

Art. L0 O governo é autorizado a mandar ad
mitli~..á-!Wl-tricula do 3.0 anno dn faculdade de 
medicina do Rio de Janeiro, o alumno do 3. o anuo 
.Phllfmaceutico da mesma faculdade Fernando de 
Sonz~ Ho~ll, depois de approva.do em anntomia e 

('( 

. "' . 
Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em 

contrnrio 

Redacçào da emendá do Sr. Jlalheiros ao projecto 
n. :1.69, de !879. 

A ass·embléa geral resolve: 

Art. :1. :o O governo é autorizado 
dmit · · · · . " 

medicina do Rio de Janeiro o pharmaceutico~An
tonio Juencio Juvcnal Rapozo, depois de approvado 
em anatomia e physiologia. . 

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

Sala das commissões em 28 de Abril de !879.-
o o~ptoE. . Dantas.-RuyBarbo::a.-1. M. d~ 

.1.lfacedo. 

Redacção da emenda do Sr. Malheiros ao lJI'Ojl!cto 
n.i69, de 1.879. . 

Art. Lo O governo é autorizndo a mandar ad· 
mittir a exame das materins <lo 5. 0 anno da facul· 
dade de direito do Recife o estudante Gercino 
Ferreira Lemo!' Rabel!o, .detlois de approvado nns 
do 4-.• nono em que est:'t matriculado. 

Art. 2.° Ficam revogadas ns disposições em con· 
trario. 

Sala das commissões em 29 de Abril de 1879.-.-
Radacçl7o da emenda do Sr. Malheiros ao projeoto 

_n. 169 de 1879. 

A assembléa geral resolve: 
Art. i. o o governo é autorizado a mandar ad

mittir á matricula do 3. o anno da faculdade de 
medicina da Bahia o pharmacentíco Franciseo Her· 
melino Ribeiro, depois de approvado ~m ~;-s.,me 
vago de anatomia descriptiva. 

Art. 2. o Ficam revoll'adas as dis os i ~es em con-
trario. 

Sala das commissõcs em 28 dê Abril de 1879-
Rodolpl!o E. f1e S. Dantas.-II.uy Barbo~a,.-J. M. do 
Macedo. 
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Redacriio da emenda do Sr. Barros Pimentel. ao i Redacção do pr1jecto n. !06, de 1879._;_(Emenda ao 
projecto !L 169, de 1879. · ; tle n. o 169). 

_\ aB~emLléa geral resolve: A assembléa gerai res8lre: 
Art. 1.0 O governo é autorizado a mandar Artigo unico.-0 governo é autorizado a m:mdar 

:1dmittir á matricula do 1.0 anno da faculdade admittir a. exame das materias do :1.". 0 anno da fa
de direito de S. Paulo. o estudante Luiz Barboza cuidado de direito do Recife, a .-\.ristides Carlos de 
de Siqueira Maciel, qué dever:i mostrar-se habili- Moraes: revogadas ~s disposições em contrario. 
tado com o exame de historia. antes do acto do Sala das commissões em :l3 de Maio de :1.879.-
rr.spectivo anuo. · Rodolplw E. de S. D~ntas.-Ruy Barboza. - J. 

Art. 2.° Ficam revogadas as dispositões em 1 111. tlc Jlacetlo. 
contrario. 

Sala das eonmlissu!ls em 23 Lle Abril tle 1879. 
-Rodolpho.E...de S. Dtmta,.~.-Ru-y Iku-bo:;a.--J . .JI. 
de Jlat'ctlo. 

n,:,lacâ'ío da. mnenda tlo St. Jloii{C ao projeC{I 
· n. 169 de :187\l 

A assembléa geral resolve : 
Art. 1.0 O governo é autorizado a mandar admi t

tir a exnme das ma terias do i. o mmo do curso de 
}lharmacia na faculdade de medicina do Rio de 
Janeiro o estudante Delfino da Silra Vieira, de
pois de approvado em g-eometria. 

Art. 2. o Ficam re....-ogudas us dh<posiçucs em con-
trario. . 

S::tla tlus commissões em 28 de Abril de Hs79. 
Rodolpho E. de S. Danta.s.-Ruy Barbo::a . ....:.J. Jf. 
de Jlacrdo. 

nl'dacção do projecto n. 8'1: A, tlc !879. . 
. \ ~~s~embléa ger:d rewlre : 

Art. 1•. ·O g-owlrno é :111t~riznuo para .inbilar o 
revcrl'udo frm João da :Natividade. professor de 
philosophi~ no scminario da llahin, com o orde:a
tlo proporcion::~I ao tempo de sei'Yi(:o. 

. :\l't. 2.° Ficam rcyogadas 11s tlisposir.ues em con. 
11·~rio. · • 

Snla das commissõcs em 12 liE> Maio de 18i9.-
J. Jl. de .~laccà~.-Rodol(o E. de Sou:;a Dantas. 

Rl'dacpio ti1J projccltJ 11. !)!), tk 1870.-t Emt'ltda (to 
de n. !ti~). · 

.\ asscmbléa geral resol ~·e : 

Redac[.t1o do Jn·ojccto n. l-H, de 1879.- (Emenda 
... .. __ . ao de n. 169). . _ _ ...... __ _ 

A asscmblé<1 geral resolrc : 
Artigo unico. O governo é autorizado a mandar 

Mmiltir João Teixeira Alvares a fazer exame do :1. o 

anuo da faculdade de medicina desta curte, (o qual 
frequentou como ·ouvinte) depois de se mostrar 
approvado ém l!istoria e a matricular-se em seguida 
no . 2..: o anuo desta _faculdade ; revogadas as dis- · 
posi~;oes em contrariO. 

Saln das commisslíes em i3 de .Maio de 1879.
Rodolpllo E. de S. Dantas.-Ruy Barboza.-J. 11!. de 
.~.wacedo. 

Redacçãt do p1·ojecto n. HH de i879.-(Eme-ndft 
ao de n. i69). . 

A assembléa geral resolve : 
Artigo unico. Fica o governo autorizado a per

mitir que Dario. Raphael Teixeira se matricule no 
· L 0 anno da faculdade de medicina desta côrte. com 
falta do preparalorio de historia, o qual fica ·obri
gado a prestar antes de fazer o exame do lim do 
:1." anno do curso medico : revogadas as dispo
sições em contrario. 

Sala das commissões em 13 de ~Iaio de :1.879.
Rodolpllo E. de S. Dantas.-Rl'y Barboza.-J • • U. 
de .llacedo. 

Redacção do projccto n. 152, de 1879.-(Emriultlf. 
ao. de n. 169). 

A a~:;embléa geral resolve: 
Artigo unico. O goYeruo é autorizado n mandar 

que. Julio von Borell du Vo1·nav Junior se mau·i· 
cule uo 1.0 anno <la faculd:~dc ilo medicina desta 

.\~ti~o unico.-E' o gorcruo autorizauo a mandar côrle, com dispema do cxnmo de geometria, o 
adnuthr Joaquim T~rtuliano de Oliveirn Cabral, a 1 qual prestará :tntes do exame do nnno do cu1·so 
fnz~r em l\lnrço proxnno futuro,cxnme das materias 1 pharmacoutico : revogadas as disposir·ões em ~on· 
do ~-u anuo lllCilico da f:Jcuhlade tio medicinn tl'llrio. · 
desta curte, c_ujns .lisões assistiu como ouvinte: re· Sala das commissões (lffi i3 de 1\lnio de {870.
vogad:u; a~; d•spos1çoes em contrario. . Rodolplto de S. Dantas, Ruy Barboza. J. 111. de 

Sala das commissões em :1.3 de Maio de i8i9.- ?tlacedo. · 
Rodolplto E. de S. Dantas.-Ruy Barbo"'a -J· 111 d.e - . 
~IacelÜJ. .. · • · Redacçuo do pro)ecto n. :Hi4., de :1.8i9.-(Emenda ao 

· · de n. 169). . 
Redacção do projecto 1.1. !05, de 18i9.-(Emenda ao , , bl' 

1 1 
. 

· de n. :1.69). 1 ~~ a~sem ~a gera reso -v c: . . 
· 1 A rtlgo un1co. O gO+erno é autorizado a mandar 
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Redacp.io do projecto·n. 1f.í5, de 1879.-(Emenda 
ao de n. :1.69). 

A assemlJU•:J geral resolve : 

A~t. 2.° Ficam revogadas ns disposições em coB.
trano. 

Sala das commissões em 23 de Abril de 1879.
Rodolpho E. de S. Dantas.-Ruy Barboza. 

Artigo unico. O geverno é autorizado a mandar 
admittir Antonio Candido de Assis Andrade, phar- Redacção do projecto n. 179, de 1879 
maceutico formado, á matricula do3. 0 anno da fa·l . 
culdade de medicina desta côrte, com dispensa de A assemblea ger11l resolve: 
frequencia das aulas de :m:llOf!lia e physiologia do .:\rt. L o O governo é autorizndo a jubilar o ar-
2. o anuo, fazendo os respectivos exames destas 1 cedtago Dr. Mane!H Tavares da Silva professor de 
ma terias aRtes da matricula no 3. o anuo : revoga- theologza dogmatica do seminario do Maranhão 
das as disposições em contrario. com o ordenad? proporcional ao tem:po de serviço: 

Sala das..c.ommissães. em 13 de Maiõ de 1879. - Art .. 2. ° Fzcam revogadas as dtsposições em 
Rodolplw E- de S. Dantas.- Ruy Barbo::a.- J. llf. contrnr1o. 
de Naceclo. Sala das com missões em i3 Maio de 1879.-Rodol-

Eedac.ri'io lloJWO;ecto n. 156, de 1879.-(Emenda \ plw E. de Souza Dantas.-Ruy Ba,·boza.-J. !l. de 
'J , Macedo. · 

a.o i.e n. 169). I 
• rr , • O Sr. Fer~~:~ndo Osorio (pela o1·dcm): 

.A assemblea oeral re:,olve · 1 - Em uma reumao de allemiies de S. Leopoldo 
. AX:ligo unico. O gov~rno é autorizado a per-\ cidade da minha provi.ucia, foram ~Pl)l'OV::tdos os 
mittxr que Arthur Pereira de Vasconcellos se ma-~ estatutos da commumdade evangehc11, em ~ dr. 
tricule no 2. • anno de medicina desta côrte, com Março de !877. Nessa reunião em que compare· 
dispensa de physica e chimica de que já tem appro· I cerarn cêrca d. e :1.50 membros, que assign. aram esses 
vação pela escola de marinha, e de frequencia da estatuto~, n.o~earam uma cpmmissão O<'ganizadora 
vula de anatomia do :1.. o nnno, prestando exame I da co~siiLUIÇ:lo da c~mm~m.dade, composta de ca
desta IUateri::t antes de fazer o do dito se(l"undo val!texros, todos mutto dtstmctos e honrados. os 
anno ; revogadas as disposições em conLrario. Srs. F_. Renpert, E. Piejel, l. Dreher, C. Scht:Íler, 

Sala das commissões em 13 de 1\f::tio de 1879.- I. Nalnnge_r e H. ~attes. . . 
Rodolpho E. de s. Dantas.-Ruy Barboza.-J. lJl. de Te~d~ szdo envwd~s estes estatutos a assemblea 
Macedo. · provn~cial, foram ah1 approv~dos por decre!o de 4, 

Redacrão elo p1·ojecto n. 157, de1879.-(Euumda 
ao ie n. !69.) 

de Mmo do mesmo anno. Submdo ao conhecimento 
do presidente da.provincia, foi, porém, por este ne
gada a sancção ao referido decreto, em :1.9 de :Maio, 
por juJrraJ-o offensivo ilo art. tO, §!O do acto t,d. 

A assembléa gernl resolve : Clicionai. Não obstante, a assembléa provincial no
Artigo un!cu,-0 governo é autorizatlo a per· vament~ o ndoptou. e, por intermedio do seu t.e 

mittir t}Ue .Arthur de Castro Lima se matricule no 1 secretario, e, em virtude do art. !1:!8 d•1 ~eu t·egi-
1.0 nnno dn faculdade de t•tedicina da Bahia, com l mento in!crno, o passuu ás mãos do Sr. ministro 
dispen!ln do exame de philoso!Jhi3, que fira obri- do ~~·:peno, pnra que e!le lhe désse o connnlente 
gnd~ n Jl~C~tnr ant••s llo e~nme do anno: revogadas destmo. . . _ . . . 
as clJsposJçoes em coniJ'llriO. I . Com effl'lto a comm1ssao de :tssen:blea>. provm-

Sala das commissões em .i3 do ?tlnlo"..de 1879.- c1ae: desta augu~ta camarn lavrou o ~eu pare~er 
Jtodal11t,0 E. de s. Dantffs. _Ruy Bll'bo.:a. _ em .. 1 de FeYe~e1r~ do corrente ~nno: O me~ m-
J ~I dl Jlacedo. lt'nto ogora n11? e c~rtamente d1scuhr o proJecto, 
• · mns openas J!Cdlr a ' . Ex. que o dô por1 a o:·dem 

Rt•dacr«io do PI'Ojt•cto 11, ti7, dt• !879.-(Emcuda do din, afim de ~cr convenientemente considerado, 
ao dt• 11. Hll! do mesmo mmo.) como merece. Eu interesso-me por elle, e e.spero 

que este meu justo pt·dido seja aceito 1101' V. Ex. 
A nssem!JIL1n gemi rosolvo: O projccto tem o numero (1.2. 
A1•tlgo t•uico, O governo é ·autQrizodo n ~cr· O Sn. PRESIDEl'."'TE :-0 nobre depntndo será sa· 

mlttir c mandnr que Antonio Alves da Costa Car· lisfeito. 
valho se matricule no V :mno da fnculdade de 
dh·eito de S. P~ulo, dispensando-se-lhe o tempo 
de Sl mezcs, mois ou menos, quelhe faltam para 
completar a idade exigida pelos estatutos da mesma 
faculdade p~ra poder matricular-se: revogadas as 
disposições em contrario. · 

Sala das commissões em 12 de 'Maio de !879.
ç 

Redacpcio da em~~da do 81·. J. M. Mallieiros ao pro-

A assembléa geral resolve : 

admittir a exame das materias do .&,.o anno da fa. 
~ldade l}e mmiicina dq Rio de Janeiro, o e'Studanre 

O Sr. Bezerra Cavalcaa1tl (pela 
o1·dem) : - Li hoje, no Diario que !JUblica tts nossos 
trni.Jalhos, uma rectilkação assignadn pelo :neu com
panheiro de represent:~ção pela provincia do Rio 
Grande do Norte, ác;·rca de apartes seus que sa-,.. 
biram no meu. discurso, ultimamento pnlllicad~, 

apartes de nenhum dos meus collegas, salvo !'enclo 
de algum ·amigo particular, e quando u apurte, . ... ~ 
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Então tomo a liberdade de emendai-o. mas antes 
de mandar o discurso para o prélo, cos.tumo mos
traJ-o, ao ::~migo, e só com o seu assentimento é o 
discurso remettido á typographia. 

Assévero ort::~nto. ao nobre de nttldo uc tanto 
o npart~ expres~ndo, como todos os outros sahiram 
e:xact::~menre como estão nas notas. 

O Sn. IIIoREriLA.. BR.\ND.\o :- Eu n:!o disse qne o 
nobre deputado alterou. 

O Sn. BEZERRA CAY.A..Lc . .l..rm:-0 que quero e 
1 mo é tirar todas as duvidas a lim o. O nobre 

deputado usou de lio,guag-em differente, em r.el:l~ão 
ao aparte que expressou, daqnella que cmpre"'OU 
em relação aos outros a que se referia. Ouant; ao 
i. e diz que foi mal temado, o que entende com 
os Srs. tachygraphos. 
Qu~nt? aos outros, po~ém, o nohre deputado 

O Sr. Moreira Br-andão (pela or
tlem):-Eu, declnrando na rectillcação a flUe se re
fe_!io o !lohre deputndo, que um dos meus apartes 
R:10 fot tomado com cxactidiío, acrescentei que 
outros tambem foram alterados; mas, usando desta 
expressão, niio quiz attl'ibuir a alterat:ão a S. Ex. 
. n. EZE~RA -~\".A..LCAXTI:- U nuo SUppuz quo 

t1nsse es:~a mtençau. 
O Sn. MonEJRA J!lt!lsnÃo:-Qniz apcnws f:I?.Cl' vêr 

qno o~ apar~c~ n:u1 foram pu1Jlic;11lu~ c~omo eu o:; 
proferi; corl'l:.:'lllclo um. C{lW c\pt·irnia inteiramente 
o co~tmrio do que eu tli~s(l, (jltantu no;; ut.llros de-

' . 
pensnmento, qunndtJ tl\'es~o ncca,.i:io li L• lrntar. ilu 
as~unl(llo. Julguei <le IIJ(Itt derer d:J!' esta ex· 
phcn~uo. 

O Sn. IIF.?.Enn,\ C.\\'At.C.\!\Tt :-Eu recl::lmei ])Or· 
IJUe n3u ljUL•ro dm•i<ln!'. ' 

O Sn. Monr.mA DMxn.:\o :-O nohre deputado 
s~be {>Orfeltn~lcnte que, cjnnnilo lw potwns dias 
d{scult ~ project~ do crcuit~ para !lespezn~ com a 
~ . . . : . , .. . ·. 
exammassc os seus npnrtes, c, examinando-os al-
terou-os e acrescentou-o!'. ' 

oi. ~R. BEZERRA CA'VA.tC:\.NTI :-Tornei-os mais 
exp 1cltos. . • 

O Sn. MonE~RA BRA!'i'DÃo :-Eu podia ter feito 0 . - . .. 

pa~~ ~ pr o, como faria o nobre 
qui.zesse, 

PUDIEIRA PARTE DA OROmr DO DIA. 

O Sr. Monte, pedindo a palavra pela ordem,'requer 
que tenha precedencia na ordem do dia a discus·
são do projecto so!.Jre colonias agricolas. 

Consu1t:1da a camara consente nn preeeucncia. 
Entra ''m 2.a discussilo o projecto n. H A, de 

18í3, sobre colonias agrícolas. 

O Sr. Alnteida Couto :-SI'. presidente, 
o nobre deput.ado pela provincm. de l\linas, que _im-

' 
em u~a decndcncia dcploravel, reconhecida pelo 
propno deputado qne impugnou o projccto. 

1\I::ts o nobre deputado, em vez de encnral-o por 
e~sa feição, qualilicou-o de inutil,qunndo, Sr. pre
Sidente, n utili<lndt~ d(•stc ptojccto jú f;C achava 
con_firmad~ em Jlrimeira lliscussiio por uma vo-

.. • .. ( t ~i. \ ~ s' ' c. •• 

Dcn:an<lo de parte, pois, a questão da O!lportuni
dado de discutir-se a utilidade do 'projeelo, eu entro 
na apreciação mmuciosa tias razões em que o nobre 
deputado firmou as suas argumentações para op
por-se n.o projecto que se discute. 

O nobre de utado enten eu S · resi ente u 
o projecto procurnn<lü est.'lllelecer os ingenuos além 
de ser Ul}la inutilidnde, importnva nté ·uma injuria 
aos scntuncntos dos brazilc1ro~. 

Se }Wlr ventura niio tivesse escrupulo~ de quali
ficar de qualqut'r modo menos conveniente :1g :-~s
srrçiies do meus rlistinc1o~ -collcgils, cu acha-·. ...·-:- ' ·. ..- . 

I _·t. .., • o.. f t • ) -\. ' i> 

e~ ta ns~ercao do nobre deputatlo não passr, na Yt•r· 
dado do umn p:ltacmula, de um~1 platnfórm:J, con
forme oxtn·esgõrs ~uas, porque, emquanto a lei de 
28 tle Ontnbro qtw consug-ra no§ l.n a obri"'arüo do 
governo receber os ing-enuos que lhe foren~ éntre
g~es polos senhores d:lse~cr:~rasqllCOi'o produzil·em, 
nao fur detrogndn, legb;lar no sentido da cxcquibili· 
datle da lei vigente é nntural e Ioo-ico ; e como n 
camnr:• que legislou por ~el!l<'lhanf~ n~o~o, sendo 

rcprescntav~m todus ns c!Mses da sociedade não po
deria ir:rog-ar uma injuria aos sentimentos' de seus 
COl;llpalriptus, sem começar por irrognl·a n si pro· 
pn~t, VIs.to corno sómente, por excepção, não 
tena ma1s tarde em seu podet· ino-enuos de 
que falia a lei, claro esttí, Sr. presidente. ue o 
proJOcto . nao po Ia er em nurn azer uma lllJUrta 
nos scnl!mentos dos brazileiros nté porque não 
trat~vn scn~o ~e nssumpto que ~c prendia u uma 
m~dtda ~eg1slatrra que est{t consagraua em uma 
let em vtgor . 
. 0 UO]Jrl"l lll'p~l~nclo, S~. JH'üsitlcntc, entendeu 
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prietarios que os têm em seu poder, não deverão 
ser entregues senão em muito pequena proporção, 
pelo _que acredita inutil a creação de estahel~ci-
menos apropna os para os rece er. 

1\las o nobre deputado considerando que o fundo 
de emancipação relati.,-o a 25 • 1. é deficiente -pnra 
a creação, na sua linguagem, do quer que seja, é 
evidente que envolveu-se, sem querer, em 
uma contradi~ção,. a qual não posso deixur 

t · n · • 
mente si pequeno é o numero dos ingenuos que 
têm de ser entregues ao Estado, em consequencia 
do interesse proprio de cada um dos proprietarios, 
interesse que resulta de se utilizarem dos serviços 
dos ingenuos até 2i annos, e que, na opinião do 
nobre dep~tado, 6 a mola essen;cial de todos os 

' < ' envolveu-se realmente em outras, que não posso 
deixar de mencionar, admirando não vêl-o tão 
logico. como eu estava acostumado a aprecial-o 
de longe, de onde o contemplava com o res
peito que me impunha o seu talento de vigo
roso arlamentar. O ·nobre de utado confessa em 
seu discurso que a casa dos expostos uprescnta 
um numero crescidissimo de ingenuos filhos di 
escravas ; se o nobre deputado confessa que o 
numero desses ingenuos tem realmente augmen
tndo na casa dos expostos, iafere-se que o nu
mero dos que .têm de ser a_presen~dos ao Estado 

bre depumdo sendo, como é, verdadeira a obser
vação allegada por S. Ex. 

Além disto, o nobre deputado reconheci que o 
interesse des proprietarios o lera com mais se
gurança a acreditar que estes niio entregariio os 
ingcnuos, porqu~ na vcrda~e. os 6001~! que_ o Es· 

torizn, por sun modiridade, essn op~ilo, e qu~ 
portanto, optariam por lle:ll'om eom os in· 
genuos ató n idade de !1 nnnos ; entretanto ~ o 
nobre deputado quem diz, em seu diseut·so, que 
os serviços prestndos pelos ingcn uos tle 8 a '21 
annos não passn de mtira lllusiio. Se niio pas~a de 
umn méra illusiio, se o interesso proprlo é n mola 
real do procedimento dos senhores dos escrnvos, 
nproveltan~o-me da sua pro ria linguP.ge,m, claro 

por menor que. seja,deverá subir a proporções que 
reclama.m providencias apropriada~· desta camara. O 
nohre deputado entende que os 21i 0 /u do fundo de 
ema cipaça nãeJ s pres am a creaçao e cousa a -
guma,mas,entret.'lnto,sabe o nobre deputado porque 
eu já tiveoccasião de dizer,que e fundo de emnnci
pação se eleva actualmento n 800:0005 r~:alisados, 
e. ~ne necessnr!a~ente será augmentado pelo snb
s15i10 das provmc1as, porque, com quanto na opi
mão do nobre de utado ellas recisam edir e o -
tanto,não poderão dar, vemos do seu patriotismo de
monstrado por factos, que ellas não deixam de 
curar dos ,interesses, que se pren~em mais intima~ 
mente á sua prosperidade. 

Demais, a argumentação do nobre deputado não 
lem a procedencia q~e, elle. suppõe, desde que 

sario desviar-se o espírito e da letra da lei do 
elemento servil, e que nas colonias orphnnologicas 
rt•ceberinm os ingenuos educação antes industrial 
do quo ngricoJa, c sendo o pensamento da lei dnr 
nos ingenuos uma cducaçiio apropriada, com u 
~}>plicaç.ão li lavoura, niio ó r~nl~ento onLrcga.ndo·os 

I I 't C ) 

trial que se dovc conseguir nquella que não estit 
uo pen11amento da lei, além de que eslas colonins 
nndu tem com o governo, nem dellc são <lepen· 
dentes. 

Entendo ainda S. Ex. quo a lei é inuti! porque 
já havin uma disposiQàO em virtude da qual os 
juizos do orphiios tiuhnm o dircit<t tlc dar destino 
aos orphlios entregando-os não súmente ús asso
ciações, como nos Cazendelros, comG tem feito. ., ~ . ' . -. ... . ' 
nos orphiios originar·iamente livres por isso que a 
lei 20!J:O legislou especialmente para os ingenuos 
que della se derivassem. 

Foram estas, Sr. presidente, as razões especiaes 
apresentadns pelo nobre deputado pela provincia 

Minas em contra osi :-o ao ro'ecto. S. Ex. 
estendeu-se tambem em relação á outras que se 
prendem mais especialmente ao orçamento, mas 
como o nobre relactor desta commissão já teve oc~ 
casião de responder com nquella elareza e profis
siencia que lhe são habituaes, pelos estudos que 
tem sobre a l!lateria, eu a respeito deste ponto nada 

-que são realmente as mais gratuitas, ainda se não Entretanto não posso deixar antes de terminar,, 
podem sustentar diante da. estatistica, pela qual se porque não quero tomar mais tempo á camara, que 
evidencia que o n\Ullero.dos ingenuos entregues, vai occupar·se de assumptõ tambem de grande 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 27/01 /2015 11:48- PÃigina 9 de 34 

124 Sessão em 13 de l\Ia.io de t879. 

importancia, de agradecer ao nobre deputado o 
cuidado com que S. Ex. nestes ultimos tempos se 
tem dignado tornar saliente a attitude da depu-

- tação baüiana. 
S. Ex. em guasi todas as suns excursões politi

cas traz esta deputação a campo para envolvei-a 
em suas manobras, já considerando-a arbitra, já 
figurando-a timrda, levado não sei porque pensa-
mento. · 

Como quer que seja, porém. a ultima vez que 
occupou a tribuna S. Ex. disse.sem muita oppor

do llaranhão Sebastião José da Silva Braga, com 
venciluento, para tratar de sua saude. Sou de 
parecer qne esta licença com vencimento não póde 
ser concedida pelo parlamento senão áquelles em~ 

·pregados do Estado que, por falta de recursos, não 
têm outro remedio senão exigir que o Estado con- . 
tinue a pensional-os quando elles não lhe offerecem 
serviços. Porém neste caso não está o magistrado 
de quem se trata. . . 

UM Sn. DEPUT.ADo:-Qual ê o meio de verificar? 
tunidade, que a dep!ltação da Bahia era _temida,_ e o Sn. BELFORT DuARTE:- Eu estou prestando 
que. @fi consequ~cm do temor que lhe .trnham nao uma informacão á camara. Digo que nesB caso não 
hav1a coragem àe restabelecer um 1mposto de está o magistrado de quem se trata, por isso que 
~ (1/ - ff . - t • _I~~· ro· . _ . _ . . ______ nao- .so reprn•a?Qes, an es-e-um--nuxm:>u, _,rco,-que 
- Á- deput~ Bahm nao e tem1da. não carece absolutamente de pensões do Estado, 

O Sn. ARAGÃO BULGÃO :-Oxalá o fosse. quando lhe não póde prestar serviços. · 
O Sn. Au.mru CouTo :-A deputação da Babia A isto accresce que atravessamos uma quadra 

cumprindo como sempre. o seu dever, é considA- diffi.cil, em que o parlamento tem necessidade de 
rada e respeitJda .como deve ser; porque ella pedir á nação novos e crescentes impostos. Não é, 
tem a. fortuna de apresentar-se aqui com indu- pois, esta a occasião em que dcvemoseoncederestas 
bitavel prestigio intellectual, e m01·ai e com tal pensões, quando, pelo contrario, estamos impondo 
harmonia, prudeucia e unidade de acção que, sobre as pensões e até sobre as pz·oprias fontes de 
por ~erto, não póde deixar de fazer como é na- riqueza do Estado. · 
tural, na balança dos destinos politicos. 

Se ha alguma l:ousa em relação á dl'put::~ção da O Sn. MEIRADE VAscoNcELLOs:-0 nobre deputado 
Bahia, que provoque a attenção do nobre deputado, quer uma excepção o"diosa. · · 
é o direito de ser imitada por aquellas que não 
têm a ventura de manter-se com a integridade 
imdispensaYel para tambem pezarem na balança 
dos destinos politicos da sua patria. (ilfuito bem, 
muito bem.) · . 

Não hal'endo mais ninguem inscripto é encer
• rada a discussão. 

Procede-se á Yotaçã~ do art. 1.0 c é approvado, 
e postos em discussão os arts. 2.•. 3.0 , i.0 e5.0 são, 
sem debate, approvados. · 

O projecto é remettido com as emendas á res
pectiva commissão para o redigir afim de entrar 
em 3.a discussão. 

Entra em discuasão o projecto B. 53 A, sobre· o 
credito de 10,000:0001, para ser applicado a soc
corros pelas sêceas. 

O 8r. Doarque de Macedo:- O 
credito consignado no projecto já é insufficiente 
para satisfazer . ás despezns com o serviço de que 
se trat.'l, A commissiit> de orç:~mento propõe-se a 
apresentar uma emenda elevando esse credito a 
Hí,OOO:OOO~OO ; como porém não se nche neste 
momento habilitado para justificar o augmento, · 

. por is~o. que ped!o alg~mas info~mações ao no: 
bre mm1stro do JmperJo, eu ped1a a V. Ex. o 
adiamento desta discussão por 24. horas, e neste 
sentido vai á mesa o meu requerimento. 

Vem á mesa, é lido e approvado o seguinte 

0 SR. BELFORT DUARTE:- Não quero uma ex
oopção odiosa, pelo contrario. Eu tenho votado 
sempr-e contra estas licenças. Não quero que 
este, nem outro qual'luer servido1~ iló Estaào, 
faça viagens á custa do orçamento do Imperio, 
quando temos necessidade de pedir ao povo novos 
impostos;todos os dias, quando sabemos que todos 
est.es impostos não bastam para sup_prir o deficit, e 
especialmente quando o Qtag-istrado de que se trata, 
e outros muitos a quem já temos concedido li
eenç:.~s, · não· estão no ca~o de exigirem pensões do 
Estado, quando lhe não podem offerecer serviços. 
Não quero, pois, abrir uma excepção odiosa, nem 
dou ao nobre deputado o direito de fazer-me uma 
imputação dessa ordem. Ha de respeitar os meus 
cicrupulos como eu tenho respeitado os seus e os 
da camara. Dcsae que tenho votado contra todas 
css11s licenças, ct'ntra esta e contra quaesquer 
outrns, não quero eicepções odiosas. . 

A eamara dos deputados começou este anno 
concedendo licença a um magistrado, de quem 
alias eu sou amigo intimo; e não desei"o que 
ella continue a trilhar esta carreira, e afina tenha· 
mos de estar á mercê do senado, para que elle nos 
córte todas estas prodigalidades . 

Si a camara tom a iniciativa de lançar impostos, 
si tem o 1\ireito de grav; r a naçiio, tem o dever de 
zelar, prim{liro que tudo, os dinheiros publicos, 
principiando por não barntear licenças desta ordem, 
sobretudo a magistrados ricos, que não estão.no 
caso de mererer concessões., como a de que se trata. 
E, por esta occasiãol chamo a attenção da c•mara 
para este e outros ro 'ectos ue se i tro ettem 

1 en e em nossas 1scus~s, e que v5.o pas· 
sando sem o devido exame para cahirem no senado. 
A camara, que tem necessidade de gavar o povo 

· ~ , r, repilo, zelàr os di· 

:pl'et~tle· e'bnc'edEr ao de~enü1argador 4a-l"elaç!o . 't'enll'O dito. , · 
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O Sr.· Tavares Delrort:-Contava 
com a impugnação do nobre deputado. 

0 SR. BELFORT DUARTE dá um aparte. 
0 SR. TAVARES BEI.FORT: -Ha como é sabido, 

entre o impugnante e o peticionaria grande íni· 
misade. ( Trocam-se ~e/tementes apattes ent1·e o 
Sr.J!elfort Duarte, Fra~co de Sá e o orador~ OS~. 

tando fortemente a campainlm.) • 
0 . Sa. TAVARES BELFORT (Depois de cessar o dia· 

log~: Sr. presidente, o Sr. desembargador Braga, 
-----uilii o sido acommettido de uma . molestia grave, 

como é o beri-beri, pediú pelo motivo de molestia, 
devidamente com rovada como rocedem todos 
os unciOnariOs "publicos, uma licença.· A com
missão desta camàra de· accõrdo com o que o se· 
n~do e~stuma proceder, fçrmulou o. roje~to em 

que o motivo é por molestia e sobr~tudn oberi
be?·i, que só póde quem o solfre encontrar allivio, 
ou cura, na mudança de localidade. 

Quanto a ser o peticionaria magistrado rieo, de· 
claro que o Sr. desembargador ·B, aga tem aJQ"uns 
bens de fortuna, mas não é rico. Esses bens, alél)l 

is , es ao emprega os na a~mcu ura a qua pe o 
estado de completa deradencia em que se acha no 
nºrte, não póde offerecer de prompto recursos. Por 
outro lado, não se trata do individuo e sim do 
funccionario publico : e ó justo que este em caso 
de molestia seja licenciado com meios para se 
curar. 

A camara,·espero, não negará a sua approvaç.ão 
ao projeeto, como é de justiça. 

O Sa. BELFORT Du . .utrE pede a palavra com in· 
sistenein para resllonder. 

O Sa. PlU!:StDENTE declara a discuss9o adiada-· ela 
ora. 
Achando-se na sala immediata os Srs. ministros 

da justiça e el'trnngelros, que vêm apresentar os 
seus relatorlos, são introduzidos cada um por sua 

·vez com as formalidades do estylo, e, tomando as· 
sento á esquerda do Sr. presidente têm os respe· 

· etivos relntorios, e retiram-se com as mesmas ror· 
malidades com que entraram. 

O Sa. PRESIDENTE declara uc os relatorios são 
remettt os s respecuvas comm s s. 

- SEGUNDA P.\1\TE DA ORDEM DO DL\, 

_ Con!inúa a 3. a discussão do orçamento geral do 
Imperio. .' . -
. m mesa, sao 1 as; ap01a as e entram con~ 

junctamcnte e~ discussão ~s emendas e additiVO!! 
seguintes : · · 

Ficam sujeitas sómente :10 imposto de sallo as 
loterias· concedidas por leis prov;nciaes, em bene
ficio·~e casas_ de c.aridl!-de, .estabelecimentos. p~o~ 

t I 

pl:lct!va. 
Sala das sessões, 13 de.Maio de i$79.-Theodomi· 

ro.-Ftlicio das Santos. · 

. • ' . - r es ava mscr1pto 
a favor. En~ret:1nto si o nobre deputado quer ceder 
da palavra para que outro falle em primeiro 
lagar ... 

O Sn. Cosu AzEvEDo : ~Não senhor; eu faço o 
reparo porque tenho de contar com mais um op· . . .. . .. . ... 
grande força; opposicionis'ta que estuda as questões 
·em ~o~a a s_!la Jati~ude e. que pôde trazer para a 
admmistraçao pubhea mmUls vantagens, de que o 
g<~binete não tJm cogitado. 

Essas I?raticas, Sr. presidente, essas conveniencias 
ue prec1sam ~e r mantidas, seguramente, chamavam 

· -1ssao, sem ser 
necessario que se me convidasse a ceder da palavra, 
porque foi~. Ex. quem reconheceu a opposição 
ao nobre deputado pelo Pará; foi S. Ex. quem 
disse hontcm que o gabinete soft'ria uma sabbatina 

. rigorosa, nas vellementes obser\' ações desso dt o 
re resentante contra a maneira or 
rat ou o estudo o or~mento da espeza. 

O Sn. BU.\1\QUE DE MA.ctDO :-Ollça a respesta 
antes de julgar. 

O Sn. CosTA AzEVEno:-como respeito multo a pro· 
flt(eicncin do bonrndo deputadopeJoParáttraquejado 
nlls lutas parlamentares e nas que:;tõea at' Ononoas, 
seguramente me será lici\o, apolando·me em Uio 
boa autoridade, ir com olla e drzfjr que o gabinete 
Dienos bem, de certo, atttmdeu ás convenlencins do 

discute. 
Mas in eu-dizendo, senhores, que contava nilo me 

caber a palavra agora; contava ouvir o honrado re
lator da commissão. de orçamento, que com a sua 
alta protisciencia, com os seus incontcstaveis es· 
tudos e talentos ... 

0 SP. JOA.QUIM NABUCO:-Apoiado. 
O SR. CosTA AzEVEDO:-••• deveria vir ·á tribuna 

pressuroso desfazer as.impressões causadas.· hon· 
tem, e isto em homenagem da posição que digna· 
mente occupa n·a camara, posição mesmo que· po· , 
dia te~· o typo do minist~ de. .estados~~ ~asta ; 

e que nesius forem extrahidas.- Serapkico.- Costa gumas palavras que desfizessem essas negr:1s côres 
. Ribeiro.- Luiz Filipf!t!..- Soares Brandão.- Joa· com que o deputado paraeuse teriu o· gabinete de 
guim Tavar_88.-Jose Marianno. · 5 de Saneir~._·. · . · __ · 
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o Sn. BuARQUE DE M.A.CEDD:-Foi o presidente da 1 alcancei ~o~ pedido, nem uma ~ó. destas attenções 
mesa que não me concedeu a palavra, porque en- devo a mm1stro de meu lado pohl!eo. 
t~n_!leu que devia seguir-se um discurso de oppo- UM Sn. DEPUTADo:-0 que honra a V. Ex:. 
Siçao. .. . O Sn. CoaTA AzEVEDO :-Raro é ver o facto de 

O Sn. CosTA AzEYEno:- 9 de hontcm fo1 de encontrar-se nos adversarios maiores apreços· 
opposi!:iiO. E o ~onra~o pres1dent~ da casa, que mas eu folgo com isto e devo dizer á maioria... ' 
ouviu em sua mt.egmlade esse d1scurso, hontem . . . 
profer1do, não podia deixar de reco,nlleEcr d~sde O Sn. M~nco~INO Moun;-'..-Ha .quas1 meiO seculo 
lo(To - que 0 nobre deputado pelo Para nao pedm a que o oartido liberal esta proscnpto. 
palavra para endeosaro gabinete, antes para feril-o, O Sn. CosrA AzEVEDO:- V. Ex. está enganado. 
como o feriu. Havia apenas nove annos que estava proscripto, e .. 

u11 sn. DEPUTAno:-0 Sr. presidente seguiu a só augmentando-~e ~ que se eleva a tO annos o 
inscripção (Ha outros muitos apa~·tes.) tempo da proscr1pçao, ~e que fall~mos ; c a!lte~ 

· esteve no poder esse partido embora mterrompida-
0 SR. Co~TA._AzEvE~o :-Vou sempre attendendo mente :mas eu não estou declarando que ·mereci 

aos apartes que me d3:o, por9ue ':ato a esta camara distincções de ministros do partídQ liberal. Os servi· 
o ma1sprofundo respmto; e ~por .1sto que respondo ços quetenho prestado são aquelles que devia pres
aa nobre deputado pela Bah1a, d1zendoquealguma tar 
vez já estive aqui inscripto contra para fallar do · 
orçamento, quando o nobre relator da commissão VozEs :-Serviços de muito merecimento. 
levantou-se e tirou a minha vez: não seria, pois, O Sn. CosTA AzEVEDO :-Não servi com interessa 
de admirar, que esta circumstancia pudesse nova- de paga, qualquer que ella fosse ( apoiadc1). 
mente ter Jogar. o S.a. :M.An.couNo MoURA :-Estou fazendo jus-

O S:rt. Bu.\RQUE DE }~.\cEDO :-Declaro que con- tiça ao caracter de V. Ex. 
sultei a mesa se podia fallar, tive resposta negativa, o Sn. CosTA AZEVEDO : _ Venho declarar á 
porque a palavra cabia a V. Ex. ; o meu discurso maioria que estas distincções que tenho rece
era a favor e o de V· Ex. é contra. bido do governo do paiz, e ás guaes o honrado depu-

O Sn. CosTA AZEVEDO : -V. Ex. podia pedir tado por S. Paulo, escolhido conselheiro de cs
prcfrrencia para fallar antes do orador que ora se tado, referiu-se, ha poucos dias, no seu discurso; 
dirige á camara; mas emfim, seja como fôr, tendo não !oram, e repetir não é de mais, não foram 
alcançado a palavra, não serei eu que desista do oblidas pela acção de nenhum governo do meu p:lr
cumprimento do meu dever de fallar, apenas para tido, a quem sempre servi com a maior lealdade e 
ver a maioria menos preocupada e duvidosa do desinteresse. No entretanto S. Ex. atirou-me in· 
modo pelo qual o gabinete õ de Janeiro vai gerindo directas que traduzem o contrario ; isto porque de 
os negocias publicas. alguma sorte incommodou-se, sem razão, quando 

Antes, porém, Sr. presidente, de entrar no então, fallando c por n~o s:~ber como havia de, 
assumpto para o qual solicitei logar na discussão, entre tantos deput:1dos da província de S. Paulo, 
seja-me permittido dizer nlgumas p:~lavras a esta fazer comprchender que me dirigia a S. Ex., com 
pujante e disciplinada maioria; palavras que não orgulho por ser liberal e ser brazileiro, disse-o 
trazem despeito, antes são a tradtlcçiío fiel de senti- illustre conselheiro de estado ••. 
mentos puudonorosos e lcnes, de accôrdo com o quo o sn. MAnTilii FRANCisco : _ Usei do mesmo 
a illustrada maioria tem incontestavel direito. Devo meio reconhecendo os serviços prestados por v. Ex. 
dizer :i illustmda maioria q)LO recebi os passnporles 
que, em obcuicnei.a no gnb10cte de ti do Jane1ro, se O Su. CosTA AzEVEDO :- Desde que V. Ex. ser
digl)ou romeltcr-mc. no din, ú mesma hora em que viu-se deste mesmo meio no se me dirigir, a conso
se proeedia nesta casa :l eleição das commissõcs do quencin é que se incommodou com esse proceder 
confiança, · meu, o que, entretanto, não dava logar a suppor 

Não venho protcstnr contra este fncto, que, nlili9, más minhas intenções. 
a maioria esl.nva perfeitamente no lleu direito de O Sn. 1\lAnmt FRANCisco dá um npnrte. 
levai-o a atreito; venho apenas dizer :i maioia que 0 Sn. CosTA AzEVEDO: -Vinha 11 pcllo dizer· se 
estou neste loga,·; que detxei sua sociedade, vindo a,.,.01-a que s. Ex. foi elevado 11 conselheiro do os-para nqui com os meus passaportes, c quo nestn " 
11ova poair.ão estou tranquillo ; venho dizer t\ tntlo sob o domínio do partido n quo tão bem ba 
maioria qúe sou liberal, o ~ue sempre fui, desde 0 seryido e do gabinete a que presta tão expansivo 

~~i:e~)~it~~~;s~ que me a istei em uma das paro- np~~ espero ainda que, si o senado nnnullnr as 
eleições dn província do S. Paulo, o governo li

O Sr. SERGIO DE C.\srno:-J:1mais se paz em bernl, a quem S. Ex. tlio bem serve, ha de ver com 
duvida. bons olhos, muis uma vez, cherrar·lhe occasião de 

O Sn. CosTA AzEvEoo:-Devo mais dizer ú maio- lho pagnr a continua~ão desses bons serviços, no 
ria que até o dia.de hoje nenhuma distincc5o rc- que eu o ap laudirei; e S. Ex:. então virá is 

1; nen uma con ecoraçao, nen 1uma nomeação, r1p 1ce e •••. _o veremos escolhido senador. 
nem prorboçãoJ por merito, de um só ministerio O Sa. FRA.'íÇA CavALHO:- E' muito digno 
liberal. disso. · · 

onsole-se com- O Sn. Cosu Az:JVEDo :-Creio que o aparte de 
V. Ex. apenas confirmaria, si necessario fosse, o 
juizo ue estou tirando. 

0 SR. GALDINO DAS NEVES :-Mas melhor é que 
não sejam annulladas as eleições (Riso), 
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O Sn. CosTA AzEVEDO :-Mas, senhores, devo 
voltar á questão dos passaportes, antes de entrar 
precisamente no assumpto ue retendo discutir. 

u, como 1:1 Jsse, nã& protesto contra a min a 
eliminacão de uma só dessas eommissões de con
fiança. ·A maiorin, que comprehende bem os seu» 
interesses e os do gabinete, deveria ter visto <Jne 
dentre todos os representantes temporarios, aquelle 
que menos falta poderia fazer em qualquer com· 
mi - , · 
{não apoiados); e por consequencia, por interesse do 
paiz, não caberia protestar ; mas venho queixar-me 
desses amigos .da situ.ação, e eu St!U · ainda um 
delles~ · por um simples esquecimento que tinram. 

Eu quízera, Sr. presidente, que .antes de me 
mandarem .os. passapor:tes e para q_ue. me prepa-

sociedade da 1nai'orid, não tendes ·esta disciplina ne-
1essa1·is, esta obediencia dga, que é preciso ter dia'!l-te 
i.o ab · . · · · · 
-Obrigado, cavalheiros, não era possível que pu
desses contar commigo, soldado ainda muito h}· 
sonho, e que teve entrada para esta camara, nao 

or s po er,. e ami::.Os e es 
que tem no Amazonas, pelo povo livre daquella 
provinci:l (Apoiados). 

O Sn. FRANÇA CARVALHo:-Nesta camara ninguem 
presta obediencia e apoio cégo ao governo. 

O_ Sn. Gosu ;AzEVEDo :-Não entro nesta inda· 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES :-E é melhor. 
O Sn. CosTA AZJ::VEDO :-Mas, senh9i·es, verda· 

deiramente esse esquecimento da maioria ficou tra
duzido nos passaportes ; seria preciso não ter a 
minima intelligencia para não. perceber que essas 

s s ac avam con 1 as. 
E' assim, senhores, que retiro-me da maioria. 

Retiro consequentemente o meu apoio ao gabinete 
de 5 de Janeiro ; apoio aliás que não representa 
senão um voto perdido, sem importancia ; e o que 
eu sinto é que esse voto. não possa ser reproduzido 
tanto uan o ne ess r1 -
(Riso). 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES:-AmeJt, 
O Sn. CosTA AzE''EDO :-Não irei, senhores, bus

car confiança ao•de me parece que 11ão se tem eon
:ftançn em mim. Ao separ.ar-me, porém, do goTerno,. 
conto com o cavalf.er1smo de cada um de seus 
membros para que vejam que me separo apenas 
dos homens do· governo ; respeitando em tudo e 
por tu.do DS relações de henevol~ncia c de amizade, 

m.a_nter. 
Mas não é fóra de proposito, Sr. P.residente, in

vestigar as causas que deram lu~ar a expedição dos 
passaportes, a que tenho ·alluuido. Essas causas 
teriam razão de ser nà questão anntada nesta ca
mara, relativamente ao parecer da commissão de 
. s i tçao e po eres, so re a competencia a 

mesma camara p.ara a decretação da responsabili· 
dad e dos ministros de estado pelos crimes indivi • 
duaes ?-Não póde deixar de ter por fuJJ.damento 
o facto de haver en negado o meu voto conscien· 
cioso contra esse parecer. 

dos que approvaram o mesmo parecer, põe-me na 
duvida si posso continuar, no terreno em que pre
ciso manter-me ara definir a mi ha osi 7 

como a deve definir todo homem cavalheiro ~e 
senta-se na representação nacional, onde precisa de 
ser leal para com seus amigos de situação, de ser 
franco para com o governo que não apoia; 

O Sn. SALDANIU. MAniNHo : -Apoiado. 
o Sn. CosTA AzEVEDO : - Mas Sr. . . e -

fui eu o primeiro a levantar aqui a minha voz para 
protestar contra a 1'ôllla, que a camara decretou 
par-a gue não continuasse· a discussão desse pare
cer. St não houvesse apparecido esse instrumento, 
tão facilmente. manejado pelas maiorias, e pelas 
maiorias quando são compactas, eomo a que temos 

O' 

O Sn. LounENço DE ··Ar.BUQUEl\QtrE :- E muita& 
vezes tão necessarío ! 

. .-... eu r1a 1 • oCCi• 
sião, apezar de não l:!er compeJente, de fallar sobre 
a matería e dizer n razão por que havia de votar 

IncoÍnmodado porque então não pude ser, qual 
deveria ser perante os meus companheiros, desdo· 
brando-lhes meus sentimentos, por quanto delles 
me affastav:•, protestei talvez com algum excesso, 
mas sem intenção má, centra a approvação da 
rolha, desse instrumento que acha util o honrado 

· · agoas. 
E, pois, duas mmto ligeiras e perfunctorins pala· 

vras são nocessarias agora, e verá a Cllsa, porque 
votei contra o parecer. 

Consciente da minha· falta de habilitaç&ls (não 
apoiados) para perfeitamente bem conhecer do 
assum to tratei de ouvir sobre clle c G 

1ca os da maioria e capazes de illustrarem-me. · 
Um honrado e dos mais distinctos membros desta 

casa c da deputação da Bahia, o Sr. Ruy Dnrboza, 
póde certillcar si desejei instruir-me pnl'll ~no se· 
parar-me da maioria desde quo me convencesse 
que u~ voto daquella significnçlio poderia ser dado 

Procurei ainda outros membros da mnforln; mas 
ao meu companheiro de dcputa\1iio nem faUcl, nem 
nos entendemos n respeito. 

0 Sn. SALDANHA M .. ummo :-Apoiado •.. 
o Sn. CosTA AZEVBDo:-Eu Uve medo que um 

re})ublicano (t•iso) mo passas1c as suas Jd~as ovan· 
çaâas, ás qunes mui~" v.czes tenho visto applau· 
di rem os mais esrorçndos governis,na d'aquf I ••• 

nio. E' preeisÔ acabar com esses escrupulos (Bila· 
ridade).. · 

O Sn. CosTA AzEVEDO :-Votei, pois, contra opa· 
r:ecer por me não haver connncido de ser elle legal: 
e assim procedi perque o facto trazido .1 discussão ou é 8 • • • • 

materin constituída e clara decididamente nada 
tinha que ver a camara com a acção do poder 
judiciario na questão da quebra culpósa do 
banco nacional. ( ligeiro .msurro ). Si a questão 
era obscura então, objecto de interpretação, esta . 
n~o _podia. resolver-se po~ um parecer de com-

tambem déram um -voto consciencioso. o SR. PRESIDENTE :-Mas devo declarar ao nobre 
O SR. CosTA .AzEVEDo:-Si V. Ex. quer tirar do deputado que na a. a discussão não se admittezn 

que digo a deduQão.de que !oi inconsciencioso o voto estas apreciações, 
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o s f'osn AzEVEDO:-V. Ex. permitt:l... I tratou com sua habitual :Jmabi!idade, cu não virh1· 
• n. ' - .. 1 aqui dar um voto vpparentemente contra S. Ex. 

Os~. r>R;~~rnENT~ :- C·~mo o ~o.Jm~ 1e1mtu~n esta : "i forc·a maior niio actuasse em meu :lllimo. De· 
fazcn~o -um mamfe,:taç:to pol1ttca a maneira de j mais, 'senhurcs, duvido que S. Ex. tivesse pedido 
cxord10. · · : ou desejado e~se fa,•or de gregos, que se traduz do 

o Sn. JO.\Q'CI:M N.u1uco :-A manifesta0uo é um I mc•m10 pnrecer. Votei contra esse p[:rcce_r, mas 
discurso. não sem gr:mcles contral'i~dades, contrar1ed~des 
·o sn :'lF.stDE:\TE :-.,. n5o posso deixar do. que f_?ran~ vencidas pelo dercr_que ~enl.w_~qm_ de 

1' brnt:-!: 1 • a di~[JOsiriio du l'C!.dmento. : ser tao somente aqm~lo que nunlla mLlh0 enCia e 
~.:m · · · ·. os men~ Pscrupulos d1ctam. 

O Sit. r.. ·su A7.g\'Eno :--P•JJS de\'O tlec~Jara!' ~~ A(J'ora. Sr. presidPnte, V. Ex. não terá outra v. Ex. g•1•. este inciden:e enconlra JH'Clledent•!s nas occn~ião de se incommodal' comigo, tanto mais 
sessõ·~s d•· t8ii. e ~m outt·ns. . . quanto é certo que d'entre tantos nwmhros desta 

Ent:io t•u _DU'iiÍ o hum·a;lo IDI~J~tro da fazenda: o casa v. Ex. não póde ter um mais oite(liente ou 
lloura«lo hoJe ~enad~r pela ll~h.ta, o Sr. 1'on,:eJlleiro que mais o deseje ser. do que o orador que se di-
Dnnta-., q spnpnti~IC-O e tltslmclo rcpre~entante rige a v. E:{. · 
peb prOV!IlCtn de Mtnas que hontem me dr_:;sc que . _ , . ~ 

1
. 

1 
f 

a cnu~n 1~os meus passaportes era e~~a votnçao f:dla- q Sn. l\IAncotiNO Mor;nA. - Nenhun~ 1bera az 
da· o não menos 1listincto e sympathico deputado pela rnms honra ao seu part1do do que V. Ex. 
Bahiu o Sr. }lnrcolino Moura discutindo em 3. 3 O Sn. CosTA AzEVEDO :-Devo dizer mais; por 
discussão o or,:amento g-eral, expandirt'm-se em V. Ex. tralti ulgumas vezes a maioria; mas trahi 
consirlcrncõe~ refcrcptes :tlé á_ no~sn política com o a maioria p~rque nunea m~ !lisseram 9ual ~ra a 
Estado Orlt>ntnl. co111 o Argentmo e com o Paraguav: chnpn combmnda para a eletçao da pnmdencm. 
que mui o é. [>Ois. S1· j\l't>Sitlente qnr. en possa E srí levado peln dedicar.ão q11e tenho a V. Ex:. 
exp:mrhr·lllt! e:n politic:• :n~crnn e signilk:n~ a fazenõo juf'ti~n á maneir:lbrilhante por que dil'ige 
minha po .. ição liv_re e fran<'amente perante o go- os nossos trabâllws (apoiados), o meu voto foi sen~pre 
vc:-no dr. lll•!\1 pntz 9 • _ . em V. Ex. quando a maioria o dava a outro. 

Eot•·et:••• '-O si V· Ex. ,m~ delertmna quA nao dt~~ o Sn. PRESIDEXTE: - Agraqeço muito a V. Ex. 
mnls nada eu ,lhe ~be !cço, e _lhe obedeço tanto ma1s mas 0 assumpto não cabe aqu1 porqne t'm mmortn nao terw recurso, appellanno · _ 
pnrn os JlJem~J'OS dn ca~n das decisõç~ inj~"ta:; de O Sn. JoAQ~~!Ir NABrco:- V. Ex. nao corres-
V. Ex., si qut?.esse contmuar nas con~1deraço~s que ponde a amnbtlldade do n9bre deputado, 
ia fazendo;. nsse~}lro. porem a V. Ex. que nao m~ o Sn. CosTA AzEVEDO:- Para cumprir a minha 
deterL'i mn1s gc u. mmuto~ n? as~umpto. . . palavra e provar que digo a verdade entro em 1\!M, cct~no tndtze~d?, sretn qbJecto de mterpie: materia. 
taçno, n cnnsequencra e que rlcvta pass:1r por nqm • . 

1 
f 

como um projecto de lei ordinaria; e para ter efft~ito . S1. prest.dent~, a rasoura que 1ont~m ez ~ 
receber :mjlrovneão do senad.:>, e a sancção do po- honrado e mtelhge~te deputado pelo Para ~o tra 
der mod,:rntlor • bnlbo da commtssao de orçament~, so.br•. o as-

, . _ . sumplo em debate, parece-me que nao da cban~as 
O Sn .. PnEsiDE~TE:-:- O regtmento nao pernutte a um outro opposicionista cortar mai~ para incom-

que !IC dl~c.tta o yonctdo. · modnr. o gover_no; porquanto. ~que1 eu sabendo, 
O Sn. Cosn AZE\'Eeo:- N:io estou ~is~ntindo pelas hções aqu1 expostas do 11lustrado relator da 

o vencido; est011 «p('nns dando, porque rsta é a commissão, qu~ cl~a só represe.nta a vontade do 
primeil'a occnsiao que se me offerrce, os motivos governo: todavra, s1 a rasourn fot grande ... 
po1•quc nã1~ nconlP,nnhei tnntos.c:~vnlhciroscom ~s o Sr. 1\fAncoLINO ?tfouRA:-Apezar de ministe· 
quaes CJllC!'HI cnmt.nhar em ulttmo Jogar, mas c.;,c rialista tambem. 
ac··ôrclo o mnl-; lnt11no. 

Mas~ srnhor,~s, nlio convencido pelas lições que 
me dt~rnm os 1\lstlnctos membros procedentes ila 
maloritl, n•'ln )leln discus.;iio passageira que houve 
de que es•A pnrccer t•cpou~:t na ~~at·tn constitucio
nal, o que dev<•rin fazer? Eu collnco o meu pro
cedimento nn hombrhlnde do rmractLn'ue V. Ex. si 
estlvPsse em minlu posi!:i'ío. Convrneiilo nlém (lisso 
eomo estnvn e e~tou de qne deste parecer poderiam 
vir consequcnclns que niin !':abemos nvallar e em 
desprovello do pniz: connmeido de que o paiz 
talvez niio visse r.om bons olhos a maneira por que 
foi fll!lOlvida n questão, eu, por tudo i'lo e mais 
por cohercncin aos meus principias, desejando não 
legnr nos meus amigos um pur:1 mim irre(J'ular 
proce 'imento com_o !10mem político. nnguei-mc a 

· . . , , o o. posoa 
incriminar de qunlquer 1110 o o proeeclimenlo 
.contrario <1-lss~s honrados membros da r:nmara. 

O Sn. CosTA AZEYEDO:-Niio acredito. Eu antes 
quero inimigo que appro,•e os meus actos, do que 
ami~o~ que os contranem. O Sr. Tito Franco é op
posicionista como eu o sou. 

O Sn. JoAQum NAntco:- Apoiado. 
. O Sn. CosTA AzEVEDO:- o~ seus netos o d&mons

tram como viio demonstrar os meus. e eu não 
ncredilo que S. Ex. si c;tivesse ngora sentado na 
sua Lnncada, chamado a pronunciar-se, deixasse 
de vn· no meu en~ntro para o confirmar: S. Ex. 
tem .bastante franqueza. 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES.-Pois si elle é F1'anco 
(Riso). 

O Sn. CosTA. AZE\-EDO :-
maioria, intrlligrnte~ considerado, como é, acaso 
poF1Yria trazer aqui essa rasoura, sem antes ter ido 
acon$el'<ar o goyerno que apoia ~ Si fn:;~e eu que 

~ i1 anc1a e n~>.m con1cço as pra 1ca.s 
parlamentares (niio apoiados), que não pos~o avaliar 
do e:'tado precario das finança'" e da m11neira de re-. .... . . . ..· .. 

longo 'tempo me l!oura,sendo amigo; mas o nobre deputado pelo Pará, 
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não. S. Ex. 11âo ~c rlirigin no g·overno nem a com
missão pelo fnrto dr! estar em opposição ostensiva-

. , sin , por e nã UtVJ 
de ir 'tlizet· :JOS adversarios ns armas com que ia 
jo .... ar. . · 
l 1nrtanto ou act·edito quo difficilmente se podess'e 

encontt·m· qtwm com mais golpes des:Jpiedados fe
risse :: lli'<~IIO~ta do g-0\·erno e o trab:Jlho offerecido 

ela hourndu eommis~ilo. M.as eu ue onho de 
pnrte o inlct·csse iunnenso que tenho de fazer op
posição o que n~o l':t\'O mail:\ fórte porque a minha 
cap~1dd:ulu nii o me .. tlJi. tmnpo (não apoiados), devo 
dednmrquc não ncotn[HlUllo o meu illustrvdo com
pau heil·o opposkionista nestes cortes infernaes que 
propõe porque desmontariam tudo. Eu creio que 

, ' .. · ...... ~ 
alguma sorte, não me olhar tão de esquerda 
(tiso), quando vir que em muita co usa vou em apoio 
do seu trabalhQ. 

O Sn. BuAnQUE DE ~!ACEDO:- Garanto-lhe qae 
vou justilktll' tudo c mostrar a serie de inexacti
lões ue formn houtcm a ui rofericlas. 

OSn. COSTA AZEVEDO: -Já V~ que com i:;so 11~0 
dcsraz o que eu lhe dizia; é que, não opinando 
em tudo quanto expôz, com o meu honrndo com
panheiro ile oppo~ição, relativamente ao seu tra
balho, mcrt'Cin ao menos a benevolencia do hon
raà.o relotor. un commissão, de me olltar menos de 

. ' . 
em muitos r•ontos dcspcczados e feridos tão dma-
mente. 

Entrotnnto, tloixando de parte ns qu!;lstões ven
tiladas, do orçamento da rcceit4, porque compre
hcntlo que por mais força de que dispuzesse e por 
melhores ue fos~em ns minhas inten ões não 
consc:;':n r n nuu nr n maton~ a sua reso ução e 
lhe ser fnvornvt•l ; ent1·arei apenas em uma parte. do 
deb:~te relntlvn :'1~ clcspezas, fazendo ligeiras ,:onsi
dorac~ües CJUO entendem com o ministerio da ma
rinha, com o~ da guerra, da agricultura e do 
iiDI!~rio. 

ficnr entrlnclwlrudo nestas minhas emendas natl· 
fragndas jú uma \'P.Z, e que vêm--me da mesa mu
tiladas; mos o men honrado companheiro de oppo
sição me obriga n vir tratnr de pontos de que me 
não occupnva ; e como não tive tempo de estudar 
mo lar~nmento o or(.;nmento da despeza, em relação 
a esses 111 esmos ministerios, circumscrcverei o 
muito que podorin dizer. . 

Principiarei pelo ministe1·io do irnpetio. 
' .. • r· 

que o discurso proferido por um dos honrados 
msmbros dn del'lutaçiio lle Minas, discurRo em que 
elle revelou um estudo pausado e consciencioso 
de todas as verbas de despeza deste ministerio. 
c6nfrontnndo os gastos com os mesmos serviços ení 
differentes provinci~s, niio tiv.esse produzido re-

sentou emendas. 
O Sn. CosTA AzEVEDo:- V. Ex. me diz que 

talnz a commis-são não aceitasse as idéas desse 
orador, ás quaes alluda, porque elle não terminou 

A. :17,-TOMO t. 

seu discurso off••rêcenrlíl 
quer dizer i!;to ~ De~de 
e porque r· a nan rsta ndstt·icta a aceitnr Wo 
súm.cntc ~dé:Js que ~~o eunsign:ulos em emendas, 
pod.Ia. acettnr es~as: e dclllllis membro digno da 
mawrw, esse noht·o tlOJlU tado,niio uevia olferecel-as 
para se~·ery1 regcitndas. DlliXot~ antes consignall;.ls 
ns suas 1deas como prolt'sto silencioso do que se 
des .uravn · · · • :- · ' ·· • 
nista, menus medroso que, encontl'ando as~im a 
a porta nberta, olferece!lse como sua::; essas idéas, 
em emendas, aprove!iãndo-sc das tão bem cabitl.:1s 
considerações feitas. 

Tratarei, Sr. presidente, da disposição consin-nada 
no § 33 d? orçamento do Imperio, e peço a att'enção 

· Não impugnaria nem vtwlm mnior para o res
pectiv~ scrvi_ço, si o pniz cslivessc om t•studo menos 
precarw, ma1s llorcscl\nte na sun receita, como sup
poz~ram que estara~1 os llO!Isos ttdversarios quando 
abriram marg-ens us despozns, nugmentando des
communalmente as que podium ser adiaveis .. 

· os e C!Vl tsa os, eseJam com 
razão ter estabelecimentos que possam bem obser
va~ esses astros qn~ pov~am o espaço celeste, e 
assm1 raconhecer mms particularmente tambem a 
mão poderosa e a.sabedoriu do.omnipotente. O es
tudo da astronon11a é devida c just3mente consi. 
derado · não ha uem o ne .... e · · · - . 
duz beneficio de q~e necessita-se para um paiz que, 
como o nosso, esta com a banca rota quasi immi
nente, .!fiOrmente na occ~sião em que se lançam 
ou _se vao l.~nça!' pesados 1mpostos sobre o pobre 
povo, que ]a ~ao sabe como ha de viveF, porque 
seu trabalhe ~ao produz tanto quanto preciso para 
a~ suas neces:ndad.es mnis urgentes. Nestas condi- . 
çoes pergunto : pude o povo a quem nós devemos 
servir com o maior acerto, aceitar rrostoso uma 
des eza annual de 30:080- ue tanto ~:o 
o o serva tono astronomico do Castcllo ? 

Folheei esta noite o relato rio do Sr. ministro do 
imperio, assim como o relatorio annex.o do director 
do mesmo observatorio, mui distincto cavalheiro 
um sabio reconhecido. · ' 

O que vejo do relatorio do Sr. ministro do im e-
. • · ssa espeza. OJO o segumte (le): 
• Com quanto transferido, o imperial observato.

:to astronomico, do ministerio dos negocias da 
guerra para o do impcrio, continua a re .... ular-se 
pel~s disposições. da~as por aquelle ministcrío, na 
m~1or parte prCJUd~cad~s pela tral}Sferenc~u. E' 

tab_elecimento seja reorga~izado de um. modo mai; 
vantajoso ao fim para que foi instituído. 

· Foram melliorados os instrumentos e methodos 
de observação alli empregados. 
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o relntorio do director do observatorio no annexo I Senhores, h a no paiz um cidadão, a quem 0 -E-dar-vos-ha noticia dos ultimas trabalhos exe- I St·. Emmanuel Liais associou-se por muito tempo 
cutados, alguns dos qunes for~m ~preciados_ e pu· algum~ ve~ di~endo-lhe: • Sois sábio COiflO eu.': 

··nlicados pela academia das sc1enetas de Par1s. » esse c1dadao e. o Sr. Dr. ~Ianoel Pereira Reis. 
Nadu mais nos disse S. Ex. E nem se concorda astronomo a· · · 

com o que 1z o 1 ustrado director, de ser indis- officio dagu~lle sábio, que correu im!l.resso, Íeve 
pensavel procurar outro local par:J se estabelecer esse brazlleiro a grande fortuna de ver-se a~sim 
o observatorio que devemos possuir, por não achar- qualificado por esse sabio europêo. 
se o de que dispomos bem situado, c nem ter as Pois bem, senhores ; interpellei a esse sabio 
indispensav~is accommodações. . ast~onomo b~azileiro so~re o serviç~ do obsena-

0 relatoriO a que se refere S. Ex., do snbio, tor10, em CUJO estabelectmento scrvm por muito 
- . . ·- ; · ·o· spos a, 

nístro na letra E, pag. 27 diz que, os trabalhos e, . embora não autorizado a publica l-a, é licito 
do obserntorio foram dur<Jnte o anno, attinentes fazêl-o p~Io .i~~eress~ do paiz: j~i porque. não é 
:a. serviços, que enumera, mas que não são segura- confidenCial, Ja e mnda pela c1rcumstancia de 
mente desses de que não possamos agora dispen- haYer sido escdpta no proposito de auxiliar-me a 
sar., .embora impgrtantes, ainda pelo apreço que o arredar do thesouro excesso de despeza sem cor-
in~tituto de frança fez de algl}mas memorias es- respondente vantagem. · · 

· s c r a em or1gmn a typographia para 
O Sn. JOAQrm N.umco :- Um delles é muito dis· 

tincto, eu o conlle~o. 
n. osn ZEYEDO :- as, senhores, são todos 

estrangeiros ; escrevem· memorias que siio sem 
duvida 'apreciadas naquel!e instituto : mas, per-

0 Sn. !OA.QUDl N.-\BlJCO E OUTROS SENHORES :-Lucra 
a sciencia. 

O Sn. CosrA AzE~'Eno:-Perdoem-me VV. EExs. 
Não_ h~ intere::se immediato ·em pro orcão ao 

A transferencia de typo dos estudos da escola 
zpilitar para os da escola central, e a nova orrra·
nisação c~m a f~rma que hoje elles a4quiriram0 na 
polytecbnwa, nae deu ao observatoriO obrirracões 
diver~as da~ que lhe estão conferidas desde0 a ·sua 
creaçao, ereto ue em 18(1,6 E' · · · -
e e Cientemente os estudantes se exercitam nas 
observ~ç.ões r.stronomicas a~ mais rudimentaes. 

Para 1sto, nenhuma necessidade do aggravamento 
das despezas,. pelo a':lgmento de gratH1cações ao 
pes~oal~ que fm determmado sem permissão do poder 
legislativo, e ao qual nenhuma expHcação se deu. 

- . . d . ' erCIClOS nao preCis~~ m.a1s o que da sciencia dos profes-
sores braz!le1ros da escola polytechnica. 

(Ha diversos apàrtes.) 
_Mas, s~nh9res, essas memorias de que se nos ralla 
sa~ ~mto 1pteressant~s, V?-lem muito no mundo 
scienttfico, n?O o podere1 duvidar; mas são escripta~ 
por estrangeiros a s~ldo brazileiro e não traduzem 
b~nefic!O para o pa1z e nem gloria ao nome hrazi
leiro. 

UM Sn. DEPJiTADo : - A sciencia não tem patria. 
O SR. So.tQum NAnuco : -Nem ciumes. 
O Sn. Cpsu Az-EVEDo : -Pois senhores, nesse 

caso deverwm.o~ augmentar e Ihuito a verba para 
contentar-vos amda mesmo qu~ não pos~amos gas-

N- h . · 1 neza. 
a~ sen ores, a epoca é tal que o representante 

dopaiz, que ;con.bece do assumpto, deve expol-o 
cl~ra~ente dizendo _a verdade, como e11a é, e eu 
vou ~el-a, a_ssummdo tcda a responsabilidade, 
para yer~ se e':_Ito '!ll!la despeza maior, do momento 
sem JUStificaçao serra. ' 

ser transcripta no final de llleu discurso. NeHa se 
me assegura que o serviço do observatorio, o unico 

• - . . . o • . e ...• 
O Sn. SILVEIRA DE SouzA:- Por ahi é que se 

deve fazer a censara, por não se fazer. serviço. 
ALGUNS ;:: S ·- ' 

meios. 
O Sn .. CosTA AzEVEDo : - Ninguem nesta ma teria 

respeita mais a opinião de S. E:c, o honrado re· 
pr~sentapte de· Santa Catharina, do que eu, porque 
sei que e amante da astron()mia, mas amante que 
póde ser professor ·A oiados • 

O Sn. SILVEIRA DE SouzA:- Curioso apenas. 
O _Sn. Cosu AzEVEDo : -Eu, porém senhores 

um mtromettido (riso), não viria fallar:.. ' 
O Sn.. ~JLYErn.~ DE SouzA :-V. Ex. é profissional. 

na materm (Apozados). 

. EVEDo :-... ; si não tivesse em 
m~u ~poio _a opinião de um ~stronomo de maior 
cr1te~w; nao com patente referendada por mim, 
pelo mtruso, mas por um sabio aquelle que dirirrt 
presentemente o observatorio astronomico doCa~
tello e que niio ha contestar tem um nome distincto 
entre os homens a · · 

O Sa. Sri.VEIRA DE SouzA :-0 que é verdade é 
que não ha paiz, por mais insi~nificante na Eu
ropa e na America; que não tenna um e mais oli· 
servatorios (Apoiados). 

O Sa. CoSTA AzEvBDo: ..:_Não ha duvida · na In
glat~rra ha muitos, mM quasi todos custeâdos por 
partiCulares ou por associações especiaes. 

9 S!t. FE_Lrcro J?OS SANTos: -E a·lls!ronomia é a 

q Sn. CosTA ~EYEDO :-Cada vez me convenço 
mtns de que sou mtruso na ma teria (Não apoiados). 

E' preciso que a camara se convença de que no 
estado actual da~ no~sns finanças; não é .indisp'en. 
savel sab~r da sciencia astronomiea a esse ponto a 

~ , er mos 
querer alguma cousa de observações pliysicas de 
meteorolo~ia, trabalhos que executam-se nesse 
observatorw pelo que leio dos jornaes diarios. 

O SR. SrtvEIRADE Souu •. :-Ha muito que cortar 
antes de chegar lá. 

. . . . - :- , o serva-
tol'IO astromo~u~o a umca ~ousa que faz de util, 
segundo a opmwo de um sp.bw que lá serviu, desse. 
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sabia a quem me hei re.ferido;que foi aju·dante, O Sr. Liais fez parté preponderante desta com· 
braço direito do Sr. Liais, é o servi o de ter missão e Iorro ao ch rra ra este tim 

r1co p~'l pagar as scienc~as que se possam aqui do obst3rl'atorio do (}1stello. 
desenvolnr (Apoiados). Havíamos dilo: a longitude não é de 2h. 52m. 

O Sn. CosTA AZEVEDO;;__ Bem. Entretanto direi 28 s. Hl-, menos ainda 2h. 52 m. :Ih. do Sr. Liais: 
deve ser maior de 2h. 52m. 28s. :1(1.,. . 

que a principal condição de p.m observatorio, e Cor. rem os tempos e as refré!!as·,abre-se lar!l'o d.e-neste momento tenho grande satisfação de olhar ~ ~ 
para uma autoridade, Iiara um engenheiro dis- bate no instituto polytechnico.a ta.l res!}eito, com 
· · · a etros da sctencl3., memoros desse 

tmcto, 0 a commlssao e orça- instituto. O Sr. conselheiro Antonio Manoel de 
mento. · · · Mello, presidente do mesmo instituto; declara, pas-

0 SR. BUARQUE DE MACEDO:-- Obrigado. sado algum tempo,e em sessão, que, seguramente, 

· - , tzm. e er con cc1 as as suas coar- governo para que se mantivesse a preterida, que 
denadaíl que o situam no mundo: as coordenadas era um meio termo, entre a do Sr. Liais e a que 

O SR.-CosTA AzEVEDO:- ... quo é bacharel em a longaude do Sr. Liais estava· errada, mas que 
mathematicas e sabe perfeitamente aquillo que. eu não podendo dar ainda a sua opinião sobre aquella 
por alto JlOSso dizer; a primeira condição de um uo se devia referir · · · iar ao 

a que me refiro são; a latitude e a longitude. novamente se propunha. _ 
No entretanto: depois ' de tantos annos de vida Nisto concordando o instituto, ficou S. Ex. de 

desse. obvervatorio sob a direcção de um homem, proceder neste sentido, e foi lançado na acta que . 
sem duvitla nenhuma importante,eomo o Sr. Liais, correu impressa no Jornal tlo Commercioe no Diario 
a LA'l'ITUDE do Rio de Janeiro foi :rpenas determinada do Rio de Janeiro, este facto occorrido então. 
não ha muito, por esse sabio brazileiro, cujos tra • Outros novos eclypses solares se· deram nesses 
balhos para este fim escolhidos, por esse director annos, foram observados por alguns curiosos, com 

-_______ d~;o~o~b;s~ehlrv~a~t~or~i~o,~m)te~r~e~ce[iriia~m~di"e~llie~oF<srrm~a~i~or~e~s~el~o~rr~ioFes~~~~~!!.~· S:l'eenrsos, e de accôt do com o dis· 
· · · o a rc aç es pessoaes tincto Sr. conselheiro Capanema, verificaram que 

foram alteradas l de certo nenhuma razão havia para continuar-se 
A critica posterior não produziu desconceitual-os. a receber a defeituosa longitude Liais. · 
A LONGITUDE essa outra coordenada, senhores,. eu · E' por essa occasião que aqui npparece em scena 

vos posso assegurar, constitueo padrão mais ver- um distincto astronomo, Sr. Ernesto Mouchez, 
goJ?.hoso parn ~ administração do nosso observa- actualmen · · ris, e 

Quando dirigiu este observatorio o modestissimo 
e in telligente conselheiro Sr. Antonio Manoel de 
!fello, decerminou para essa coordenada o valor de 
2 h. 52 m. 28 s, U oéste de Gw: . 

Era a lo.ngitude official. 
Em i8ã8 e per . 

eclipse total do sol o governo para o fim de ser 
observado nomeou uma commissão, que se dirigiu 
ao porto de Paranaguá, sob a presidencia dó emi
nente brazileiro o Sr. Candido Baptista de Oliveira. 

trava lucta conr o Sr. Liais~ até pela impt•ensa 
desta capital. -

O novo protestante, impugna:dor da . longitude 
~h. 5~m. Hs., leva de vencida ·a questão. O propriri 
Sr. Liais vai declarar ao instituto · de França em 
· !867 que essa · sua longitude nunca poderia ser 
· · " , · · ero das oõser-
vaç'ões que havia feito. 

No entretanto na imprensa em i864. e .!865, 
ficaram proposições oppostas, ao tempo de serem 
combatidos os curiosos que vieram ao encontro ~~--· 
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5:abiu francez: dentre elles achou-~P o fallecido Veiga, identicos serviços fez por muitos anuos, á 
c:1pituo tenente João Soares Pinto. sua cnst:~, os imprimiu, mostrando a constancia de 

Disse o Sr. Liais ao instituto: Eu nf{a tenho a seus esforços, tambem o valor de suas observações? 
mini1lUt 1-ntencão de de ende>· o valor ue anterior· Pois i:;to c ue um cidauão curioso faz or ca-
mente dei para a longitude do Rio. (i) _ priC o, e c1 a ão nas ctrcumstancias delle, deve o 

Desde muito, senhores, que o Sr. :Mouehez pro- I Estado obter por tão larga sangria do thesouro, qual 
testava contra a teima do Bureau das longitudes, f a de 30:080~000? ... 
de conservar a longitude Liais no conhecimento dos Como se me rellponde ? 
tempos: afinal conseguia que, em :1.868 ou :1.869, Mas não é só isto: e agora chamo eu a a1tenção 
tomasse a si decidir do pleito_ do honrado relator da com missão de orçamento não - . .. ... . 
parece que se instalou no observatorio do Castello. 
Procedeu a observações ahi, hem como em 1\Ionti
vidéo. As suas instrucções dct~rmil!llam._r.e_~ 

-metter-as oirservãçoes que fizesse, sem calculos, ao 
Bur.eau das longitudes : e o resultado dessas obser
vacões do Sr. Fleuriais e dos calculos do Bureau - - -

eu determinado alguns annos antes : minha longi
tude foi de 2h. 52,m :~8;4. Digo isto sómente para 
l).le oppor-..ás facilidades com ue o rr-o,rerno hrazi-
eu·o ac a e prompto, que so é bom, e so tem pre

ço, o que vem do estrangeiro (Apoiados). 
0 Sn. FELICIO DOS SA.NTOS:-Está jnsti1Jcando :1 

desnecessidade do observatorio. 
O SR. CosTA AzEVEDO:-Yoltou o Sr. Liais ao ob-

servatorio · continuou-se a ublicar as 

como deputado que tem obt·igação de sustentar a 
lei. Senhores, nenhuma lei autorizou esses venci· 
mentos._que se dão lwje aos empregados dtr ·otrse-r-: ·· 
vatorio. Eu tive o cuidado de estudar esta manhã a 
questão. Na tabella do ot·çamento de :1.877-!878-
observatorio astronomico-vê-se que o observatorio, 

. . i 
contrato de 22 d~ Novembro do i873 (que está 
já findo), aviso de 26 do Julho do i875 e avisos 

C) • 

anno. e n. 261 de !3 de Junho de 1863 e 7 de 
Agosio de :l87i e 2;3 de Dezembro de :1.874, -}e
via tl'r W em n·co-ados. o-astando 2~:4::1.6. . Poi!> 
bem, o corpo legislMivo, com a creação da escola 
polytechnica, apenas permittiu passar o serviço do 
observatorio para o ministerio do imperio, sahindo 
do minislerio da guerra. A camara naturalmente 
imagina que o ministerio do Imperio se devi:\ 
reg~lar por aquil!o. que o corpo. legislati~ _tinha 

merides sem valor porque. erão apenas. a cópia de 18i7- i8i8. Pois bem, na ta'.ella actual para· 
dados do .almanack nauttco Eom- a dJiierenra ue 1879-1880, no ~ 33 o que vemo;? o governo 
q_uea longztude par~" as :educçoes passou a ser cc?n- elevou, a vel·ba com 0 pessoal: e faça-se ;ustiça 
~zde~~~a d~ 2b. 52m. 32s. em logar da :mttga \ inteira; não se animou a citar lei alguma qte isso 
.. h. 5 .. · :1.~- · . justifique, na respectiYa casa da t~~bella ; a deixou 

Dos motzvos dessa D:IUdança de longttude nem I em branco; não citou a lei que devia citar, se lei 
- . -. - 1ouvesse para 1sso, o que Ja e a guma cousa. 

t~no constante de ~nas ephemcl'lde:;,ql!-~ faça acre- o-m-erno elevou vencimentos sem autorizacão. 
dttar ser aquella c1fra o resultado de ser1os estudos. o • . • • 
Pois bem; dirigindo-me ao honrado relator da E' a verdade nl!-a e crua : qu~s1 6:000$ foram 

. commissão que é competente na ma teria, eu lhe dauos para os vencnnentos dos aJudantes~ outros. 
di~o-pois si o observatorio sob a direcr,ão do in- empregados, elevando-se?- iOO 0/o os veilc1mentos. 
telligente e sabio Sr. Dr. Liais não ·satisfez ainàa que antes aquelles percebiam. 

em mm os pa1zes, como se vê na Europa nos Es
tados-Unidos em que a 200, 300 ou 500 milhas de 
dis~ancia se. annuncia • amanhã a tt~es l10ras. p::~s
sara por ab1 um temporal, haver:i cstn ou aquella 
transformação nthmospherica. » 

(Ha um aparte.) 
que eu igo é ({Ue trabalhos metereolo .... icos 

- tem-os feito o observatorio e quero acredítat que 
s~o feitos com séria conscic.ncia; mas, para este ser
YlÇO, acaso o povo dcYe ttrar do seu trabalho pe
npso _30:~80~ annuaes ? ~ão vimos nós que um 
c1dadao mte1ramente curwso, o Sr. Saturnino da 

t!) •-Jc fcrai remarquer queie n'ai pas ici Iemoins <lu monde 
l'intenliou do dófendro In longitude de Rio ••• ~ :'\ata uo Sr 
J.ías, rompte ri'odn de J'acadcmic, {867. • 

n. 
sciencia. 

azer conhecida a 

0 SR. GALDINO D.l.S NEVES :-E' COStume. 
O SR. CosTA AzEVEDo :-Peço a attenção dos que 

me honram e prendem~se. a estas cndeiras ti:io in· 
commodas lara o seo-uinte : s· · · 
como se deve acreditar, se não havia lei que auto: 
rizassc o augmento de vencimentos, porque razão 
na proposta nctual do governo se augmentou a 
paga dos empregados, ao ponto de absorver a 
verba, sem deixar quantitativo algum para attender 
a.') ser.viço material? ( Ha um aparte: ) _0 es-

trai:Jalhos da n~tureza: dessas memorias com o 
suor do povo a cujo paiz não pertence não eleva 
e nem dá a 10nhecer senão a si proprio. Pag:~ o suor 
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do llOVO a sciencia delle~ C!penns, e que gloria póde 1 Brazil&iro distiu.cto, capaz de exercer todas ns 
disto resultar aoBrazil? A gloria de gastltr dinheiro funcções inherentes ao observatorio, alle hade 

- ·-. · - s. ) o s- vtr em com : : e etx:emo-nos e pagar 
to dinheiro,porque a sciencia é cosmopolita; mas nós ' :12:000~000 que é uma paga a que não comporta 
não devemos querer o cosmopolitanismo qJ.e tradu- hoje o estado do paiz. 
z~ só o _dispen~io de dinheiro no estado de qunsi in- UM SR. DEPUTADO:- Nós votamos a despeza sem 
dtgen~m ~a~10nal em que nos ~chamos. Trata-se saber se é para este ou se é para aquelle ; , isso 
de_ sctenEia mter~ssante q~e da nor~1e ao estr~n- co:ilpete ao rrorcrno. 
getro, nao a rendtda no mz nas suas acadernws: o 
e o que po e tsto reverter em beneficio nosso ? _ 

O SR. SILVEIRA DE SouzA. : - Ha muito por onde· 
cortar, sem tocar nessa verba. 

0 SR. COSTA AZEVEDO:- Aproveite V. Ex. esta 
occasião para fazel-o (.-!partes) . · 

(Cruzàm-se dive1·sos apartes.) ... 
A protecção immensa que tem recebido esse no

tavcl estrangeiro a quem se referem desde que 
aportou -as plagas do Brazil em !857 ou 1858 
faz-me prev:er. um outro naufragio, mas nem por 

, 

O SR. M. .. \.CEDO :-Mas nem o Sr. Liais nem qual· 
quer outra pessoa influe sobre nós (Apoiados). 

(Ha outros apattes.) 
0 SR. COSTA AZEVEDO:- VV. EEx. estão fasci-

S l ~ ll~ . . 

0 SR. JOAQUIM NABUCO:- Não eu que não CO· 
nheço as suas obras. 

O Sn. CoSTA AzEVEDO : - Oh t Pois não conhece 
as viagens ao S. Francisco e tantos outros escriptos 
notaveis desse sabio, impressos á nossa custa~ 

.. ~.-

é um sabio. 
(Ha outros apa1·fes.) 
O Sn. CosTA AzEVEDO:- Eu não quero supprimir 

homem nenhum fiquem disto certo os qae me .dão 
apartes, eu quero ver pagar-se o trabalho na }ll'O· 
por~ão do sou merito, necessidades e forças do paiz. 
Nada mais nem menos. 

O Sn. ,SILVEIR.\ DE SouZA:- Só ns obras que_elle 

O Sa. CosT.\ AzEVEDo:-Si S. Ex. mutiplicar de 
!857 ou 58 11té á presente data U:0001~ por nm10, 
afóra as ajudas do custo c tantas outras qunntias 
para verbas, que desconheço c que provavelmente 
têm sido nhertas ara esse eminento <'strnngeiro - . . . 

o • e • 
Sr. presidente, faltn ainda. pnra essas despezns o 
sal da opportunidade que soda-la quan<lo o cont..ato 
Liais nao estava terminado como acha-se. 

Si o contrato estivesse de pé então homassemos 
a palavra dn govemo brazileiro ; mas o contrnto .. . .. , 
llrazileiro para substituir o contrato; sabio não 
com patente dada por intruso algum mas com pa
tente dada por uni verdadeiro sabio. Pois não ser· 
v-irá este p·or menos óO%? ( Apa-rtes). 

para avaliar a sua sabedoria, louvo-me na com
petencia do nobre deputado e na de tantos outros 
· ue a roclamam tão brilhantemente em a artes : 
mas nem por isso fico inhabilitado para pedir {t 
maioria; que se lembre de que o estado actual da . 
paiz não permitte que se pague 12:000;$ ... quando 
se póde pagar pelo mesmo serviço muito menos 
ainda pussando inteirameute em julgado a sabe-
doria desse grande pensionista do Brazil. -

O' • • C) • • • • 

digno de maior apreço, para um serviço que pódc 
ser feito, si não com a mesmissima sabedotia~ com 
ig-ual proveito para o paiz, por 5 ou 6: 000~, nada 
justifica: esta questão e séria. . 

Eu, Sr. presidente, não quero dar }lassaporle 
a um estrangeiro, como recebi os que en-. . . 
npen;s que se"' diga a esse estrangeiro : 'o vossn 
contrato~ que é tlio oneroso, n(io em 1·elaçiio á al
tura de vossos nwritos e sei'Viros que podeis pl·es
tar-nos, mas pelas ciJ·cumstmícias do pai::, não pode, 
st•r novamente feito no mesmo pé; nós . vos api'C· 
ciamos ai no Bt·azil nms f!l"mitti ue laa ·a um 
t!tsptro para este povo, guat· n o-se· Je mms 
6:0006 do seu suor, para se diminui1· essa somma 
das impostCJs que ,~ti te1·. 

O Sn. MALUEmos : - Ainda mais quan!lo lemos 
!JU~m o subsiitua porfcitamenlt•, o Sr. Dr. I>creiru 
Reis. 

U)t Sn. DEl'UTAoo:~o Sr. Liais não ·raz questão de 
continuar. . 

o ro muitu a ai' rs 
O Su. CosTA AzRVEoo:-Não posso dizet· sim nt:m 

nuo, sobre elle não fazer cabedal de dinheiro; mns 
ti irei que quem niio faz questão de dinheiro. pro
cede como muitos, não aceitando, como não hão 
aceitado, rcmnncrnçiio exr.O!'!'Í\':1 pelos servicos 
que fiiZ(ltn, qtU1n1lo vêm qnr. podem prestal·o~ sem 
e!lso cxce~so. 

(lia um apal'tt!.) • 
Mas, si cllo niio faz questão, por que toda esta 

nULHA da maioria? Venham os nobres deputados 
votar commigo para a redução .da verba, o eu não 
peço ~rande redu~ão. · 

ui! m·uam os a11W' ('S c o 
tenção.) 
Soi, Sr. presidente, qne alguns dos Srs. depu
tôdas já fnrmu ao observatorio astronomico, eonvi· 
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dados para melhor apreciar esta questão ; e sei 
que edificaram-s~, por v~~ a ordem em que tudo 
ahi marcha, as boas mobilias das salas1 etc. ; esto!l 
connncido de que nenhum dos que la foram~ dei· 
xaria de ser com etente ara avaliar üo servi o 
e1to e resu ta os prattcos que o paiz delles obtem. 
0 Sn. SILYEIRA DE SOUZA :-Eu :linda não fui. 
O Sn. Cosu AZEVEDO :-Eu tambem niio fui, e 

até citaram lá este facto, de não ter eu ainda visi
tado o obseryatorio, para talvez provar minb~ ?e~1 
razão · mas ara ue? Eu coube o or ue VISitei 
requentei os o servatorios na El!_ropa e na A!lle

rica, os mais importantes, o que sao observator10s; 
sei tambem o que são instrument{)s. Por vêl-os no 
Castello, e esse observatorio, sem duvida 1_11io IJ?.U· 
daria a opinião que tenho de que esse s~rv1ço pode 
ser feito mais economicamente : e aht assento a 

Aos nobres deputados, que com tanto afan têm 
vindo ao meu encontro, pensando que quero, como 
e meu compa.Bheiro de o osicão o Sr. Tito Fran o 
e me~ a, ecepar um funcc10nario do observa· 

torio, direi apenas t'f.Ue o que quero é o observa
forio nas condições em que o Brazil póde têl-o ; não 

. . - i ' 
que não geme o seu po\ro á miseria .. 

0 . SR. LOtil\EXÇO DE ALBUQUERQUE :-Mal seria de 
nós si não pudessemos despender 12:000~ com o 
director do observatorio astronomico ! 
. 0 Sn. COSTA AZEYEDO:-~este proposito deYI.'\ria-

creando novas despczas de tanto ou de mais utili~ 
dade, porque o nobre deputado não póde deixar 
de convir commigo, desde que digo que os serviços 
do observatorio são necessararios e que podemos 
tel-os mais economicamente, que o goverM não 
obrará mal desattendendo a essa economia para a 

. i i. 
E si o nobre deputado tivesse tido o cuidado de 

aLtender á discrimimu:ão da verba(§ 33), -v:eria o se
guinte comparado com o orçamento anterior: 

OBSERVATOlUO ASTRO· 
NOM:!CO Guerra lmperio 

1877--1878 1879--1880 

15 empregados.. . . . • . . • . il: ~6,$000 
Concerto de instrumento, 
· ~ ma&erial............. . S:6i4:,SOOO -·-. . Somma... . . • . 30: 080~00 
9 empregados........... . . . . . . • • . . • 30:080~000 

· 'V._.;,.;....,:,. mais que os ndjtinclos por lei (orl'n· 
(Ha tlm ap.,o de 1877 a 1878} tinhnm vencimento 
O · uan n 5: • • 

tem-os feito o c.is um logar de addido com f.:~oo~ooo: 
são feitos com sér Isto não se explica I .. 
viço, ~caso o POVTJo: -Pois proponha a.redução. 
n,oso _30:980~ annu-:EvF:Do :-Eu desejava a contes
Cidadao mte1ramentt:,ado, mas infelizmente o nobre 

não está resentc · .-
1 • c tmu remarqucr que'U onrado companheiro de 

I'intentiou do dt!fcndt·o In Io.à9e Almeida 
I.ias, compte rcndn de J'acadcmi. '' · 

0 Sn. FRANCO DE ALMEIDA:- Protesto. Eu sou 
mjnisterialista. 

O Sn. CosTA AZEVEDO :-Eu creio que estas tl
bellas são fei!as cada uma pelo ministerio corre~--

de estar habiliU.do a dizer-me onde assenta o seu 
a c to de AtíGMEXTAR OS VENCll\lENTOS, DE DIMINUIR- OS 
FUNCCIO.XATIIOS. · 

Mas eu vou· ao encontro do honrado deputado 
da opposição auxiliar, ainda que com muita fra
queza, ao nobre relator da commissão, no sustentar · 

. en o a espeza, segun o 
o nobre deputado que hontem fallou, pelas suas 
&mendas, parece que desmorona tudo. Desejo· 
manter o observatorio, mas com mais economia, e 
menos espinhos para o povo. 

0 Sn. FRANCO DE ALMEIDA: - Eu 9-bstrahi. da 
• a • ";" 

O Sn. JoAQTJI~I N.wuco:- Com (lous discursos 
daquella ordem, V. Ex. derribava o ministerio. 

R. OSTA ZiYEDO:- Eu. disse já que; si 
fosse ministro, antes queria inimrgo3 que acom
panhassem Q governo do que amigos que o con • 

... · ....... 

0 Sn. FHANCO DE ALMEIDA:-Eu VOU como CU• 
tendo, faça o governo o mesmo. 

O Sn. Cosu_AzEVEDo: -Peço, pois, Sr. presi
dente, a economia de 17:~80;} na verba do § 33 •. 
Não irei passar para outro paragrapho do or a-

. · a er mais um nau rag10 

btlra queira afastar-se desta posição,- não foi con
scqucntc comsigo mesmo, quando, accusnndo hon
tem o governo por exorbitnncia de poder, ao fixar 
no orçamento verbas para pagamento· de serviços 
niio accretados, nem tão pouco estudados pelo 
cor o lerrislativo ·• -
porque . x. estava perfeit:lmente nos verdadei: 
ros principios do direito constitucional, de não se 
poder marcar verba senão para serviço decretado 
e só o poder legislativo pódc decretar serviços 
queim11ortem despezas, deixou passar, no entre
tanto. sem reparo, uma ver:b~ de ~es . eza que, pelo 

- ua 
encontraria nas circumstancias a que a Indo: não 
nos disse uma palavra .-.sobre uma parte da 
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verba do § 19, -de /f80:000#, para um serviço sição; porque raião,si apr(lsentou S. Ex. tão offen
gue a camara ainda não decretou; . refiro-me sivo á· classe militar? Que motivos tem para 
a subvenção da companhia ·Amazonas. Para ir ferir os interesses dessa classe; como foram 
ser logico, o nobre deputado deveria tanibem feridos ela maior art · · · . . 

que emos nos com os contratos do governo, quan- tribunal de justiça militar deverão ser reduzidas a 
do esses contratos,. para produzirem seus effei- i:200iJ por anno? Pois então s. Ex. quer assim 
tos, .Precisam da sancção do poder ·legislativo ames u1 • ,. • •• 

R. OSTA EYEDo:-Si o governo contava . . a es es a tos . uncciOnarios do Estado, 
com a sanccão. em i877, quando dominavam os olvtdando-se de passar sua razoura; de diminuir .QS 
nossos adversarios, é claro que não devemos acre- o.rdenados dos membros do supremo tribunal de jus~·· · 
ditar que o gabinete liberal supponha que a ca- tlça, dos membros das relações,funccionarios de ea-
mara ha de approvar tudo quanto contratou, contra thegoria identica ? Eu não estou fallando contra os 
até opiniões de alguns distinctos chefes (A oiados). vencimentos· que têm estes outros altos e dignos 

_____ __:_~V.l'-UlmU.-1 ~eunutr:aar~a&Vgora--r . - . - funccionarios ci . . - - Jire dizer 
das verbas do oJ•çamento do ministerio da guerra, mn a ~stão mal pc~gos : fui eu quem aqm deu um 
mas no trabalho -de carregar a primeira pedra que 3J?arte no começo da sessão passada ao honrado me
forme muralha ou dique que evite desmantelar-se n!stro da guerfa, quando me pareceu que mal apre
todó o serYiço da reparLição respectiva, a passarem c~ava a magistratura, essa classe dos doutores, 
as idéas do meu nobre collega da opposição, de- diZendo-lhe em BIJarte- •deveriamos pagar·lhes· 
putado pelo Pará. . melhor i merecem muito .mais •. · 

Nãe teneienavll, SI. pri:side ... nt.,e", t .... I a...tt....-a..-r ,.,n"'"eimnndrherJine~v ..-l--1i"í-vf~, -ntt. ~· ::--, 7r11~m-nsoiJ,l'i'iUfflartn:aordltíe-,1rt~enndrue~a"muarna•a.------
dos assumptos que correm por esta repartição, não cavar mats· fundo o descontentamento da classe 
porque a grande ;~dmiração, a adoração mesmo que militar, do exercito. e da marinha ; o que · n!lo é 
tenho pelo eminente brazileiro o Sr. Marquez .de prudente. E; senhores, eu niio podia deixar deapro· 
Herval que a dirige, me impedisse do cumpri- veitar-me da occasiiio para protestar contra este 
mento do dever de ·deputado, si julgasse preciso ~olpe doloroso que o meu honrado .. eom~nbeiro 
dirigir· lhe censuras. ae o osi l!o atirou no exercito hrazilelro co armado 

patria, ge·neraes que ·nas adversidades do paiz sem- -
O Sn ._SERGIO DE CASTRO: -0 governo conta com pre se most~aram na altura em. qu~ o povo espe-

a s:mcçao. rava que estivessem? Com ue direito S. Ex. vem 
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'

r. E.,-. -..·~I 1)-1·o- '1 constitucwnal de reumao e outros politicos do () SR. Bu-'RQUE DE l!lACEDO : ·'- v ) 

"" ' nossa carta {Apm·trs -_ . . . . . . testando mesmo em viagem. . Entretanto, tanto nao e esse o prmripto constt-
0 Sn. COST.\ AZE-y-ED~?. :- Desc.u~pe .que Ih~ fali~ tu ido recebido pelos nossos m~iores, que collabora

com a franqueza de I_rmao ~ppos!CIOmsta. S. ~x. fot ram na constituiçã~ reconhecHlo por esses grandes 
mais longe ~o que mtencwnava; cu o ermo: no liberaes de 183i por diante que, nas reformas por 
entanto peço a attent::âo do nobre relato~ da com-

1 
que passou até !S!kfi n lei de eleições, :~inda se 

missJ() de l'!Ullinha:. e gncrJa para que ente o golpe j cons:.trrrara o direito de voto ás p1·aças de pret. 
que no exercito fm desfechado, pelo .honrado depu- Contra isto é que niío ~e argumenta. Digam os 
tado no dise.urs.o que hon~em profe~m. , , 

1 
que :~s~im maltrntam a classe milit.1r, quacs foram 

Niio 11osso mws, Sr. pr~sidcnte, den:ar de .lc' 31•11m: os interesses de occasião e de eleições, que deter
outra questão, que suscstou-se lw pouc~: ISto~~. ~I minaram essa exrepcão. Niio convinha que ore
a clas~e militar póde, p.o~ termes do c9d1go çrnn~- sultado eleitoral desêjndo pudesse ser cont1·ariado 
nal, defender 1<cus direJtos, por me1os pacifico:;, 

1 
pelas massas à:ps 13F11ras tle }Jtet quando g uiadils 

pronunciar-se P. eia Imprensa~ esc_!'ever.e reumr-se j Clll favor de seus chefes. 
e do mesmo modo q~e . os ctd:.t~ao~ calmos, s~nt . ._ ~ -· . _ 
serem armados. E' direito constitucional, e I!lUito 1 O Sn. S~nG~o DE 0A.STn?·~ V, E~. •tao bom h!Jc 

... me admirou que o governo, ou alguns . min}Sti·o~ l ral r.omo e n,to de\ e ad v 00 nr .essa Hlea. . . . 
quizessem contestar esta rloutrina, que so senn ma ! O Sn. CosTA AzEVEDO:- Hei de ad,-ogar a 1dca 
em um e;tercito que vivesse nas tabernas e nas 1 que tão por alto tra.tei diante d~ no~so d!_rei.to fun-
-casas de rr < < ' < ' • "' acs ; 

en~~ 11i'io é pcrmittido. E desd~ que eu fui aqui o rasoura que fez o meu honrado collega de opposi
}Jrimciro, achando-se presentl's :1lguns ministl'os, r ção. Nós não podemos ficar sómente com 8.(]00 
i•clusive o Sr. ministro da guerra , a defender t pr:was (apoiados) como elle propõe. 
csza Jlrcrogvtiva política da classe militar, venho Os desejos de S. Ex., os meus desejos proprios, 
ratificar mi~has opiniões, declaranclo que em qual, os da c:nnttra e os de todo o paiz são que façamos 
q_uer occasião em que o govcrn<? do p~i~ quizer a menot· des Je:,~ com s~r i ~ 7 • • _ 

.. , :: , c riqueza : mas nao se pode dtzcr que o exercito nno 
ainda cst~o na nossa cart:~ eu os sustentarei com auxilie tambem ü riqueza publica. 
e!Ia, quaesqt~;cr qu.e. possan~ ser as . consequ~n- o e\.ercito sustenta a ordem; nem podemos dei
ma~_ que dabi ~e ongmem, s1 ella prce1sar de mm1. xar. de 0 ver mais numeroso com a falttl de edu· 

Nuo recuare1. cação do povo, falta que eu h1stimo, e de que elle 
O Sn. FRANcisco Sonn!: :-São cidadãos como niio tem a culpa. A culpa tem os que não hão tra-

o t • " , · · l' 1111 o, 11rc crm o es-
O S:i. CosTA AzEYEDO :-Jú basta que contra o pender com . obscl'T?torios astro,nomicos, ins.ti· 

4ireito constitucional, o parlido liberal em :18'1-ll , ~utos, ct~. ?tru~to p~cCJSD,!llOS qe mms desen~·olv14a 
ousasse tirar o Yoto de pnrte da classe militar. Si • mstt·ucç<!O prnnarm: so nss~n a }Yrllm~dc CUJa 
então se tivesse dito que era \)Ol' não t~r a praça i base ll:lator está nn p~pulaça~, uno se mye~terü 
de preto rendimento da Icí, nada llanria que re· um ll1a; ~ .r•arn que Isto se dtfficulte, prec1sumos 
parar : m:~s est:~ razão mesmo, só procederia para 1 ua fur~:a m!lttar. 
a prrraçao de um tal dtretto, ãquelle soldado que l E, port nto, impl'udentc em tncs cirt•umst:tncias 
não gozasse de outros rendimentos: o solündo por , Una diminui!· 11 lorc_:a tio cx~rcilo: prcci~amenlt.! 
ser :;olclndo, não estâ em posir.iio lão inferior para I necessitamos llc ter cxc•·cito mais numeroso c llcs· 
comrrehendcr c exercer todos· os direitos politieos j ciplinndo; mormentt·, Sr. presidente, quando o 
do cidadão. l pniz não poderá olh:w, contente para os effcitoi do 

Si for um soltlado nobilitauo peln iuteliigencia projecto do or~nmcnto da receita que 8C discute, 
c até com recursos de l'entla5 prol)rin~, eleve fiear j quando lei !lo palz e ('lll exccu~uo. 
em condi{!iío iuft•rior á mnssn gera da llOJlUin~Ji.'io t 1 A pyrnmitlc pótlo set• iuvcriidn som termos como 

o Sn. M.-tncouxo )fOl'nA:- Quol'ia que o ~oi· ! obstai-o. 
1lndo suj~ito ;, nçoitcsJ nnqnellt' CP!llfl9, pude!'se ! Em tal ca~n~ 11110 act·ciltt:mdo cu que cheguo 

~ , · · , s o pro cs an o contnt essa facilidade, o porque (tleixcmos de nos cnga• 
os excessos da é13oca e aquello de !8!~6, em que 11nr pelos outros) a situar,ão presente tcn1 os seus 
se til'ou o direito de voto ao sold<tdo, não per falta dias contados, porque foJtios guindados com olla ú 
de renda, mas l)Ol' vestir a farda, como si a farda face do puiz, por cireumstt~ncias divet·sas dessas 
fosse uma libre do la c;~io ou de creaào de servil· ! que nqui se tem apregoado, devendo tudo a um 
·E, si no soldarlo, n1io se reconhece o cid.1dão,- firaço otento, o unico poder que existe entre nós {\ eo'nsequeneia lo..,.ica é u 'i · · • · 
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Digam Oi nobres deputados da maioria o que qui- Q Sn. COSTA AzEvEno:-... adiantar mais o povo 
zerem ; esta é a verdade. na pratica de seus deveres com a necessaria bom-

E si não fosse essa a verdade, por que razão h[l.- bridade. -
viam de- esta t:- · · • · • :Mas, como ia dizendo 
diante de uma camara liberal, desejosa do pro- o o jecto é serio), diante do procedimento dos 
gresso, quando ·existem na casa projectos que, pos- r.ctuaes ministros de 5 de Janeiro, medrosos ... 
tos em discussão e levados ao senado, fariam a O Sn. M.mTIM FnANcrsco -Não apoiado; elles 
~loria dos representantes temporarios, que aqui têm perfeitamente a coragem de suas opiniões. 
se acham? · . 0 Sli. GALDINO DAS NEVES:-Eu até digo que elles 

O Sn. JOAQUIM NAnuco:-Apoiado. são muito cora·osos H'l 1·i 

O ·SR. CosTA AzEVEDO:- E' preciso estudar estas O Sn. CosTA AzEVEDO:-Convido o nobre deputado 
questões como ellas devem ser Htudadas Não hão por S. Paulo a dai: a prova.._ _ . · 
de _ser os no~res _de_pJ!_tados~lUlligldS:<!_O-ge_yerno;· ··--O Sn. MARTIM FnÀNCisco·:-Eiles a dão todo o 
dedicados e tao dzsCiplmados, que virM por em- dia . 
baraços ao mesmo govtirno discutindo na tribuna, · · 
para que o povJ saiba da existencia des~es medos, O ~ll:· CosTA. AzEvEno::- Esses. ministros, ~orno . . . 
conselheiros da corôa; não de certo'. Cumpre á 
opposição fazel-o pelos seus illustrados membros. 

O Sn. CosTA AzEVEDo :- Si o governo de 5 de 
la!J-eir~ não tivesse _consciencia _de qu~ a situação 

o ' situações entre nós, ~ esta é a verd11dc reconhe-
cida pelo partido liberal, que em outras occasiõcs 
isto tem dito na opposição ... 

0 SR. l\[ARTil\1 FRANCISCO uá um aparte. 
O Si. CosrA AzE~·Eo!l:- ... e, como diz o nobre 

maioria, está na consclencia 'publicá ... 
ALGUNS !RS. DEPUTADOS:-Não disse tal. 
O Sn. MARTIM FnANCisco:-Pelo contrario, eu 

disse que a opinião publica foi que troux.e a mu
dan~a politica. 

R •. OSTA. ZEVEDO: -A opinião publica quasi 
sempre acerta. 

0 Sn. MARTm. FRANmsco:-0 chefe do "Estado 
nom~a e demitte livremente os ministros; isto é 
da constituição. 

O Sl\. CosTA AzEVEDo:-Não di o ue não e'a 
esses os corollarios dos principias da nossa carta ; 
já tenho lido discussão a respeito ... 

O Sn. JoAQtti~I NAnuco:-Temos tido nos cntre
linbados do Jol'nat do Commercio boas interpreta
ções· da constituição. 

0 SR-. COSTA AZE\'EDO :-.:.mas isso não obsta a 
que cu aqui-repita o que o nobre deputado por 
s. Paulo e o illustre Sr. ministro da fazenda; meu 
honrado amigo, disseram antes com n autoridade tle 

s, · , ' or ~. umco vo cr 
ne&te 11niz, n que todos se sul.nnettem (co7Jtesta;ões) 
c que faz n subidn dos pa1•llàos. -

O Sn. ZAMA:-Apezar disto V. Ex.. quer que as 
praças de pret votem. 

O Sn. CosTA AzEVEDO: -E porque não í' Eu uoro 
que as praças o .pre , sc1en os c seus everes, 
votem como cidadãos que o são. __ 

O Sn. M.o~.LHEIRos.-Mns·para isso é preciso mais 
olgumn cousn. 

0 SB. COSTA Azr:vJ~oo:-Pe(:O a V. Ex:. que de 
al"'Umn S(lrte incite os ministros n fazerem essa 
alguma cousa; islo é, expandir n instrucção ••• 

O Sn. }fALHEmos:-Eiac.tamente; farei, 
A. !8,-TOKO J, 

' unico que os sustenta, porque é por isso que elles 
estão ne governo, patriotas como são, iriam sem 
duvida ao encontro d I · ·. · -
sem medrosos, aceitando as suas aspir11ções sobre 
esses projeetos já offe~ecidos. á discussão, que o paiz 
todo reclama e que nao podemos deixar fle lhe dar 

·, i ni a e o par 1 o 1 era • 
O Sn. MARTilll FRANcisco :-Si quizermos .. 'lpres>

sar :1s discussões, n opposição queixa-se, diz que 
não ha liberdade de discussão. 

0 Sn. COSTA AZEVEDO :-0 honrado deputadg pele 
Pará e eu, que somos opposicionislas, e o meu hen· 

· por mas· eraes · nao nos 

mais senhores de- suas acções para que teilham 
desenvolvimento. 
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Quanto ae orramento da marinha, Sr. presidente; 
o honrado deputado pela província ·do Par:i tor
nou-se cruel na decretaç\ío de córlcs, princip:ll: 
mente dos vencimentos dos empregados, mas so 
dos empregados militares. . 

Ao asso, or ex.em lo. · ue S. Ex. aconselhava 
rc uzrr o vencimento o ·a m1rantc uector a es
cola de marinha de 6:000~ a 3:000~, mantinha o 
vencimento do general directoi da escola militar 
que é o mesmo que ora tem aquelle director ! ... 
Potquc essa desigualdade ? · -

Ao passo qu~ ao ajudante-general da armada, 
rr • • • • 

corporação reduz os vencimentos tamiJem de 6:0QO~ 
a 3:060~, conserva identicos vencimentos ao aju
dante-general do exercito ! Porque raziío 2 
·-E·-assim portim.ile. A ogeriza é completa.contra 
a classe a que eu felizmente. pertenço. A vista 

.d_~ssa. má vontade do meu con~p!lnheiro de _op_posi-

orçâmento n:a parte decisiva que d~ve ter em '~om · 
bater essas desi~ualda~es. 

missão de orçamento que passé por allo sob esses 
cürtes, que não traduziriam harmonia com os ven

- ~ime~os que se conservavariam, com maior justi a, 
aos uncc10nanos e 1gu:~ ca eg-or1a no exerCito ; 
a meno!; que a camara em sua sabedoria supponha 
que a marinha merece menos do que o exetcito. 

Peço mais ao honrado relator da commissiio que 
attenda a que S. Ex. tanto golpeou, porque no es
tl.!.do dos córtes que deu no ~rçamento da marinlla, 
ll10 s . 
sentam as tahellas justificativas das despezas. Si 
estivesse aqui presente o honrado deputado pela. 
.provinci.a do Rio de Janeiro que proficientemente 
exerceu as fuucções de ministro e que trab:llhára 
naquelle orçamento (apoiados), S. Ex. demonstraria 
~ ul~ima ev~~encia qu~ naquellas tabel!as nada 

discutiri~ a sem razão dessa critica como eu o não 
posso fazer, apezar de ter tià.e parte na confec~ão 
dellas. Para provar porém que o nobre deputado 
pelo Pará estudou com mais pressa do que devera 
essas .tabellas e os córtes que aprescntout bnsta ver · 
por exemplo que S. Ex. diminuiu a des cza com o 

ra t umtnaçao os p ar~cs em qua')l W o;o, 
entretanto que a verba orçada representa o 
valor do oleo imprescindível afim ele trabalharem 
os pharóes na nossa costa ; e é exactamcnte o re· 
~ultado dÇl gasto feito duraptc o anno ultimo pela 

. mtendenc1a, . achando-me a testa da fiscalisação 
d~sse fornecimento e tendo hn:vido a maior oro· 
nomin na despeza. · 
. O honrado relator pois, e. embora eu não possa 

por. achar-se ndiantada a ·horn, e or ue tenho 
1 a q e rzer, rntnr e outros tnes en

ganos, do_ mel'! cç_mpanlleiro do opposição, vcr:i 
que eu nao sou ta.G máo opposiciomsta que ne· 
gue-me de ir ao seu encontro para lhe avivar·a 
~en:;oria, .ainda que tolvez d~s_necessari:'lmente, no 
IntUito ~e combater a sabba.tma que soffreu. 

ohservatorio astronomjco, mostrnr que S. Ex. não 
combateu o que eu havia dito; nem o que disse 
S. Ex. póde sustentar a sua opinião, que é a do 
governo de acabár com todos esses serviços de que 
tratei. 

Fallando do consrlho naval, direi a S. Ex. ·e á 
camara, para qu·e o pa1z o sai , q a o ~ens 
~erspicazes, quandfl vultos de ambos os partidos 
monarchicos, como Jta!il~trãhy, Viscond~ de Albu
querque, Muritiba, Zacarias, Rio Branco, Duarte 
de Azevedo, Ribeiro àa Luz, Silveira Lobo e 
Andrade Pinto, asseguram que esta institui~ão é 

ia · . i · din e !':C ta-
ltelecesse, e 1·epetindo o pedido. diversas vezes em 
que subiu ao poder; os outros proclamando-a como 
uma boa iuéa realizada·; quallilo administradores 
quaes os Srs. Barão de Cotegipe, promovendo e 
alcan~:mdo a lei, e Saraiva executando-a; quando 
tantos distinctos ministros, sem discrepancta JlfO· . . . - ... 

" c. ,_ 

dizem que ê uma instituição que produz grandes 
'!antagen5, e a me.l~or_ mar~ha do serviç~; co~o 

. ' -
mente a extincção de uma instituicão 'tão bem 
am~arada por intelligencias deste jaez? A com
missão sem duvida se defende com a opinião do 
governo ; e 1go que se . e en e, porque a }lri
Rleira vez que fallei da assumpto, o nobre relator 
me assegurou· quo não precisava ouvir Ringuem 
sobre este assunipto, porque tinha ouvido o go
verno. Mas, é natural que eu me. admire disso, 
por<J.uanto na occasiiio, o ministro a quem S. Ex. . .. ......... _.... . . 
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adversarios, terem sido conservados no conselho Sr. presidente, venho á questão da extincção do 
naval, conservadores opposicionistas de occasião; logar dá intendencia da rnarinha da côrte. O digBO 
tão pouco nesses tempC!s, haverem sido Qscolp.idos relator da commissão ~e orçamento não c~mbateu 

estes, Sr. presidente I 
Tudo é pouco~ de frente do que mais convenha 

ao gabinete de 5 de Janeiro .. E, embora a lei só per
mitta dispensa do cargo de membro do conselho 
naval, quando menos bem se sirva o mesmo cargo, 
-eu não tenho duvidas de facilitar solu ão á crise 
que possa haver creado. 

Por isso fiz o pedido ha pouco posto . no. conheci· 
mento do governo. . _ 

O cargo que exerço~ na repartição, embora o que 
diz a lei, é e não pód{) deixar de ser de perfeita 
confiapça: ~orno t?l não ser~ t!_isputado. 

será acto de critica, e nem recebido com nenhum 
desgosto. Em qualquer Iogar um cidaâão como eu 
modesto, sem pretenções, encontra como viver em 
paz, com sua consClenma, e no seto e seus ami-
gos. · 

0 Sn. BU.U\QUE DE MACEDO:- V. Ex. é auxiliar 
mm o prestimoso, e que o governo nao prescm-
dirá. · · 

o SR. COSTA AZEVEDO :-Nem os conservadores, 
achando-me eu no conselho naval, negaram-me 
justiça, no meu procedimento, ,ainda quando a 
eJ:!es me dirigiu_ ara n~tar-lh~s até algu~as vezes 

• l 

ticando; e <>ntes fazendo-a completa, honrando-se 
assim animavam-me a proscguir do mesmo mOdo, 
quando tivesse de fallar no desempenho de meus 
deveres. Fui deste modo auxiliar da administra-
ção. . 

. Citarei dentre esses ministros que por tal ma-. 
ne1ra se con uz1rn.m, o onra o r. sena or 1 etro 
da Luz. · 

Mas, a attitude que como representante do paü:, 
pela provincia do Amazonn.s, venho ·de tomar, de 
frente do gabinete de s· de Janeiro, é excelleional : 
de excepção pôde ser o seu prqeedimento. Cumpre· 

I • • • • • CY 

meu voto ao gabinete em toda e qualquer medi lia 
que precise de mais um voto desta casa para sahir 
vencedor, para não cahir do governo. 

. O Sn. ZAMA :-E' opposição systematica. 
0 SR. COSTA AZEVEDO :-E' opposição que faço 

ao gabinete ; systematica ou não aprecie o nobre 
deputado ; mas desde que por um voto conscien
cioso :1. <J.Ue provocara-me tendo por base o direito 
constitmdo, como podia considerar a minha intel-
· IgenCia e ou e ga ne e e e aneuo repe • 
liu·me · do seio de sua maioria; não me póde mais 
encontrar ao seu lado e com ella. -. 

Os homens como nós que aqui estamos repre· 
sentam entidades não sómente politicas; e por tal 
modo des~onside~aram-me que eu, e mesmo porque 

sobre esta importante questão. 
Eu lhe mostrei com os deveres inherentes is 

funcções daquelle carga, a incompatibilidade de 
ser o mesmo cargo affecto ás funcções de inspecter 
do arsenal da côrte; e com os factos, a grande in
conv.eniencia de tal medida. 

orno respon eu-me S. Ex? 
· Chamo a attenção da casa: -Si; disse-me, nas 
províncias as duas funcções acham,se juntas, ..tenda 
os inspectores dos arsenaes um só ajudante, e sem 
que com isso haja prejuizo, aqui, seguramente, que 
a inspectoria do arsenàtem tres ajudantes pode . 

Isto nada resolve: é meu pensar. 
Quem não sabe a differença enorme que ha en

tre a actividade dos arsenaes e intendencia das 
p.rovmmas e a c r e proprw no re epu o 
ignorará que; por exemplo, no arsenal de sua pro
Tincia, não ha trabalho, quasi qne serve, sómcnte 

ctivo quadro? 
Na administração do Sr. conselheiro Andrade -

Pinto, o· digno inspector desse arsenal, chego~ a· 
pedir que dessem trabalho, porque os operartos 
estavam sem ter em que se empregar. 

Mas, ainda mesmo com o serviço do arsenal da· · 
a i , q c pa ave a, com o serv1ç o 

intendente e do inspectoi· da côrte? 
Onde a execução desses grandes contratos cpae 

correin pela intendencia da côrte, e os trabalhos do 
arseBal, nas :erovincias? ·· -
. Como é, .pais, que S, Ex. traz o facto, determi~ 

nado em let ara os arsenaes das rovincias -de ser 
o inspectm· ao mesmo tempo intendrnte, para provar 
que na côrte onde se consomem tantos mil contos, 
o r de trabalham milhares de operarias, podem ser 
as suas .funcções reunidas e · desempenhadas por 
um funccionario só com proveit0 do paiz? 

Eu disse, quan~o fallei a este respeito, que fal· 

ximo findG, examinei o serviço da intendencia n6 
que ella tem de referente ao serviço do arsenal, e 
disse no relatorio que apresentei, que os inte· 
resses publicas iriam aq~~a abaixo, si a idéa dessa 
fusão fosse levada a efi'elto. 

Fui nomeado, mui particularmente, para-estudar 
a questão e o modo de a executar. . 

o recebimento e a fiscalisação do material t)UC 
r~presenta milhares de contos nã~ póde ser admi· 

estar sem cessar á testa das omcinas,. que trabalham 
desde o nascer do sol até ás ~ horas da tarde.· 

Si attender ás officinas, ao serviço variado da 
arsenal poderá fazer o mesmo a esses grandes in· 
teresses que se ligam com o dispendio dos mnte· 
riaes ad uiridos 1ie muitos fornecedores, muito 

rec-into, não fui contemplado na commissão de aptos para 1 u irem a melhor fisca 1saçao o m.; 
marinha e guerra ; embora a nobre maioria assim tendente da marinha'? · 
procedendo 1mmprisse livremente o que bem en· E guerem os nobres deputadas saber o 41ue 
tendeu. .. . . significa isto? 

O Sn. GALDINO »As NEvE; :...:.v. Ex. não podia Não pense a camara que se pede a economia de 
ter confian em uem não teve em V. Ex. ·: i05 contos em ne com orta a verba Intendencia 
· O Sn. CosTA AzEVEDO : -Já o disse em princi. e de que falia a emenda que oft'ereci. 

pio ••• Terminarei aqui;.· não me chamem por A' intendeneia da côrte cabe dessa verba de 
partes ao mesmo terr.eno de que quero afastar-me. !05 contos, 80:0891. 
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Mas, segundo a commissão, aind~ feita_ a fusão 
proposta, o serv!ço que ella ~ensa J~elhorar, exi· 
•irá quando mmto a reducçao de 30 contos, re
ducção appareute. pelos desvios que hão de ter 
Jogar á falta de fiscalisação no recebimento e e:e.
trega dos materiaes. 

Eu pt~ço, porém, a attenção do honrado relatot 
para o seguinte: a economia não _está e!n desfazer as 
repartições montadas ; a econonu~ e~!_a em asse~tar 
permanentemente melhor a orgmuzaçao do serv1ço ; 
por isso o que fi necessario é proct~der de confor
midade ás normas que tinha imaginad? o honrado 
ex-ministro da marinha o Sr. conselheiro Andrade 
Pinto mandando fiscalisa•· um.a por uma as repar-

-tições' e por pessoas de perfeita ~O_!lfiança, para di
zerem os g-olpes que ~ssas re~art1çoes devem soffrer 
de vez, com vanta:1;em do patz. 

Coube-me, porque S. Ex.. sahi\l do ministerio, e 
eu vim p3ra esta camar3, conclUir apenas o exame 
de. uma de:::sas tantas repartições, e que parecia a 
mais importante para começ-o da tarefa. . . 

Vou dizer á ens3 o resultado dessa mmha I.Rs-
pecçãe. . _ 

Verão os nobres deputados que nus· nno cstli
damos per falta de informações, e con1.0 conviri:l, 
estes assumptos especiaes. E assit>n pois, porqut~ pro
elam::tr como faz o digno relator, vant:1gens da pro
jactada desorg3nização da intendeJ?.cia ? . 
. Sr. presidente, o que convem e segmr aquellas 
normas. Ouça V. Ex. o que se conseguiu com ellas 
nessa repa1:t.içilo. 

EJUPREGADOS: 

Na sectetaria de H funccionarios effectivos e 6 
3rldid'os, reduziu -se so1u o menor iucon veniente, 
a 8 effectivos, sem addido algum: economia nos 
funccionarios cerca de 6:000,5 o nos addidos mais 
do que 6:000~000. ·· 

Eis os quadros: 

lnteBdencia. 
Ajudante . 
Secretario . 
Escripturario 
Amanuenses . . 
Agente comprador. 
Porteiro. . . . 
Contínuos . . . . . 
Numero de funcciona-

Exercicios 
18i2 a !879 !879 a !880. 

l i 
l 1 
i l 
2 i 
2 1 
i 1 
1 l 
2 1 

rios . l:l 8 
Lagar que vagou, não se preencheu em obedien

cia á lei e aos interesses do serviço. Empren·ado 
máo, f~i _demittiqo, sob proposta fundan,entaià.. ' 

O numstro a"ss1m se clevnra pela ob.;;ervancia do 
programma que então era do gabinete de 5 de 
Jaue1ro. 

Nestes termo~ se ev}tou até a_ugmonto de pes~oal 
para a secretarw da mtendencta, como propunha 
o ultimo fallecido chefe dessa repartição. 

E, C}lm_pre declarar haver d_ito no relatorio final. . . 

Devo ponderar que além desses 80 serventes que 
achavam -se contemplados na verba, havwm mais 
r.erea de 60 que eram pago~ pelas forças do § efJen
luat'S! ..•.. 

!'ro serm·ço ·das lanchas, de H Cnl}Jregados reduzi 
a <> o numero delles, propondo que acabado o in
ventario das madeiras fosse mllis reduzido este 
numero. 

No servir:o dos escaleres, de 27 patrões e mari
nh~iros reduzi a i~, e ainda di:;::e que brevemente 
fana de~cer o numere> desses mm:inheiros e patrões. 

E' ass1m que as despezas vteram n ser menos 
pezadas como se verá do quadro que darei no dis
curso. Eil-o: 

Intendencia ......... . 
AllllOx.arifado ....... . 
Lanchas, etc ........ . 
Escalares, etc ........ · 
· Des pezas diversas ... . 
Mais 60 serventes a 

1;$200 por dia ..... . 

ExerciciM. 
1878--1879 187~1880 
26:950$000 22:20t$0ÕO 
5~:350~000 39:5008000 
10:2246000 4:283$000 
!9:965$000 !1:236$000 
10:~00~000 6:800SQOO 

25: 920~000 (') 
----- ------

SomÜ1a Hi6:809$000 86,:0!9$000 
Apezar de tanto desfalque no pessoal, Sr. presi
dente, deixei o serviçe montado, correndo reg-u-_ 
larmeRte. Com êxcepção do invent3rio das madei
ras. que não acabarà em ··dous ãnrioi;, mais, tudo 
ficou inventariado, e sob responsabilid3de de quem 
de direito. 

T!ansferiu-se para um unico edificio,o muito que 
havta em longiquos armazens, sem vigilancia; ma
teriaes mesmo ignorados e que sonn~avam em 
centenas de contos, c se dcterioraYam pelo não 
emprego, dnndo Jogar a nov3s compras de identi
cos materiaes. 

E, seja-me licito dizer no paiz, dest·a tribuna! 
jámais mellwt e mais 1·ispida fiscalização dos di
nlviros publicas lwuvf: ne.::sa reparti1:ào, <mde deixei 
funccionarios todos probos edignos de apreço. 

Ainda, direi: apezar de um excessivo rigor; de 
teor feito re-rerter para o paiz, pelo modo porque fiz 
entender-se os Gontratos, principalmente na me· 
dição dos páos curvos, nenhum dos contrariados 
fornecedores, alguns dos quacs acostumados a il
lu~ir dia 3 dia os administrado1·cs, levantou a sua 
voz ostensivamente para criticar o despo\a ou o 
não ou:::ervado1· singular da lei, que alli se achava 
com tanta 3utonomia. 

O Sn. 111ALUEJnos:-E' o maior elogio de V. Ex. 
O Sn. CosTA AzEVEDO :-Devo declarar que El qttl! 

estou dizoado não é para merecer elogio, mas sim 
11ara dar a norma pela qual o gnbinete de t> de 
JaneiN podia. reduzir a dcspc;m, sflm desmontar o 
serv ço. sem trazer o cahos, qtiP. ha de irrcmissi
velmente t~azer em :1Igmnas partes, com 3 propos· 
ta que se d1scute. 

O qu.e parece i!ldispens~Y.el para ~o todo :.l~ançllr 

presidente, é estudar melhor o meio do forneci: 
mento que se deve fazer ao almoxarifado. 

Dahi o estudo dess • · 
tem custado para um só e mesmo ferneccdor mais 
do 2QO:OOO~, em cada anno, sem que o termlil esteja 
[lrO:Ufilt>, 

(') l::•la verba. tolmui~o Vllrta\-el. 
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UJ? p~uco dado a actos vigGrosos, muitas vezes cido p~o~und~ment~ como estou, que a pro_posta da 

marm 1a: porque V. Ex. nã& faz uma acção hei tornado imperti:Oente: desculpe-me ã camara. 
dictntorial, declarando que deixa de executar esses E' occasião agora, Sr. presidente, de fallar sobre 
_~:ontratos em quanto não forem npprovados pelo outra emenda minha e que não conto que se salve 
parlamento? S. Ex. respondia-me: Não; os con- dD naufragio. · · 

ouset dtzer em confianr.a a S. Ex . o r - · · -

tratos estão feitos, passmam por muitos ministros, Sr. presidente, essa emenda liga-se a outra quo 
as camaras deviam ter conhecimento, é acto legal. cnhiu na 2. a discussão: pretendo com ella reduzir 

------~E~~~ss~im~c~oll!n~tilDn~nlaarlre~nuw~sH!.alt~ ·~ru-;}-Sjil!·~~~,---HlaSJ1~~·eza,----e-trazer o ser v iço de que cogita as con
amda por muitos annos. a receber material de que dições da lei : é esta (lê): 
não temos preci~ão ! .... 

E' da verba material de construcção (tabella n, 27) 
que snhe o dinheiro para pagamento desses con
tratos a que alludo. · 

São desses 800:000~ da verba, que se tiram cerca 
de 2õ0·0{){)$. sé fiara a · · - .... 

Esta despeza annua acarréta outra, qual a pro
veniente da deterioração des,as madeiras, sem. de
positos, lancadas nas praias e ilhas dive 
no porto, e são dn repartição da marinba. 

Isto é assumpto importante. 
E' preciso que a camara saiba que os nossos de

posit , · . · :; e ma etras ma arruma as, 
sem abrigo, deteriorando-se assim a fortuna pu
blica, sem ter · havido nunca Rm -:ó funccionarie 
que ficassse responsavel polos desastrados contra
tos que fizer3m para chegarmos a este ponto. 

Tratei de obrigar os fornecedores a melhor ar-
r:m·arern as madeiras · 

MINISTERI!Y DÃ MARÍli.'H..~. 

. Arsenaes de I)larinhu. 

t De conformidade ao que dispõe o art. r.:.o da 
lei n. 2236, de 26 de Abril de !873: 

gulamento des arsenaes, de 
0

2 de Maio de :157~ co~ 
offensa da mesma lei: - ' 

"> " • - e-~a ~s venei~em~os.,dfl.o'\<:s,_,I..,et'1sp""e"'c:t>ti...-vo*'s.-----------
empregau.os ao hm1te max1mo concedido pela 
mesma lei, que, tambem neste ponto, não foi ob· 
servada (S. R.). 

S'ala das sessões, 27 de Abril de 1879. -1. C. 
Azevedo. » 

_ . eferi fazia apetias 
a gumas e i;OOO~ u 1:200~, de maneira a não fi
carem tão facilmente deterioradas pela aeção do 
tempo. 

Requisitei de S: Ex. o Sr. ministro que pedisse 
:'10 corpo ·legislntivo uma verbn especial, de uns 
300:000$ a ~00 :_ooo~, para a edifica~ão d~ armazens 

red~cçao d~s vencJ!llent?S do director e ~o ajudante 
da dtrectona de arttlh:ma: esta abrange 1sso e mais 

·pois da leitura dos regulamentos e dos annaes vim á 
reconhecer que havia sido menos justo, limitando 
os córte.s, que ora ~ou ; ao· saber deste facto, qlile . 
deplore~~ po1· um dtscurso do lto1~rado ministro da 

sumpto, principalmente, em gastar para poupar tão 
eustoso material, que é atirada por essas ilhas e 
praias. . . . 

Infelizmente S. Ex. deixou a administração com 
grande precipitaçüo, e tanto assim que o seu re· 
latorio, me parece,. foi escripto poucos dias antes, e 

· - m rou e· azer est(l 
indispensavel proposta ao corpo legislativo, com o 
fim de obter os me:os necessarios para tão rcéo· 
nhecida necessidade da marinha. 

Eu não apresento emenda neste sentido, porque, 
qunndo outros motivos não 'houvessem para fazer· 

· me acreditar que minhas emondas não po~em 
passar, hoje tenho a minha singular, posição que 
seguramente• impõe-me não. adiantar um pensa· 
mento,porque uão ha de ser recebido Não ap_oiados • 

. , e a o r a com· 
missão compromettido para commig-o, eu o convido 
a isso, pnra, depois de executada esta reforma, em 
que se fundem as funcções do intendente ás do 
inspector do arsenal tle marinha, a qual apadrinha 
com a sua alta intellip;encia e prestigio, mostrnr-
me, daqui a algum tem o até onde com s · 

a en u praticamente os interesses dos cofres 
publicos, como eu fico para com S. Ex. a provar 
que foram elles desbaratados. 

Eu não venho aqui defender interesses, si não 
os da- bôa marcha da administrm;ão da marinha 
nesta p:1rte, cujo maGhinismo conheço ... · 

()SR. GALDIN9 DAs--NEvEs--:--Ap . 

O Sn. CosTA AzEVEDo:- ... e conseguiiúemente 
da ndininistração publica. Conheço os S1:r\'iços da 
intendencin, por os haver praticado, e os dó arsenal 
pelo eontaeto que tenho tido com elles: e conven· 

, , , es a sagact e que 
todos llte reconhecemos, para trazer as questões no 
seu ''erdadeir_o pé, resolvi-me logo offerecer essa 
emenda que h. 

S. Ex. o Sr. conselheira Pereira Franco ouviu 
desse então opposiciouista que, na reforma â.os ar-
senaes de 2 de .Maio de i8i(J, se ti · 
man a eg1s a IVO, no augmento do pessoal e ven~ 
cimentos. . 

Responderam em apartes ao infati~avel opposicio
nista alguns deputados, e dentre elles um dn Bahia 
o Sr .. Souza França, que, a questão havia sido. 
resolvida por um bitl de mdemnidade ao neto do mi· 
nistro de então. 

O regulamento de 2 de Maio de i87~, que refor· 
mou os arsennes do marinha, foi determmndo ~la 
ld n. i236 de 26 de Abril de 1873 o 
e1 IZ e : 

• O governo é autorizado : 
• L" Para reformar o regulamento dos arsenaes 

de-marinha, podendo elevar os vencimentos dos 
empregados das secretnrias, das inspecções dos 
mesmos arsenaes, dos director · 
~eus a.iu ante~, os desenhadores, dos patrões·móres 
dos arsenaes, dos professores de i. u; !etras, das 
eompanhias artífices, do lente ie geometria, dos es• 
crevcntes elas directorias, do patrão·mór e dos 
offic.iaes, contanto que o augmento ,úio exceda de tiO Dfo 
ao ut actualmente têm . os referido.~ (u'I\Ccionarioa. • 

· . ez o regulamente de--!Mt;+--------
Elcvou al!!'uns vencimentos em mais de líO 0/o, 
chegando o~tros a irem acima até iOO o;o. 

(i) Vide tomo ,,o dos annacs da co.marn, pag. 59, aeuão 
de S lle Outubro de 1877. · 
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Não dizia outra.cousa, em i877, o meu nobre ami~o 
o Sr. conselheiro ministro da fazenda. S. Ex. ass1m 
. se expressou (lê) : . 

c Contaminado do vicio caracteristico da situa· 
ção dominante, que é crear empregos para accom· 
modações de clientela, o honrado minxstro que cxt!· 
cutou a lei, augmentou o pe:soal e augment~u os 
vencimentos. E' assim que, no arsenal da corto, 

· creou mais quatro logarcs, na secretaria d~ insp~c
cão um de ajudante em. cada uma das dtrectortas 
de 'obras civis e de artilharia, dous de dese~ 
nhadores e tres de apontadores. Nem era neces· 
s:.trio isso, nem o honrad? ministro ~odia _fazel-o.~ • . 
. E', poi:;, com a-·autondade _do Sr. conselhmro 

Affonso Celso que, hoje, deTta ver amparada a 
emenda que acabo de lêr. 

:Mas, Sr. presidente, accresce, para justificação da 
mesma emenda, a circumstaB.cia de actur.lm(}nte 
. ser muito menor o serviço que corre por esses func
cionarios que ella abrange do que antigamente. 
Elles são distinctos, mas os sacrificios do emprego, a 
importancia do trabalho, seguramente, não corres
pondero a essas vantagens exêessivas de que estão 
fruinda. 

Veja a c amara a lei~ .e os regulamentos a que ell~ 
attende, e reconhecera que estou com a razao. FOI 
por isto que voltei a lhe offerecer essa emenda. 

Não ha meio de fugir do dilema: ou a com· 
misião aceita essa emenda, ~ue mantém o vigor da 
lei, e faz uma economia, sem desmontar serviço 
algum,de mais de !5:000~, ou não aceita e fica. 
averbada de parcial. 

E' de mais, senhores; por exemplo, que um di· 
rector de artilharia, no -estado presente de nossas 
finan,·as, e do serviço que temos, receba, além do 
soldo 'da patente e gozo de morada bôa BO ~sta:Se· 
Iecimento~ mais 6:000~ por anno. E' esse func
cionario mui distincto na extensão Ra palavra ; 
mas fica mui cáro assim. 

A emenda, conseguintemente, al'resenta-se no 
momento com tanta força que é de crer possa 
fazer caminho . 
·Nenhum interesse traz-me á I'}Uestão, além do 

dever de apresentar córtes nas despezas da repar
tição da marinha, para e~uilibrar com a opflOSição 
que faço a alguns qu~ estão offerecidos ao projecto 
da commissão. Quem pensar dinrsamente, nã9 me 
fará justiça. -

Passarei adiante. 
O nobre relator da commissão não redigiu uma 

parte do projecto que se refere ao~ arsennes, de 
conformidade com as suas proprias intenções. S. Ex. 
supprimindo as capellães, cirurgiões e professores 
dos nrsenaes, esqueceu-se dos que têm os arsenaes 
rle Belem.e do Lãdario·. · 

Lerei a emenda a que me refiro: (lê). 

c MINISTERIO DA MARINHA • 

, § 12-Arsenacs de marinha. 

« Artig-o. O governo fica autorizado a reorganizar 
os arsenaes de marinha, dando-lhes regu1amento 
que torne o serviço mais economico e etnciente. 

c Paragrapho. Reformando o regulamento que 
baixou com o decreto n. 5622, de 2 deMaio de !87~, 
c os quadt·os annexos ao deereto n. 5163, de!&: de 
Dezembro de !872, terá em vista : 

c I. o Diminuir o pessoal ao strietamente nece's· 
sario e indispensavel : 

a) extingnindo as companhias de artífices mili
tares e de aprendizes artífices ; 

b) supprimindo de todos os arsenaes os logares 
de cirurgião, capellão, lente de geometria, profes
sores de primeiras letras e ajudantes; do arsenal 
da eõrto dous apontadores, e dos outros os lagares 
de desenhador e de escreventes do patrão-mór ; 

c) despedindo dos operarios existentes, que não 
tenham mostrado aptidão e zelo para o serviço, 
aquelles 9ue &inda careçam do tempo exigido 
como direito para não serem di~pensados sem pro· 
cesso. 

c 2. o Garan\ir melhor o. direito do paiz de só con
servar como operarias os que se mostrem babeis -
e zelosos, qualquer que seja o tempo de serviço 
effectivo. 

• 3.o Abrir facilidade á obtenção de aprendizes· 
externos · 

. • § 2~ o Extinguindo as C!>mpanhias de ap!endiz~s 
artiiíces, o governo fixara o prazo, que nao exce
derá de seis mezes, a contar da promulgação da 
presente lei, para a entrega dos mesmos aprendizes 
a seus pais, tutorés ou quem suas vezes fizer. 

• Os que, findo o prazo, não houverem tido des
tino·, terão pra~a de aprendizes marinheiros. 

• S. R.-Sala das sessões, i9 de Abril de 1879.-
J. C. Az~edo. • 

Só9lente, como se Tê, acrescento ao pensamento 
do nobre relator da commissão a suepressão dos 
escreventes do patrão-mór nas provincias. Acre· 
dite S. Ex. que, a niio ser na côrte; estes empre
crados não têm que fazer. Eu não quero a razoura 
do meu nobre colle~a da opposiçiio :quero as cou
sas de outra maneira, e nao desejo mesmo que o 
hoBrado Sr. ministro da marinha, cujos meritos cu 
aprecio~ encontre diffieuldades na sua administra· 
ção e é por isto gue insisto no nssumpto. A minba 
opposição a S. Ex., como ministro do gaeinete de 
i> de.Janeiro, não vai até ahi. Desejo que S. Ex. 
encontre o caminho livre e desempedido e faça 
prosperar a reparLi~ão que está a seu cargo. Por
tanto, o nobre relator verá qae na sun emenda falta 

Quereria acaso s. Ex. fazer uma el(cepção para considerar dous arsenaes c paro não declinar-se 
as provincias do Pará e Mato Grosso? Creio que quaes os arsenaes que levam córte, que sempre é 

-------~n;;ão~p~od~i~ais~e;r~e~sta~a~i~n~te~n~ão~d~e~~·~·~· -!::;?,.::~· i'::-~~-~~~~~~mmodo, o melhor é dizer-se 
no re epuUl o qUizesse ter a ·extrema bondade de supp1·im.am-se taes loga1·es ou taes (unccionai'~C!B de 
estudar esta minlia emenda(mostrando-a), viria que todos os a.rscnaes. 
com a redncção ue offereço, recebo tudo quanto Como aindn não fomos issol · os e jo 
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Si os nobres deputados vissem com melhores olhos 
o meu projecto, convencer-se-hiam de ue eu com-

· · s o s a o com os mteressses 
dos artistas bahianos : mas o que eu não quero, 
senhores, é que os bahianos só se disponham a 
viver na Bahia. 

Não , os babianos são brazileiros em toda parte, 
como filhos da Bahia e em todas as províncias, por 

ue em todas as rovincias 'io · 
como têm direito de o ser. 

Outra correcçã.o mais, Sr. pre'5idente, não nau
fragada, mas que só os nobres deputados muito 
prevenidos· contra mim poderiam regeital-a, si o 
llonr~do rel<1tor da commissão não tivesse em tempo 
attendido. · 

A eammiis- ~ 
suppressões o. professor de geom_etr}a do arsenal da 
Bahia. Permttta a nobre commtssa.o a franqueza, - . ' . - . .. 

em que estamós; mas pareceu-me ver nisso algum 
cortejo. á ~anca da bahiana, deixando-se este pro-
fessor de geome_tria. · 

o Sn. BuAnQUE DE MAcEDo:-Eusou mesmo destes 
cortejo.s. 

O SR. CosTA.. AzEVEDO :-Não. ha offensa nisto que 
disse: eu mesino já assegurei que cortejei a depu~ 
tação bahiana. 

______ ..lO-UJ.Sn~...~B~u!I.UQ.UE--l)E---llJCEDo : Heuve e • 
masj:i está remediado, os algarismos mostram. 

O Sn. CosTA AzEvEoo :-Devo ser desculpado por 

ouvem, principalmente o illustre residente, que 
'á hontem s ·u a · · · · · . 

u teria muito que. dizer sobre o orçamento da 
marinha~ e desde Já noto, de passagem, que não ha 
esta apregoada economia com a extincção das capi
tanias, de que parece fazer· se questão, nem do 
cerceamento das companhias de aprendizes mari
nbeiros. 

se não effectuam. . 
• a.s que 

Por exemplo~_ E!P, _tog~~as .~mp~nhias se-· 
falla.deumadespezaque naosereahza, e e;.. desua 
marinhagem; essa gente procõ~e do corpo de im
periaes marinheiros, que são pagos por outra verba. 
~ão _ha ro~i.s o que s~ ch?mava marinhagem avulsa, 

ertaes mannbeuos a tal marmhagem das· 
companhias, tirados do effectivo desse corpo ds 
3000 praças. . . 
peza mas de consignação da verba. ' 

Não devemos acabar com nenhuma dessas com
panhias, como pro oz meu nobre companbeiro àe 

stçao o r. ranco de ·Almeida ; pelo con- · 
trari<l, devemos conservar esta instituição, ainda 
mais desenvolvida, de pessoal que não se educa de 
um dia para o outro; c quanào realmente não fossem 
progressivas as exigencias àe maior marinha para o 
Brazil deveriamos honrar a memoria dessesbomens 
emine te , não golpearillo as companhi~·-----------
dizes e o corpo cujo viveiro são , e que hão apre-
sentado magnificos resultados, dando uma vez 
occasião de vermos imitados nossos serviços. na 
Europa, porque a marinh~ ingleza creou ha pouco a 
mesma instituição que ora nos deccresce de apreço; 
e ~a America pela adopção della nos Estl!.dos-

-não entrar no exame dos algarismos, para que 
V. 'Ex. não diga outra vez, com certo m· encom
lnodaã.o, que deveria romper a sua. carta de bacha
rel si os calculas em ue se fundam e =- · -

rem exac os, quan o por ventura eu de novo descu- Eu vénho, pois, pedir.ao honrado relator da com~ 
brisse faltas: e não quero tão pouco .que venha missão que tome nota... · 
em outro discurso alguma o~tra nota de ter havido O Sn. BUARQUE DE. MACEno:-Já tomei nota e si 
engano.·· não houvor tanta despezn, dil·o~~ci franca-

O Sn. BUAROUE DE MA.cEno :.-.Eu tive a leal- mente...... · · 

---------~d;a~d;e-~d~e~d;echl~~~a~r~q~u~e~o~s;da;dmo~s~m~ertt~in~h~a~m~si~dfo~fu~r~-~~~~R~.C~e~s~T.t~Az~=nt=a-a~e~sp~e~za~,-8---------------neeidos pela I epm r - . . , e guns pe 0 realmente men~r é ell:~. da. consi~aada, porque esse 
proprio ministro. pessoal de marmhtt~em, que caaa uma companhia 

O Sn. CosTA. AzEvEoo :-Eu não ~enbo motivos de aprendizes. marmheiros tem, provém, como 
senão para admirar o trabalho masculo de S. Ex. disse já, do corpo de imperiaes, que destaca aquelle 
(muitos apoiados), porque & Ex. tem feito grandes pessoal; porque viu-se que a marinh3gem avulsa 

· esforços e empenhado toda a sua intelligencia s.up- não tinha a moralidade precisa para educar os me
pcrior no desempenho da tarefa que lhe incum- nores e então resolveu-se substllutl·a -oor lmpt· 

· pirall1 a maioria e o gabinete. · rines morigerados~ fazendo a instrucção marchar 
O Sn. MARTIM FRANczsco:-E' digno representante a par da edueação. · 

·da naçã . · ~ · a espeza, s1 os com mandantes das 
o sn. CosT.I}. AzEVEDO :-Digno relator de qual· companhias &e aprendizes são os capitães dos por

nuer commissão, porque não h a trabalho por di f. tos, como ·está' determinado por lei f- porque acabar 
"' ·1 d " r - "d com as capitanias~ quando o ex.cesso de despeza, as llct e peza o que possa ,a rgar e nao ser venci o conservando, é muito peqtJeno, sendo possivel por S. Ex.. (apoiados). Peço a S. Ex; depojs destes 
elozios, que não deixe esta emenda ('nost1·ando) ainda reduzil·a, aceita uma medida que offereci: c 
b ~ d d · d é ue os-secretari · ·as sejam os.~.~-------------

a an ona a entre os 1!8 ers. a s . ofilciaes de fazenda das cempnnhias de aprendizes. 
· Ó Sn. BuAnQUE DE MACEDo:- A impressão que me E

1 
Sr. presidente, ievo ainda dizer a V. Ex. que 

Ci\Uza é boa, mas não me comprometto a aceitai-a sempre ju1guei conveniente essa medldn,depois que 
porque niio a estudei~ o corpo legislativo decrewu que oa cop{\le&·dos 

o.sn. CoSTA AzEVEDo:- Não quero que se com· portos rossen1 os commnndan&es das companbtas. 
-promeua; mas quero provar· lhe que tenho to_4o o · Mas, para is\o é Jm resclndlve le · 
tn\e e x • o s an e ass m n o pensar o po Sr. ministro da 

·Agora vou njus\nr umns contas com s: Ex. marinha, como prova seu recente acto npp1·ovando 
(Riso). n ordem que o meu parUcular amigo, presidente 
1 Ha outras emendas que eu podia sustentar, mos do Amazonas, déra, para runccionar como secre· 
não quero cnnsnr os poucos companheiros que me tnrio dn capironin do porto d_e Manó.os o offlr.l:~l rl"' 
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fazenda da companhia de nprendizes marinlJCiros desses dons funccionario~, o ajudtmte e o dircetor 
alli estabelecida. , da repal"tic-ão de pharões, quantia unica que S. Ex. 

Não estava na attribuicão do presidente ila_ pro- ·raz d.~sap ·at·eeer ; si nessa rl'partição ~stá t'J.m~em 
vincia dar mais funcções ao empreg-ado pubhc.o do o lagar, cuj<t suppress:io eu propuz, e ftnapprovada, 

nis!ro quem, embora approvasse um acto contra a I o Sn. BUARQUE DE MAc~Do: A verba pb~roes e 
loi, au:i.ilia. uma idéa, uma medida que eu de~ejo ,-e~ i de !48:392!5000, co~o "esta na pro~ost_a .. ~~ran~~-
traduzida em lei ... .llil ca::.o de conservar-se em pe · desta -rerba -os---8:?90;>000, ~ca~n ~s i39.63 .. b00u: . 
a institüiéao-das"" c.1pitanias dos portos "Reunido c~te algansmo de 139:ti32i>_OOO ao que esta 
' Desviei:me, porém; do ajuste ~e 2onUls qne tenho na verba. 21, deve-se acha L' a quantta a que me re
com o illm;tre relator da commtssao : releve-me a firo. 

Quando, lla diu~,eu pedi aqui a palavra pela ordel!_l, 
para ptanifestar a S. Ex. :~. minha sorpresa por nao 

uma que en havia offerccido e que effectirameJ.te 
havia sido approvada, S. Ex. teve a bondade de 
explicar-se ; m3s Jlermitta-me dizer-lhe que a sua 
exp 1caçao nao ra uz o que . ~- s_uppoe: Isto e, 
não convenceu-me, poilue a I'l\zaon<~o ('sta do seu 
l~o. · 

Eu tinha proposto, Sr. presidente, e felizmente 
_ foi appro-çada peh c::~mara, a suppress~o de um Jo

gar na repartição dos pharóes, passando as fun-
- · 1 rr rr .' 

tro empregado, o de~enhador des~a repartiç5o, fi. 
cando elle, porém, com o vencimento do logur 
que se extinguia, havendo ni~so u economia de 
!:200,5 por {1nno, sem prejuizo do serviço. 

Afinal de contas, n commissão, em virtude de 
uma cm~nd~ ofi'erecidu por um honrado deputado 

un{a as dun~ repai·tiÇões,' n de pha~·óe~ e a de hy
drographia, diminuiu n despezn. e S. Ex., o nobre 
relutar, apresenta-se e diz: ·Tirada a sommo de 
uma ã de ~utra verba, a differcn~n dá8:000*. e 
nesses 8:000~000 .•• 

tos e noventa ; creio eu. 
O Sn. Col'TA AzEVEDO :-Pnm chegar· no meu flm 

não preciso ir 3s unidades, nem dezenns de mil réts. 
E, dizin cu, nesses 8.000~. ncha·se compJ•ehen

dido n reducção do logm·, cujn eliminação propu· 
zestes e n camara approYon. Enganou-se s. Ex. 

0 SR. BU.\RQUE DE MACEDO :-Achnm-sc filé todas 
que existem na repartição dos phnróes. 

creia -o, e o pt·ovarei. 
O Sn. BtÍA.nQuE DE MAc&:oo:-Póde ser. 
0 Sn. CosTA AZEVEDO :-:-A emenda de S. Ex. diz 

isto (lê): • § t 7 : - SuQprima-se o titulo desta 
verba, que ~assa para o § 21. • 

..... 
o - • o< - ·• 

drof.1ruphia-, diga-se-hvdrogrnphia c phurúes.:... 
Em 10gar de 13:~506, dig-à-se !63:082~000.» 

E) e.xactamente o que está na emenda 
Entretanto, si S. Ex. tirar i ~8:3226 da verba 

pharóes, que ó o que està na propostn, de io3:%j
1
S 

que se lê na emenda, ficarão 4::7608, uantia em 
. · · ' am os vrncmwntos o irector 

t do n~tl~nte da_1·epa1·tiçào de pluzróes. Ora, si esta 
quanun e p~·eetsamente a som ma dos vencimentos 

t{Ucrido tambem a c:~mara Jieou de pé l ... 
Mas S. Ex. dir-me-ha talvez como resposta : . 

• si eu supurimo toda a repurtição, esse l. gar fica 
su~primido: • Mas não é assim. 

Como Ba outra reparlição lá está osle_logar de 
escript.1rario que n~o se acha preenchtdo, e ha 

trundo n S. Ex. qua com quanto apo1ado na pnla· 
vra sincern do illustt'd deputado por S. Paulo. q_ue 
se ncha ao lado <lo honrado relator da co~1f1!.issa2, 
de que tal {oi a intm~çclo da_emmd!!• a co~nnussao n:10 
podia perceber essa mten<:ao, e nao podta, porque tal 
nio_ e~, n intenção do governo n quo a camnra 

O Sn. M.\RTI:\1 FMNcisco :-Niio apoiado. 
0 Sn. BU.~RQUE DE MACEDO :-Si C513IDOS em erro 

é fncil corrigil-o. Eu provocnrci uma decisão. 
O Sn. CosT.\ AZE\"Eno :-Qunndo ouvi o honrado 

d(IJlUludo por S. Paulo dize1·-niio npoindo-, ia 
em seguitla responder-lhe :-llpoiado; a intent;ão 
do g-orerno é m:lllifestn. 
~ema i~, tal n~o podia ser n intenção <!_o governo; 

.... ' '\ \. 

missão de ot·•:nmento. 
0 SR. HUARQUE DE MACEtiO :-Si foi voto dn C8• 

mara ti despeito dn intençiio do governo está 
claro ... 

O Sn. CosTA AZEVEno:-Fai Y. E"X:. mesmo quem 
· ts uc e.~t ou. 

0 Sn. BUARQUF. DE MAcEno:-E' exncto. E con~ 
sultei a commissão. 

0 Sn. CosTA AZEVEDO:-Digo eu portanto: lt~Si. • 
tou e muito bent. A~ora o que crimino no proceder 
de V. Ex., é nuo tet· ouvido o governo ... 

n. BUARQUE DE M.\CEDO:-Não OUTÍ. 
. O Sn. CosTA AzEVEDO:-•.• porqui elle não po· 
dia sahir destes documentos qne aqui tenho. 
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_O Sn. BuÁnquE DE MACEoo:-Mas na redacção logo que se acharem construidos aquelles pharóes, 
nao se ~rata mais de ouvir o governo., é de redigir aºm de livrar os apparelhos aperfeiçoados, que 
o vencido. vao ser em rerrados dos estra(l'os a ue natural-

SR. Cosr4- AzEVEoo:-A redacção diz apenas: mente 1carão sujeitos, sob a direcção das capita
rennam-se- em uma só -as repa.rticões hydrographica nias de portos, que não possuem os recursos in
e de pharóes. ~ahi não se podiÚoncluir (V. Ex. dispensaveis para tratar delles.• 
m~ h!J. de permitt!r a franqueza), que devia-se sup- Em 1.871 o digno e illustrado conselheiro Sr. 
prumr a de pharoes e ficar a de bydrographia. Duarte de Azevedo, di!;se (lê): 

O SR. BuARQUE DE MAcEDo: -Si fizesse assim • A creacão de uma re arti .ão de ha · 
- a o por . au o. commen ada com instancia pelo meu honrado 

sustente que não devia ser assim. ·Eu vou ler a e~ige~ haoilitações e provi~encias especiaes. Sem 
emenda (lê): . d1recçao P!ofis.smnal, o ser~1ço da conservação dos 

pharoes nao pode ser mantido. • 
Antonio Carlos.-• Reunam-se as repartições de hy: 
drograpbia e pharóes, com o mesmo director, sup
})riminde~se os em reo-ados ue forem ex es ivo • 

0 que se conclue desta emenda assim redigidá, 
é que a repartição de pharóes deixe de ser o fun
damento que receba a de bydregraphia? 

Por outra; que sejam os funccionarios da repar-
tição de ph~róes os dispensados? · 

Que figuem os funccionarios da repartição by-
"' . VeJamos. 

~r. presidente, compulsei o que disseram os di
versos ministros da marinha acerca d~ repartição 
de pharóes desde o anno de i869: verá o digno 
relator, desses relatorio~ compulsados, que o pen
sarnento do governo não óde ser esse ue ado ta 
o no re epu a o pe a provmcia e S. aulo, em 
nome do autor da emenda. 

A repartição de pharées é uma repartição pro
ductiva, tem receita orçada de cerca de 100:000~ 
e .não ha paiz ~ariUmo! paiz commE:reial, que 110ssa 
dispensar pharoes e conseguintemente uma admi· ·s :-

0 Sn. }IARTIM FRANCISCO:- Nem se SUPl!_rimem 
os pharóes, encorparam ·se as duas repartiçues. 

O Sn. CosTA AzEVEDO: -Eu estou ajustando 
umas contaa com o nobre relator da commissão. 

0 Sa. BUARQUE DB MACEDO : - EstoÚ ouvindo·ó. 
O Sn. CosTA AzEnno : -Sei que me ouve, nem 

do contrario eu teria a ouzadin de estar na tribuna ; 
ma~ V. E~. hn.de vir a mim~ ha de dizer, tendes 

, tl • 80 
folheando os relatorios d!l marinha a este respeito. 

Em 1869, dizia o nobre Barão de Cotegipe ( lê) : 
« Em 1~6 eu vos disse que, sem uma adminis

tração que dirigiss·e e uniformizasse a illuminação 
e balizamento da costa, nada fariamos de verdadei-. . . 
ou quasi -inutilmente as quantias votadas. Foi isso 
successivamente reconhecido por meus successo
res, e é infelizmente o que uma eiperiencia de i3 
annos confirma, • · 

No anno .seguinte ainda o Sr. Barão de Cotegipe 
. dizia lê}: • 

. '.A créação. de uma repartição de pharóes, so
liCitada por m1m, em t8t>6, e novamente no aBno 
passado, tornar-se·ha de indeclinavel necessidade 
. A. !9.-TOMO !, 

Ninguem mais dirá que, até i87:1., houvesse um 
só ministro da marinha que não pensasse na re
partição de pharóes : seria negar a existencia da 
ques ao. -

O Sn. MARTIM FRANcisco: -Mas a verba para o 
material continúa. 

O Sn. CosTA AzEVEDo:-0 que se devia conservar 
era aquillo que era reconhecido como indispen
S~!,el. Necessariamente, reunem-s~ as. duas repar-

direcior quEim quizer; os amigos do ga!Jinete 
podem tudo : para que, pois, entender a redacção 
da emenda como a üzeram entender? Tudo se po
deria obter. aindn marchando de outro modo. 

Não ha defesa do que se fez sem naturalidade: 
a eliminaçiio ue devia hnver era outra senhores 
passou-se pe o que a os un os para um ser
viço que não pódé deixar de funccionar, o de pharóes, 
que rende, concorre no orçamento da receita, eli
minou-se o respectivo serviço; e em um paJ,'agrapho 

· mais abaixo, n §Ui quando se trata de outro serviço 
de que tambem fa la a emenda, e que havia sia.o . ... ... . . :"" 

- ~ ajunte-se a~i n repartiçao de pharóes • - re
partição esta cuja creação se J!edin desde i8ü6, 
como ia ·dizendo, quando fui interrompido! ... 
Isto carece de commento ~ 

Receio muito incommodar fallando francamente, 
não porque pense que me não queiram franco, mas 
por se poder attribuir-me um· qualquer proposito 
que não tenhn, até inconressavel. 

No entretanto vou continuando; c: ver se consi o 
rova e · t • · 

alludida, não tem por si a razão. · ~ 
Eu peço agora a attenção do honrado relator da 

commissão. S. Ex. m·3 ha de permittir que eu 
otfereça uma emenda a seu gosto. S. Ex., quando 
se tratou do orçamento em ~.n discussão, disse ao 
nobre qepu,tado por S. Paulo, o Sr. Antonio Carl~s, 

. 
rlnha;-• E' o im•erso, senhores, o nobre relator 
da commissão, que sabe perfeitamente destas eousas 
pediu a apresentação de emenda neste sentido : 
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da:B.i sómente tiraria eu a respos(a e a prova de parlamento dizendo que encampava todos. os actos 
qu~ tinha ra~ão. Mas vou aos rela~orios do minis- do mi1!isterio do Sr. -:!~~àrade _Pinto. Pms bem o 

' passe·o serviço de pharóes para o mínlsterio das 
obras publicas, afim de que seja cabal a resposta 
devida. . 

Do mesmo modo opinavam osSrs. Zacarias,. Mu
ritiba, Rio-Branco, e muitos outros membros que 
foram do conselho naval, cujos nomes não declino, 

· · ã p e 
ter perante S. Ex. a pretenção de fazer peso em 
sua opinião. 

0 SR. M.AiiTIM FRANCISCO:- A essas autoridades 
posso oppôr o'Uifas. Ha muitos paizes em q'!le os 
pharóes estão a cargo d() ministerio da marmha. 

. - o 
apontar-me alguns desses paizes ? Eu tenho via
jado muito na· Europa e nos ~stados-Un~dos, est~-

mento e melhtramento da illuminação do nosse 
littoral auxiliando por esie modo a importante 
navegação dos portos do Imperio .• 

O Sll. MAl\tiH F.aucrsco : -Porque ·não passou 
a\6 hoje~ . 

O SR. CosTA. AzEVEDo :-Não estou inventando. 
• · . · . ra o no re eputado 

por S. Paulo que estou neste pensamento com o 
Jabinete. Sabem todos da ~enerosidade com que o 
boardo ministro da ma.rmha . apresentou-se no 

off~rece a mesma-idéa. 
· Peço licença para lêr o que lá vejô (lê): 

" Os serviços correspondentes á repartição hy
drographica e á de p~aróes podem fie~ reumdos 
sob a d1recção de um so ch~fe. E~ ques~ao est.udada 

necessidade de eviiar uma duplicata de despeza, 
visto que nada.obsta que um o.tncia~, pe~corr~ndo 
a costêl, faça os trabalhos hydrographicos e ao 
mesmo tenipo inspeccione e informe sobre o estado 
dos pharóes. . . 
• u T?,mbem merece consideração o seguinte al-

VIre. . . . . 
• Tmns[e1·ir o 1e1'Viço de pltaróe~ para o mmzst_erw 

que tem a seu cargo a ruLvegafaa e commer!to, e 

quartel general, onde funeciona a que se incumbe 
do exame das derrotas, realizando assim um plano 
de re · · · - · -

de hydrographia, em uma unica, sob direcção de 
um só chore, foi ~roposta pelo conselho naval, no 
seu ultime relator10, do qual, como a lei impõe, fui 
relator, como vice-presidente, ao tempo, do mesmo 
conselho. 

O nobre relator conseguintemente v -
o ia e1xar e apmar a emenda do nobrt\ depu· 

tado, não sómente com o meu voto, como ainda 
com o aparte que dei ao ser ella enunciada· mns 
isto não obstava a que reclamasse pela idétÍ pro
dominante do governo da necessidade de perma
neeer a. r~partição de haróes ; porque nüo ha pniz 
commerCI I. • 
sideramos ainda que n repartição de pharóea dá 
para o Estado renda nnnun e entru nas verbas da 
orçamento da r.eceita, á prima {acie rovela·so niio 
poder s~ra O!tmcta. Se a camnra approvou como 
o fez a JUneçuo das duas repartições, é loglco que 
aquella que ~evc ser extlncta é que deve ser iln· 
nexn a que nuo deve ser a exUncta. 

Ora, -accresce que o governo assim pensava· n 
verdade ó esta. · 

O nobre m'nist 
este v ano de seu antecessor. 

0 Sn. M.ARTil\1 FRANCISCO dá um aparte, 
O Sn .. CosTA AzEVEDO: -Não me consta que 

~ Sr. ministro da mari~h.a tivesse dito nada 
a camara, e ha de pernutt1r-me asseO'urar ue 
si fosse interpellado a ui o Sr m · ;o ' 

, • ~- com a mtegridade de caract~r 
q~e tem, e J.ustament~ porque eu muito o apre
CIO, é q;ue sm~o a mmh.a actual posição, VIria 
S. Ex. d1_z~r hoJe o que 4isse em !877, criticando, 
e bem critieando, a manetra pela qual no anno ~n· 
tecedente havia-se cum rido a fei de 1873 mttn· 
dando l'rear a · - · · · 
roes ; S. Ex. disse então :-A REPbTrç.Ao DE n
BROGRAPHIA. É UMA. PA.TA.CUADA. 

_Já disse isto em presença de S: Ex., e S. Ex. 
nao me oontestou : e, portanto, permitta·me o nobre 
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gunta: uma repartição da qual um os membros 
do galainete de 5 de Janeiro diz que, é uma pata
c.ada, não deve ser supprimida? E aquella que 
produz a receita, ~ue não póde deixar de existir 
em um paiz marítimo é que se supprime? . 

Mas,. torno a diter,_ e quero qlie fiqu~ b~m claro 
, 

gens e . margens largas ao governo para nomear 
quem queira para chefe das repartições fundidas. 
Si o iateresse dos que defendem a cxtincção da 
repartição de pharóes para ficar fundida á de ·hy
drographia é manter o pessoal desta ultima repar
tiç~o, o governo satisfará, e devo dizer que satis-

e se pessoa e um pessoa 1 us
trado e capaz e bem servir. 

grande; porquanto talvez se· pudesse dizer que 
assim procedia para attender a interesses de ami· 
zade, de parentesco. · 

O Sn: MARTIM F!UJ.'Ilcrsco : - V. Ex. deve fazer 
justit:a ao meu caracter e ao de meu companheiro. 

0 SR. }fARTIM FRANCISCO ; -Não eslá, desde que 
diz que nos vimos em torturas quando ~im pro, 
cedemos. 

0 SR. CosTA. AZEVEDO: -Oh! sempre que eu 
tiv:er de pro pôr ~lguma co~sa em beneficio de meu 

0 SR .• MARTIM FRANCISCO : - A opinião da maioria 
da commissa a arn a e pe. paiz, mas levado por affeições pessoaes. 

O SR. CosTA AzEVEDO : -Eu creio que o pro- O SR. MA.RTIM FRANcisco dá um aparte. 
prio relator da commissão não e capaz pela sua 

i arg men ar por essa maneira: a · · i-
verdade é uma e unica e continúo com 0 que ia zen do. O que sinto é que V. Ex. e o seu illustrado 
dizendo. collega não tivessem neas.a oceasião !aliado. de 

Seguramente Benhuma duvida haveria em se modo a poder eu pedir a palavra e então com estes 
eellocar na repartição unificada 0 pessoal dessa factos, com estes dados, com a opinião official, 
que encontra defensores da força do nobre depu- provar que semelhante idea não podia proceder. 
tado ue dá o a a t e i~~' . Assim não se poderia atirar á maioria uma cul a 
preciso não se me conhecer para suppor que eu que e a nao tem, e que se e quer impôr â força. 
S!lja capaz algum dia, e principalmente na repre- O Sn. MARTI!tl Fn.A.Nmsco: -0 Sr. Dr. Antonio 
sentação nacional, de vir dizer palavras que não Carlos expoz as vantagens da hydrographia ;.V. Ex:. 
sinta, palavras que um cavalheiro não possa em não se recorda. . · · 
todg o tempo sustentar. o Sn. CosTA AzEVEDo : -Nem eu estau contes· 

Digo novamente, o pessoal daquella reparticão · tando esta.c; vantagens· estou contestando ue a 
· i a , paz em servll'; mas o que eu camara pu esse 1s o JU gar, e aJa eCl 1 o como· 
quero é que as causas . se façam como devem ser querem que o tenha feito : a camara neste negocio 
feitas, e que a justiça e o direito não sejam atro- vê tanto como eu, e não póde ir além. . 
pelados pelas protecções caprichosas ; e somente O Sn. M.A.RTIM FRANcisco dá um aparte. 
uma consideraçãg me faz acreditar, si já a palavra o SR. CosTA AzEVEDO :-Eu não appello para a 
honrada do representante de S. Paulo não fosse honrada com. missão, porque entendo que são cou~as bastante de • ue tal era o se 
S. Ex. se havia de ver em torturas sérias para reei, e que tal não pedia ser o pensamento do 
propor essa juncci'ío como intenta, Jlorque ficaria governo e da camara; e consequentemente, nilo 
sujeito a que se lhe dissesse que tinha relações de podia ser 0 pensamento da commlssio, porque. 
amizade, de parentesco c~mpromettidas •• · • nisto estou de accôrdo com o honrado relator; uma 

O Sa. M.\1\TIM Fl\ANCISCo dá um aparte. commissão de tal importancia ni'ía deve estar em 
o sn. CoSTA AzEVEDO:-. Eu tanto entendo que desaccôrdo com o governo. 

esta· era a intenção. de V. Ex, e do seu digno com- O Sn. BuA'RQUE- DE ·MAcEDO :-A consulta feita 
panhelra de dcputàçilo que avalio as torturas de pela commissiio rol no neto da redacçiio do projecto. 
V. Ex. e desse seu companheiro ao proporem um Para mim ~ com letamente indi1J'erente ue su • 

. x. que s1 a a guma co usa no que eu Mas ainda ha um outro ponto em que me queixo 
repetirei.·· ··· · - • do honrado relator. da commissão

1
. e é refativa-

0 Sa. 'M.ARTIM FBANétsco: ~Não estou recla· mente a uma emenda, que fei approvada.pela ca
mando contrá o que V. Ex. disse. o que estou di- mara e a que S. Ex., como relator da commissão, 
zendo é que não soffri torturas para cumpr~r o apresentou uma contra-emenda.· 
meu dever. . 0 SR. BUARQUE DE MACEDO :-Isto é que foi de 

R. sTA EVIDO : - s ou a e og1an o· o ace r o com o governo. 
caracter de V. Ex, Eu disse que tanto auedito . O Sa. CosTA AzEVEDO :-Bem; queixando· me, 
que essa era 11. intenção de V .. Ex. no propOr que .não já de V; Ex.,· mas do governo, .porque não 
se acabasse com a reparUçio de pharóes, aam de zelou os interesses ·dos cofres pnblicos ness:a con-· 
fundi-la na de hydr%'raphia, que com o seu digno tra-emenda (não apoiados), seja-me licUo4- dizer 
companheiro hnvin de se vêr torturado; e só o fez algumas palavras para justificar a mesmn emenda.· 
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Refiro-me á suppressão de um IÇJgar e á conse-
quen e ver a orçamen ana que e a gu~ se. a agora 
illegalmente, a um amigo meu de m1ancia e dos 
bancos da academia e que frequen~a-me: refiro-me 
ao capitão de frag:.1ta reformado Silva Jacques, que 
se emprega ha cerca de 20 annos no ob~eryatorw 
nstronomico em regular chronometros, Sll"V1fO des
necessario. 

O Sn. BuARQGE DE MAcEDO:- Não apoiado. 

Mas este serviço não é necessar10. Os naVI?S 
mercantes regulam os seus chronqmetros pelo SI
rrnal do observatorio do Castello, s1gnal que em ou-

o Sn. CosTA AzEVEDO:- Provarei a v_. Ex. Se~-
.. - vi co desnecessario, e que a se! ~ecessar10 deveria 

ha\"er então em todas as provmcias, porqu_e em to
das ellas tocam navios de guerra, e todos tem chro-
n m tros a re~rular. . . 

. . . -
torio fóra dos navi~s os chronometros a regular-se. 

Si 's. Ex. se quizer dar ao trabalho d~ ler as 
obras sobre este assum pto, verá que autores Impor
tantes declaram que a acçã& magnetica dos navios 
muda sempre a marcha dos chronometros quando 
regulados fóra 4os mesmos_navios A ia.dos • En-
re os en en 1 os tsto se nao contesta. 

regulados: não exigem um funccionario especial. 
Assim rccru!ei sempre aquelles que se achavam 

nes diversos navios do·meu commando,_e nos quaes 
fiz viarrens longas, tormentosas mesmo, dispensando, 
por desnecessario, e até por inconveniente (e vou 
provai-o ao nobre deputado, 9ue ~ entendido em 

Só isto basta para provar a desnecessidade do la
gar de que peço a supprcssão. 

o governo no caso, digo-o, não tem competencia 
maior para dizer-me que esse Jogar é necessario. 

Ora, si este serviço é desnecessario, para que 
lrccisamos en :- 9 

tempG? Então para que serve o obserYatorio senão 
11ara dar o tempo médio ? 

Não. senhores, isto é a ctntinuaçiío do habito em 
quo está o goYerno deste paiz de fazer vitalicios 
serviços, e servidores vitalicios ;iquellcs que, têm 
proteccões constantes. 

o oficial de marinha do serviço do obseryntorio 
astronomico, se~undo a lei, den ser um oficial da 
escola de marinha, destacado da mesmn escola sem 
:~Ui fazer servi ,o, 

nm em a lei que diz que os officines da escoln 
de marinha se revezarlio, não podendo permanecer 
na escola por mais de dons annos. 

Esta determinação não exclue o officinl destacado 
no observatorio, só porque não attende :10 serviço 
de bordo, pois a escola de m:~rinha é n'um navio. 

, ia em ar-se como ne-
cessario; serviço que o não é, faz~me suppôr, sem 
ser cousa de admirar, que se guarda a posição do 
officwl que o desempenha; mas a lei o priva desse 
serviço : ella impõe que nenhum oficial seja da 
escola de marinha por mais de dous annos ; elhi 
quer mais, qu11 só se·a official da escol · 

· . c asse. 
Ora. o cavalheiro gue está no observatorio, e é 

considerado destacado dn escola, estú incompativel, 
porque primeirnment~alli está ba dez vezes dons 
annos, e em segundo lognr é reformado, e o foi 

con ra-gosto e em arcar. _ 
A lei, pois, nã~ admitte a co~tin:nação desse func

cionario · e eu smto estar prejudicando seus dese
jos manifestados talvez ainda quando o vi !ta pouco 
co~versando com o honrado relator da commissão. 

0 Sn. BUARQUE DE MACEDO :-E' um moç_g muito 
- sou o ' • no caso de proteger a nmguem. 

. o Sn. CosTA AzEVEDO : - Eu tambem sou amigo 
delle e chegoü a niiilha·vez de me ver em torturas., 
mas por não poder satisfa~er ao peqido que elle 
me fez ainda /ta poucos dws, aqUI, mvocando as 
n ~ - . . -
tornasse tão singular. 

0 Sn. BUARQ~E DE MACEDO :- V. Ex. não devia 

cesso de o dizer em pubhco. 
0 SR. COSTA AZEVEDO :- J;i tive occasiãe de dizer 

a S. Ex. quo em politica havia de estar algum tanto 
em diverge11cia com S. Ex., porque com o seu voto 
separado nu verificação de poderes mnllratot:t os 
inter sses que eu represento; e fazendo-lhe a JUs-
-' - e z, 1go que . x. nao po Ia 
ter parte n::~ incidente a que al~udo. . , 

E' facto o que se me commumcou,e o d1sse .ogo ao 
meu honrado companheiro de depu~ação, vindo dos 
corredores, que se tratava por alh menos· conve
nientemente alguns deputados. A mim, por algumas 
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.,a a secre ana a c::~m~ra. _Eu sou daquelles das fileiras a maioria sem despeito; repito : estou 
qll;e entendem _qp.e todo o Cidadao, q)lalquer que contente na posição solitaria em que me acho. 
seja a sua posiçao, qualquer que seja o emprecro - . . · 
que exerça, póde avaliar do procedimento dos func- . O SR. GALDINO »As NEVES:- Nao esta so. 
cionarios publicos, de qualquer membro desta ou O Sn. CosTA AzEVEDo:- Satisfaz-me o dizer da 
de outra camara. E' preciso que cada cidadão se consciencia, e ella declara-me que eu não seria digno 
convenca de que isso não é só um--d· · , sid.eração pessoal àa maiaria se-me~c'fton"'s""e"'I =--- -------

a!é um dever. Nada tenho, pois, que notar a que lá vas~e na posiç~o dubia perante ella, e perante o 
fo_ra u~empregado da camara_dissesse.o que lhe gabmete que tao bem representa. 
VI~sse-a mente, C?m·ou s-em r~zao, felatival!lente a Continúo a desejar que seja p"i'õspera a situacão 
qual~uer procedimento da mmba VIda publica, ou guindada a 5 de Janeiro · 
parttcular. O facto a que alludo, porém, muda de ··· . . 
cad rac~er, .9ua~do _ não é"IáJóra, em que os direitos O Sn. CESARIO ALviM :--com Isto e que eu não 

-------'.wOS-el . ' . ' 
subordmado, que não póde aquilatar os actos autori~ O Sn. CosTA AzEVEDO :-Não quer a prosperi-
tarios dos seus superiores, affronta a conducta de dade da situação'! 
um de utado. 

Eu pretendia alongar-me sobre este incidente, e guindado. 
trazer á camara outros da mesma natureza e mais 
graves, praticados não contra mim mas contra um 9 Sn. CosTA A~E't"EOO :- !leus votos são e serão 

n!Jcrturn com s. Ex., pnrn que \irasse este negocio desesperar, niio desesperem os que não são tão so- . 
n limpo, devia dnr o incidente por terminado. Es-. fregos como cu: mns ns naturezas não são iguaes. 
tava autorizado a trazer testemunhas dos factos do O Sn. Po~tPEu:-.E' questão de temperamento. 
anua·chin n quo alludo : emborn podendo assim o s c A o comprometter a esses que tüo nobremente vieram n. osTA ZEVEDO :- meu temperamento ó 
ofl'erccer·ae· me para que. a VtJrdnll.le:: lfi~caiãs~se~pfiiarto::Cnfüter.,+»u a~n:~·af~0=~~~~08~~~~·~s~·f.e~S~o~; ~e~u~n~ii~o~~~·Lss~o~v?.e:-r~u-;-m_n_i_d_én_bo~n _______ _ 

----------~~~r~~~~ffiU~8~ft~OOHpMU~~ • pt•egudo desta casa desconhecer que os relaçõos Si pudessei Sr. presidente, multiplicar esse voto 
ontro os deptUadoa e os Cuncclonarlos da secretaria, quo tonho. c le multiplicado estaria em favor dessas 
na ca~, alo dllerentos das que siio proprlas do ci· grandes medidas necossarias ao partido liberal, 
dad!o tora daqui. sendo assim tambom em ínvor desta situação ; por· 

O regulamento não co~tltará dessas relações, ao que sem isso ella decahe muito na opinião d<J paiz 
pó da letra, mas é dever que nio precisa estar os· 0 da historio. 
crlpto: que o subordinado ni\o pode criticar, na O Sn. JoAQUIM NADuco :-E' pena que V.1Ex. nilo 
sua repartlçlo, dos netos daquelles a guem estão seja o commnndnn\c desse navio. · 
sujeitos : porque embol'a a mesa seja d1rectora do. em, multa bem. 

seu procedimento integro como político, sentindo !{Ue 0 p:uz ~meloso esperava com a queda do par
sómente niio ter relações pessoaes com s~ Ex., pnrn . tl~0 con~ervndor' se traduzisse!D- já e já e não 
que me pudesse conhecer. . . SCJnm meras promessas da opposxção. . 

O Sn. CEsAl\10 A.LVIM: -Eu conhc~o e aprecio O Sn. FRANCISCO SoonÉ: - Não é tempo de das-
muito a v. Ex. esperar ainda. . 

o Sn Costl AzEV'EDO. • , • tendo tida am O Sn. CosTA Az VED ·-

ecretario, ne 1sso eaxa um por um os e· 
]!Ut.ados de ser superior nos empregados da casa. (O_oradaJ' é compl'inwnf.(J(lo pelos Srs. deputadl).~ 
Elles estão assim sujeitos, e nem outra causa se prestmtes.) · . 
poderia conceber. sob pena de quebrarem-se ·os 
laços de ordem entre os empregados e os deputados ; . Carta a quo se refere o discurso supra. 
e a que ficariamos reduzidos si um deputado pu- « Illm. e Exm. Sr. conselheiro .- Desde que o 
desse ser desconsiderado na casa • iai ~ d' · rabalh:.u:OSS-Jpll-\Ulllbwli~-------
gado, não tendo o direito de chama -o ao dever de cados se têm cifrado em annunciar eclipses pelos 
respeito que lhe é natural~ E' assim que, respei- jornaes," o que tambem é feito pela folhinlia ·de 
tando como devo, como quero e como me imponho Ayer, publicar diariamente uma meteorologia irri-
docemente., ao honrado Sr. Lo secretario, dou por soria, e uma ou du;ls memorias pessoaes. 
finda a qaestão. . • O unicoserviço real que o observatorio presta é 

Terminando, Sr. ·presidente, pe~ç 'tfio~a~V1i.E;x;.~' n::d.fjes"'·r}-o;mr;e;gn:ulnam;;;;eni;to;:n..::;d;tostiicl~lrlio;noiimrnet~ro~srnd~aflm~ar~i~n~hai"-i.rnN~e~s~te:---------
______ ___,eeJaHl-apaHde-e~teMrYa!l:l:bllllilSllsa~u · , - mo li.Slviço elle apenas presta acasneos lnsh·u-

talvez pautado o meu discurso pelas regras mais mentos ; P.orque a pessoa encarregada dello é o ca
attinentes á ohservancia do regimento, e ao mes· pitiio de fragata Jacques, que recebe da marinha 
mo tempo peço desculpa aos nobres collegns que uma grallt1caoão por este trabalho ; esLe empregado 
l:ie maltrata}'am tanto em ouvir-me até esta hora apenas recebe do orçamento do observatorio ao;) 
(Nilo a]1Diado1). mensaes. · 
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:J..a discussão do projocto n_ i82 do :1.879, sobre 
matricula do estudante João Francisco Athanasio. 

Continuação dJ. :t..a discussão do projccto n. :19~, 
autorizando o governo a conceder licença ao des· 
cmbargador Silva Braga. 

:1.. 11 discussão do projecto n. H~~ autorizando o 
governo a contratat· a conservação e melhora· 
mento do passeio publico da cõrte. 

2. a parte ( á :1. !tom ou antes). 

Lcv:mta ·se a scssi'ío :'1s ri horas da lnrde. 

•eeauo em l.S de Mnlo de 18')'9. 

111\ESIDE:SCI.\. DO SR. FREDERICO DE .\LliEIDA
1 

:1.. 0 YIC&·PRESIDENTE, 

Sll~JM.\RIO.-~ncnn::;rc.-Approl·nr1io üc rcd:lcriics.-Ohscr· 
VlltGes c proJocto do Sr. Candtdo do Olh•cira.-Obscrvaçücs 
do Sr. Fclicto dos Santos.- Lu !'ARTE DA ODDEll DO DIA.
J.liaeussilo uniea do projccto n. 1.8~ de 1.879.-Emcn•las aprc· 
scntadas.-Diseuasão unica do projocto'n. UI~ de 1.879.-Dis· 
curao dos Sra. · • .• - • 
c:crratnunto c votação.-2.a PAnT& DA onosu oo DIJ..-3,n 
diacuNsilo do orçamento gcral.-Emondas o addiUvos.-Dis· 
curso do Sr. Buarquo de M.aeedo.-B.oclacçüos apresen\a.dns. 

A's H horas da manhã feita a chamada acham-se 
presentes os Srs. Frederico de Almeida, Alves de 
Araujo, Casaria Alvim, 1\fnrcolino Moura Fran .'• 

Ao meio dia abre-se a sessão. · 
E' lida e approvada a a c ta da sessão antecedente. 
0 Sn. :1.0 SECR T 1 

EXPEDIENTE • 

~lfandega do Rio d.e 

parados aos dos eis de armnzens.- A' commiSsio 
ile pensões e Ol'dcnndos. 

De Joaquim Jo~é Rozaes pedJndo matricular-se no 
l.• anno da faculdade de medlelua da eone, pre· 
stando antes do acto do referido anno o exame do 
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preparatorio que lhé falta.-A' commissão de ins· pezas, emprego de avultados capitaes para reali
trucção publica. zação de uma tal obr xige 

e ntonio Moreira da Costa Rodrigues pedindo , a cana isação de um manancial distante e de muito 
prestar exame do :Lo anno da faculdade de medi· custoso desmivolvimento. · - -
cina da côrte, depois de approvado nos prepara- A camara municipal de CurvelJo, no intuito pa
torios ·que lhe falta.-A' commissão de instrucção triotico de realizar a grande em preza, tem creado 
publica. impostos especiaes para fazer face ás despezas da 

exploração de mananciaes e canalisação ; mas com-
, De Augustin Henri Hamon, inventor dos canos x. que esses ming-uados recursos 

de ch s an o, pe m o appro- não são sufficientes para uma obra urgente, a que 
vação do decreto n. 690~ de !8 de Maio de !878. - se prende o progresso e incremento da cidade, e 
A' commissão de cammercio; industria e artes. que demanda avultados capitaes, como já fiz ver a 

São lidas e approvadas sem debate as redacções esta augusta eamara. 
publicadas no Dia1·io Official de i3 do corrente sobre A província de Minas, por sua parte, não póde 
asjubilações de Pedro João da Natividade e .Dr. vir em auxilio constante a obras locaes, não só 
Manoel TaJTares da Silva, e matrie\ila e exame-ilo;~--l}(lll'frllle-'Dcl- a--v'll.Sticl' ffi--o-d~;eu--ierrt1iiniJliõoic~uiilmmp~r'eie":rfue~-----
estudantes Arthur de Castro Araujo, Antonio Alves atten_der a innumeras exigencias diarias de todos 
da Costa Carvalho, Arthur de Castro Lima, Arthur os pontos, como tambem porque os seus recursos 
Pereira de Vasconcellos Antonio · · ã - · - Fifieie 

n ra e, ntonio Custodio Guimarães, Julio von dos outros serviços, possam ser distrahidos para 
Borell du Vernay, Dario Raphael Teixeira, João uma obra mais municipal do· que provincial. 
Teixeira Moraes, Aristides Carlos de Moraes, Duarte Nessas cireumstancias entendo ue o . mei 

---------lPP-iiiflm'tl'emn~tel'\tl--1UHJ·e~hmôa,-ioaq._uim Textuliano de Oh i a e os ançar mao, como socco.rro ind_irecto, 
Cabral , Delfino da silva V1e1ra, LUiz Barboza mas proficuo, para o desenvolvimento daquella 
de Siqueira Maciel, Francisco Hermelino Ribeiro, nobre povoação, é a concessão ·de quatro loterias, 
Gercino Ferreira Lemos Rabello, Antonio Evencío cujo beneficio reverta em proveito da canalisação 
Juvelial Raposo, Eduardo Rodrigues Tbeophilo da ag'O.a potavel. 
Erbe; Fernando de Souza Hoc h e Manoel Carlos de Eu sei que ha um clamor talvez fundado contra 
Azev-edo Ribeiro. a oncessão das t · 

stituem um jogo á sombra do Estado. Mas nas cir-
0 Sr. Candldo de Oliveira ( pela cumstancias peculiares da nossa sociedade é innega

o,·dem) :-pede e obtem urgencia por i O minutos vel que não podemos abrir bruscamente mão deste 
para fundamentar um projecto. recurso; Não só dahi aufe:re o Estado impostos que 

O Sr. Candldo de OUvelra 1 _ A ci. vêm augmentar a receita, e na quadra presente esses 
impostos inda ue mínimos não poâem ser des· 

dade de Curvello na província de Minas é uma das , e eslãa lançando taxas sobre 

essas fabricas runceionondo ha nnnos com notavel conce 1 0 nos seg n ea rmos · 
regularidade hoje produzem iá não só o panno Vem á mesa, é lido, julgado objecto de delibera· 
grosso de algodão, tão empregado na lavoura, como ção e remettido ã commisslio de fazenda o se· 
tambem o americano fino, com o qual são abaste- guinte 
cidos varios municípios eircumvizinhos, e em um 
brevissjmo futuro, graças a novos melboramento~~--1--~------:--_jP~RruO~CmO~--~-----------
DO interior de Minas desenvolver·se-ha o fabrico 
das chi~s, que concorrerão com .os productos A assembléa geral resolvo: 
estrangeiros. Artigo unico. Ficam concedidas i loterias~ fa-
- Mas, senhores, esta cidade tão florescente luta vor das obras de canalisação. de agua potavel da 
com uma grande lacun:~; é a falta de agoa potavel cidade de CurveUa, na pro'\"ineia de Hfnas-Geraes. 
-canalisadn. . . _ -51Wrmlhii' .&llte-!-~~~~m~~~~~~~~~:on~·l'i·~;-------Situada em elevade plateau,--es- - . 
t~m émpregado até ho~e il_!fructifera~ente ~odos -os Sala das sessões, U, de Maio · cie !879 • .-:Carnfido 
esforços _para a eanahsaçao·do Rrf3{l~OSO e 1mpres• de Olit~lirà..-Aifomo Penna.-Jllllo .FraflfO.-Jia• 
clndivel nquido ; mas os seus esror~oa individuaes Mel Eua&aquio.-CGrloa Atfor&IO.-llf&Uio .llclri'ft8, 
nada \êm valido, sendo necesaari~ grandes des· -Felicio áos Santos. · -
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o Sr. Feliciodos Sa~t.os (pela ordem) 
r • 

presente á CO!fimissão de ~rça~ento, uma repr~
sentação de diversos propnetanos de estabeleci
mentos de fabricação de cigarros, da côrte. Os pe
ticionarias representa1n contra a postura da camara 
municipal que está em 3.a discussão nesta casa e 
igualmente contra a~ ~isposições additivas apre-

que esta industria se acha já tributada po~ diversas 
províncias como Bahia, Alagoas, Pernambuco e 
Ceará_ Além de que a alfandega classificou vario·s 
productos de segunda classe como de primeira, o~ri
crando assim os exportadores a pagarem direitos 
~xcessivos. Quanto a esta parte, como é questã? ~e 
sunp es expe 1en e a par e o governo, e e]an:~ 
que esta representação fosse_ presente ao nobre 
ministro da fazenda_ Tudo Isto se consegue fa-. ..· . . -· . 

' assim conhecimento ao governo, á respectiva com-
missão de orçamento, e á camara que tem de votar 
as osturas ainda em discussão da camara muni-
cipal da côrte. 

Vem á mesa e é ren1ettida á commissão de pare
ceres municipaes uma reprcsentaoão de varias pro
prietarios de estabelecimentos dcf<~brico de fumo e 
cigarros como producto nacional, reclamando con
tra ~ adopção da postura municipal de que trata o 

PRilllEIRA PARTE DA. OllDE:\I DO DIA. 

Entra em uma discussão, a requerimento do 
Sr- Moreira de Barros, o projecto n. :1.82 de :l879 
~andando matricular no V anno do c~rso juri-

nasiu. 
Vem á mesa, são lidas, apoiadas e postas con

junctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS. 

Art. :l. o O governo é autorizado para ntandar 
admittir a exnme das materias do curso obste· 
tricio da faculdade de medicina do Rio de Janeiro 
a Dina de Oliveira 1\lello, independentemente do 
n_ov~ frequencia e depois de pagos os respectivos 
d1re1t0s. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposi!,"ões em con
trario. 

• Ucwianno da Silvà.-Thoma; Pompau. 
A nssembléa gernl resolve : 

Artigo unico. Fica o governo autorizado a man
dar que Herminio Augusto :Moreira Lemos seja 
admittido a fazer acto do :t.o . · ·• 

1co o ec1fe: revogadas as disposições em con
trario.-Marianno da Silva.-Thomaz Pompeu. 

A assembléa geral resolve : 

Artig~ unico. O «overno é autorizado a mandar 
11 uc Lruz do :Mello :Brandão c Menezes se matricule 

o - • 

A assembléa geral resolve: 

permittir a Angelo Vieira Martins a ~natricula no 
:1.0 anuo da faculdade de direito de S. Paulo, inde
pendente do ex:une de geometria, unico prepara
torio que lhe falta, o qual fica obrigado a prestar 
antes do acto do :1.. 0 anno do curso : revogadas as 
disposições em contrario.-Mariano da Silva.-

. ompeu. 
A assembléa geral resolve : 
Artigo unico;- Fleã o gõv-errio autorizado a per

miltir que no fim do corrente anuo Silvestre Octa
viano Loureiro faça exame do 2. o anno medico da 
faculdade desta cõrte, o ual frc uenta como ou-
vm e, ep01s e 1avcr presta o o do :f.. o, em que 
se acha matriculado : revogadas as disposições em 
contrario.- Marianno da Silva. - T. Pompeu. 

assem ea gera reso ve : 
Artigo unico. O governo é a1:1terizado a permittir 

que Fidelis Velloso da Fonseca Lessn se matricule 
no . o anno a a cu a e e direito de S. Paulo, 
independentemente do exame de geometria, que 
prestará antes do exame das materias do dito L<> 
anno ; revogadas as disposições em contrario. -
Marianno da Silva.-T. Pompeu. 

A assembléa geral resolve: 
~J.!cro umco. E' o governo autorizado a mandar 

CJ.Ue Juiro-cesar de Vasconcellos Lessa seja admit
tido á matricula do :l. o anno do curso pharmaceu
tico desta côrte, independente do exame de arith
metica, que fica obrigado a prestar antes do exame 
do cur~o : revorr~das as disposições em contrario. 

Emenda ao projecto n. :1.82, de 1879. 

Igual favor a João de Paula Brigido, para fazer 
acto do :l.0 anuo do curso juridico do Recife, 
dep~is de prestar. os exames, que lhe faltam. 

Emenda ao projecto n. :182, de 1879. 

O mesmo favor para Julio Cezar Alves de Moraes 
e Fernão Páes de Barros, para serdm admittidos á 
matricula no 1.0 anuo na faculdade de medicina, 
independente de exame de algebra, unico que lhes 
falta o que deixarmn de fa1.er porque se achavam 
findas as mscripções quando se apresentaram,sendo 
que será restado antes do acto do :1. 0 anno. 

· .- . . i e as ro • 
-Mo1'eira de Barros.-Martim Franctsco. 

Emenda ao projecto n. i82, de :1879. 

Igual favor a Daniel Campos, que frequentou o 
3.0 anno da faculdade de medicina da Bahia e· - . 
deixando de fazer o exame por doente, afim de 
que seja admittido ao exame do referido 3.11 anno 
e á matricula do ~r0, que frequenta.- Monte. -
Barão da Estancia.-Ribeiro de Jlenezes. 

Emenda ao projecto n. :182, de :1879. 

gua avor ao estudante Sebastião Lins Wan
derley Chaves, para lilatrlcular-so no t.o anno da 
faculdade de medicina desta côrte, prestando antes 
do acto do dito anno o exame do algebra, unico 
preparatorio que lhe talta.-SetapMco. 
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Enunda ao projecto n. :1.82, de 1879. do exame das materias da anno, mostrar-se habili
tados com os preparatorios que lhes faham: _ 

Igual favor a Joaquim Israel de Cisneiro, para Arthur Pereira Vargas, geometria. 
matrit·ular no 2." anno medico,depois de prestar o Vicente de Paula Viçoso Pimentel, arithmetica. 
exame de anatomia. Adclpho Jacome Martins Pereira, latim. 

S. R.-11!. lf!uura. João da Silva Oliveira, historia. 
Sala das sessões em 14 de Maio de :1879.-J. M. Emenda ao projecto n. -182, de :1.879. Malheiros. 

Igual favor a Bento Xavier Páes de B:1rros, nara Emenda ao pro ·ecto n !82 de !879 
matricular-se no i." anno --da faculdade meili.ca . _ __ ___ ___ 'J • ' _ • 
desta côrtQ, com dispensa do exame de algebra. Fica o governo autorizado a mandar admittir 

Sala das sessões, 14 de Maio de :1879.-Malheiros. á matricula do 2.• anno do curso superior da escola 
militar os ex-guardas marinha Antonio Gabriel de 

Emenda ao projecto ~~- !82, de 1879. Moraes Rego e Alfredo Candido de Moraes Rego, 
aceitando-se-lhes para esse fim os exames prepara

. Igual favor ao estudante Antonio PepP.s Barreto to rios feitos na escola de marinha e os do curso 
de Vasconcellos, para prestar exame das materias superior da mesma escola, segundo opina a con
do 5. o anno da faculdade de direito do Recife, de- gregação da escola militar. 
pois de obter a approvação nas do 4. o. Sala das sessões em 13 de Maio de !879.-Fabio 

Sala das sessões em 1(1. de Maio de 1879.- J. M. Reis. - Segismunà.o.- Franco de Sá.- Fernando 
.lf[alkeiros. Ozorio.-Joaquim Serra.-Tavares Belfort.-Belfort 

Dun,rte. Emenda ao projecto n. 182, à~ 1879. 
Não havendo mais quem pedisse a palavra, é 

Que se conceda ao pharmaceutico Martinho Crr- enrerrada a discussão e approvado o projecto e as 
rêa de Sá dispensa da frequencia das aulas de ana- emendas para serem remettidos á commissão de 
tomia e physiologia, afim de marticular-se no 3. 0 redacção. 
anno da faculdade de medicina do Rio de Janeiro. 

Sala das s-essões""em"ifde Maiode :18.~79;.-.;;..:.;..;.J;;:.;:::A-;-.~-Jffiní:t'ft--e~eHffil:-'IU:~m:&aa-lHiisa-àissassã~, a requerimento_ 
do Sr. Moreira de Barros, o proJecto n. 19~ auto-

-!la·theiros · rizando a conceder licença ao desembarãador da 
Emenda -oo proj~cto n. :1.82, de 1879• relação do Maranhão, Sebastião José a Silva 

Braga. · 
Igual favor ao estudante João Valentim de Gus

mão Villela,para matricular-se no i. o anno da fa
culdade d9 direito do Recife, devendo antes do 
exame das matarias de anno mostrar approvação 
dos preparatorios que lhe faltam, latim e por· 
tuguez. 

Sala das sessões em U ue Maio de !879.-J. A. 
Malheiros. 

Em~Rda ao prujecto n. !82, de :1879. 

Igual favor,para matricularem-se no 1.0 anno da 
faculdade de direito dt~ S. Paulo,aos estudantes José 
Ramos Brandão e Ildefonso Americo de Bnrros,que 
deverão antes do exame das ma terias do anuo mos
trar approvução nos dous prepara&orios que lhes 
faltam, aritbmeLica e geometria. 

Sala aas sessões em i4 de Maio de !879.- J. M. 
Malkei1·os. 

Emenda ao p1·ojecto n. i Si, de i879. 

Igual favor aos pharmaceuticos José Antonio de 
Azevedo Vianna e Jovino Odilon Castello Branr.o, . . 

' . 
acuidade de medicina do Rio de Janeiro, depois 

que forem approvados em anatomia e physiologia 
do!." e 2. 0 annos d mes · I 

Sala das sessões, U de 1\la:o de !879.-J.-A. Ma· 
lheiros. 

Igual favor aos seguintes estudantes. para serem 
• • O I o . 

medicina do Rio de Janeiro, e que devêrlo, ante"s 
Ao IOo-TOUO 1t 

O Sr. Delrort Duarte : - Sr. presi · 
dente, continúo a impugnar o presente projecto. 
Fazendo-o, nem obedeço aos odios, nem obedeço 
a um sentimento mesquinho, mas tão sómente ao 
sagrado amor do interesse publi~.:o, que, unico, 
me inspira no momento solemne em que tenho a · 
honra de occupar esta luminosa tribuna. 
. Eu poderia aproveitar o ensejo, qu~ a discussão 

me offerece, para vingar affrontas ~arheulares, que 
me foram feitas por occasiio desta discussio ..• 

·O Sn. Pl\EstDENTB:-Não, senhor. 
0 SR. BELFORT DUARTE:-.,. mas entendo que 

não ruo assiste esto direito •.• 
0 Sn. PRESIDINTB:-E O regimento nlo O per• 

mitte. 
0 SR. BILFORT DUARTE:- .. , e que represento 

os sagrados interesses da patr!a, c do nenhum 
modo os interesses da minha mesquinha e obscura 
personalidade. 

0 Sn. MA.RTlM FRANCISCO :-Obscura persona• 
lidada, não apoiado. 

• • J • 

a calumnia aqui reproduzidájâ foi por 
cienteme~te ... 

obedeço a tudo quanto v: Ex. me impõe. 
Mas, dizia eu, que a accusação contra. ~1m re-. - ., . . . 

combatida por mlm. 
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H a 

terreno publico. Niste, Sr. presidente, Õ juiz, de 
cuja licença se trata, viu-se batido até aos seus ulti
mas reductos, nem só pela opinião publica, como 
ainda pelos tl'ibunaes da minha província. Tendo 
me demittido do Jogar de curador fiscal de uma 
m~ssa fallida, elle viu-se ÇOJ?.dem~aào por todos os 

o • 
vincia, especialmente pc o tribunal da relação do 
districto, que por <lmQr __ d_e __ mim de..lliJ.P~ua 
accusação. 

No terreno individual, eu tive occasião de fazel-o 
fugir cobardemente diante da po_nta do chicote, . . 

O Sn. ~EIRA Dll: V ~scoNCELLos :-Si e~tou 

lavras do meu nobre collega parece-sa que S. Ex. 
disse que havia enchotado esse magistrado á ponta 
do chiocote. 

0 BELFORT DUARTE :-Isso fiz. 
O Sn. MEIRA. DE VAscoNCELLOS :-Disse . . -

tricto. 
. O Sn. BELFORT Dli.ARTE:- Não apoiado. O que 
disse é que o seu procedimento foi condemnado -
por todos os tribunaes da provincia, como e ver
dade e o nobre dep11tado póde ver os respectivos 
autos. 

0 Sn. MEIRA. DE VASCONCELLOS:- E' um magis- 0 SR. 1\IEIR.\. DE VASCONCELLOS :-Já Vê que di
trado muito distincto, dos mais distinctos; não rigiu censuras muito graves, e até inju:ia •... 

O Sa. BELFORT DuARTE : - "O que eu quero, 
~r. presiden~e, nesta discussão não é salvar a mi • 

gran es interesses publicas ; o que eu quero é sal
var os creditas da camara ; o que eu quero é que 
o paiz comprehenda bem que, neste momento so
lemne da vida de um povo, em que por amor da 
salvação publica cumpre restringir o voto e pedir 
á nação o sangue _dos in~posto2, n~o. convém q~o 

O Sr. Meira de Vaaconcello• a
Sr. presidente, a ligeira e curta discussão de hon-

• • I I 

' dirigidas pelo nobre e~utndo pelo Maranhão con-
fra o projecto que se discute, me collocaram na 
rigorosa obrigação de submetter á apreciação da 
cas~ algumas observações em defesa do peticio
naria. 

O meu no~re c_olleg~ hoje começou, dirigindo 

magistrado. 
1 s nsurns con ra esse 

0 SB. BELFORT DUAl\TE:-Não ha tal niio dirigi a 
mfnima censura. Nem tratei do magistrado, trawl 
da ques~o no interesse publico. 

censuras. 
0 S~l. MEIRA DE VASCONCELLOS :-.. _. quanl? póde 

0 Sn. !tiEII\A DE VASCONCELLOS: - Niio discUto, 
lavro porém este protesto. 

Não é licito que ataquemos por esta fórma um 
magistrado que se achn ausente, que não pódo de· 
fender-se sem que tenhamos nas mãos as proYas 
dos factos attribuidos . 

0 Sn. BELFORT DUARTE:- Essas provas O par· 
tido liberal do llar:mhão as tem de sobejo. 

0 Sn. MEIRA DE VASCONCELLOS :- Não podemos 
ntacnr tão fortemente um cidncluo distincto, nm 
runcclonario publico altamente collocado, sem que 
tenhamos na mfio os provas o os factos em que se 
basêa a no!lsll consurn, a nossa accusação. O desem
bargador Brngn niío o merece. 

enganado, cu niio censurei. 
0 Sn. liEin.\ DE VASCONCELLOS :-E' que o nobre 

deputado aprecia o valor da injuria por um prisma 
diverso do que eu nprocio. Entendo que não póde 
se irrognr mnior cen!;urn, maior injuria do que 
dizer-se que foi enxotado n chicote: rotesto contra 
o ac o. 

0 Sn. BELFORT DUARTE :-Isso já eu fiz, como 
disse. Agora o que noto é que o nobre deputado é 
mais zeloso da di~nidade pessoal desse magistrado 
do que elle·propr1o. 

0 Sn. liEIRA DE VASCONCELLOS :-Mas elle não se 
ac a presente. 

0 Sn. BELFORT DU.\RTE :- 0 procedimento que 
tive foi na presença delle. 

0 SR. MEIRA. DI VASCONCELLOS :-Si elfe csU· 
vesse presente e nio protestasse, V .Ex. podia dizer 
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que eu era mais zeloso do que elle da sua dignidade; o SR. MErnA DE VAscONCELLOS:~ De 22 de Abril, 
mas eu sou zeloso não só da dignidade delle, como a mesma da petição. Tem um outro de 19· de Abril 
da minha, da do meu nobre collega e da dignidade assigna~o pelo.Dr .. Bernardino da Costa Rodrigues. 
daquelles que entendo que são victimas de uma· E~;I set. perfeitamente que este magistrado sotrre; 
injustiça. e set ma1s por uma carta de pessoa de inteira fé, 

O SR. FRANCO DE Si..: -Mas não era licito dizer que um · seu filho tambem soffre de grave enfer· · 
que um nosso collega foi demittido por prevarica· midade, que sómente poderá ser curada na Europa, 
ção. . para onde precisa leval-o em sua companhia. 

0 SR. MRIR.\ DE VASCONCELLOS: - 0 nobre depu• 0 SR. BELFOI\T DUARTE :-Póde ir á sua custa, 
tado não tem razão de me dar este aparte, porque como nós costumamos ir (Oh 1 oh 1). 
não fui eu flUe~ o disse, nem eu estou tratanM. o SR. -MEIRA-DE,VAsoo_-NCELLos.;...~-Jlal..-~ denn. __ 
da discussão de hontem. 'AV ~ -tado, encar:~ndo a questao pelo lado financeiro, disse 

O SR. BELFOil.T DuAllTE: -A questão é si convem que não devíamos estar concedendo pensões quando 
ou não conceder uma licença. a um magistrado, que a camara· está votando impostos, que não podíamos 
não está doente, para ir á Europa. autorizar prodigalidades quando a camara vai exi· 

O sn. MEIRA DE VASCONCELLos:- Eu, Sr. prt,si· gir novos sacrificios do povo.- Estas observações 
dente, tenho lavrado um protesto contra esta inju· são inteiramente deslocadas (Apoiados). 
ria dirigida ao Sr. desembargador Braga, porque Nós não vamos conceder uma pensão o que o 
estou convencido das suas elevadas qualidades. O magistrado pede é o que a lei lhe facultá em occa· 
Sr. desembargador Braga não é só conhecido por siões criticas da sua vida. 
mim, é conhecido por muitos dos nobres deputados O que temo.s a ~xaminar é si o pet.iciona!io que 
desta camara, pelo paiz e pelo governo, e especial· prestou serviços. tmpor~an~es ao pa1z, pr!ncipal~ 
mente pelo nobre .ministro da justiça. mente na carre1ra da Judicatura e que e acom· 

E si fosse possivel neste momento invocar o tes· mettido. ~e uma enfcrmi ade que o obngn a deixar 
tem unho- do governo e principalmente do nobre o exercicio do cargo, c a fazer despezas maiores do 
ministro da justiça,estou certo de que todos viriam que as ordinarias, tem ou não direito ao favor 
em meu apoio. Estas palavras servem unicamente que pede. A camara não lhe vai dar uma pensão, 
Jlara 80\ minha conscjencja :Qrestar uma homena· garante-lho apenas o ordenado, a que tem princi· 
gem ao merecimento deste magzstrado. -palmente àiPeUe, !faaallo px:ecisacnrar-se de enr.e.~:::.-

Passarei pelo incidente que eu apenas deploro, Ulidades adquiridas no serviço publico~ seria ini· 
mas em que niio pretendo msistir, para entrar no quidade negai-o. 
merecimento do projecto. · Pensões são concadidas aos desvalidos que, não 

Esse magistrado pede. uma licença ao parlamento. prestando serviços no Estado~ são entretanto remu-
.- Entendo que essa questão deve ser npreciada sob nerados, ou em aucnção aos serviços que já pre

dous pontos de vista, primeiro com referoncia aos staram, ou em tlttenção a serviços feitos pelos seus 
serviços prestados pelo magistrado que impetra antepassados. Assim se concedem pensões a vi uvas 
licença c depois pela veriflcaçüo do rncto que deter· em remuncrnr.1.iio de serviços prestados pelos seus 
mina o diretto, · que lhe garante o defer[meuto de maridos; e a tl hos (lo r serviços feitos por seus pais. 
sua pretenção. Mas não se concede pensão a um magistrado que 

Quanto ao seu merecimento nada ma1s direl
1 

no ultimo quartel da vida pede uma licença para 
além do que i' á referi, e invoco afinal o testemu· &rntar da sua saude. Não ha portanto prodigaH· 
nho da consc encia de todos. Quanto, porém, ao dade, aem mesmo augmento de despeza, porque 
Cacto que determina o direito que lhe assiste, osso sl o magla\rn.do continuar no exerclcio do seu 
facto é verdadeiro e eu posso nmrmal·o p_or co· cargo, recebe 6:0006 de ordenado e ~ratificação, si 
nhoclmento pro(lrio, e quando nilo rosse sumcfente porum gozar da lleon~, perde a grat1flcaçã9, reee· 
o meu testemunho, tenho presentes com a pe\lç3o bendo sómente o ordenado e o sUbstituto recebe a 
que ollo enviou á cnmara os attoatados de guatro gratldcaç«o. Nem ha pois augmcnto de despez!l, 
ou cinco facultativos do Maranhão que cou6rmum quanto mais prodigalidade. 
e a &testam que ao acha gravemente enfermo e que O Sn; BELFOnT Du.\1\TK :- Mas podia haver re· 
é preciso rollrnr·se do Brazil para ~er tra\ar-se ducç!o. 
em sua saude. Os aUes\adoa são ~doa concebidos o sn. )lEtRA Dt VASCONCELLos :-Mas nem a lei, 
nesto &ermos (li); nem o pnlz querem que se laçam reducções á custa 

« Atteato e juro sob n fé de meu gráu, ~e o da sautfe de um runccionarlo publico, que a com .. 
Illm. Sr. desembargador Sebastião José da Silva prometteu no serviço do p~iz. 
Braga, de quem sou medico assistente, além do os B n o · · · seus antigos so1Trimentos do figado; apre R. ~LFORT UAnTE :"':' P~IZ precisa mu~o 

Ux Sa. 11 . . emos regUlar õ nosso voto P.elo do se~ado 
\ados' (tipmBdoS); ~ada eamara vo\a segUni:lo a sua con· 
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sciencia. O que eu vejo, porém1 é que no sena-
o omma o mes o n o JUS I«.;a a avor os 

impetrantes e as licenças que têm sido votadas 
nesta camara, lá estão sendo votadas igu3lmente. 

Ha uma circumstancia allegada. gue talvez 
influa no animo da camara ; é o facto de ser esse 
magistrado rico. Mas, senhores, nós não estamos 
habilitados ara fazer o inventario dos man-istrados 
que vêm pedir licença. Nem a lei quer isto, nem 
1'a.z excepção de _ma~istrados pobres, de_magist~a
dos ricos. A lei somente quer saber SI o magis
trado prestou serviços e. está e~fermo. . 
· Entretanto a verdade e que si elle era nco, esto.u 
persuadt~o que a s11:a fortuna está estragada, por-,. . 

com alguma fortuna, acabam pobre5 ; ou porque 
precisem ga~tar da sua fortuna p:lrttcular, para 
solver as difficuldades e des ezas com sua familia 
e e ucaçao e os, porquanto os recursos que 
recebem do Estado lhes não chegam, ou porque 
tê~. de confiar a adl_!linistração da su_a casa a ad-

zelar. E tanto estou convencido disto, que sei que 
ainda ha poucos annos esse magistrado sabendo que 
um amigo pretendia compra!' uma fazenda em 
outra província, dirigiu-se a elle, propondo-lhe pal'a 
receber alli os seus escravos, mediante sociedade 
e porque não tinha em que empregai-os. Ha nesta 

O Sn. MEIRA DE VASCONCELLos : -Finalmente, a 
verdade é que em regra um magistrado só pede 
licença em caso de urgente necesc;idade, por isso 
que os seus recursos exíguos lbe nào ermittem 
v· j r e azer cresci as espezas em pa1zes estran
geiros, e pois quando o faz é forçado por urgente 
necessidade para t_ra:ar de sua saude. Entendo, 
portanto, que o proJecto merece ser approvado. 

O 8r. Duarque de Macedo (pela 
trdem :- · · - . 

Ptsto a votos o requerimento, é encerrada a dis
oassão • approvado o projccto para ir á commissão 
de redac(io. 

SEGUNJA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

EMENDAS AO l'ROJECTO N. 143 A, DE 1879. 

Ao art.·~~.§ 3.0
, n. VI.-Supprima-seo período 

que manda coorar o im osto i , 
es o por a ugar. 

Ao n. IX.-Acrescente-se:-Nã? se contará para 
o Imposto sobre a renda, que sera de 2 % a renda 
provenient~. de dividendos distribuidos' por em
prezas, soe1edades ou companhias de qualquer na
t~~za, que estiv~rem sujeitas ao. imposto sobre 

Ao n. XII.-0 im osto sobre divid 
o /o. 

Sub-í·menda á emenda da commissão. 

Ao n. XVII do art. 22, § 3. 0 .'-Ficam isentas do 
imposto de 20 %as casas onde se vender sómente 
fumo nacional, as quaes pagarão o imposto de in-

. , - , · c s a-
bellas annexas ao decreto n. 6980 de 20 de Julho 
de 1878. 

Ao additivo art. :f..e n. III.-Substitua-se:-A 
reorganizar a agencia do imposto do gado, sem 
augmento das resp~ctivas taxas que são arrecada-

Ao art. 22, § ;j_ 0-Supprima-se o n. XIV, que 
estabelece imposto sobre o sal. 

. R.-Sala das sessões, H de Maio de 1879. -
Affonso Penna.-Galdino das Neves. · 

o 
de estrangeiros, afim de attender-se aos empre
gados das legações supprimidas, que âcam em dis
ponibil~dade. 

Sala das sessões, H de Maio de 1879.-Moreira 
tle Barros .-Ildefonso de Araujo.-.Aragão Bulcão. 

deixarem de o fazér durante ~ cob.rança n"os domi
cilios, nos prazos marcados pelos respectivos regu
lamentos, que poderão ser alterados. 

Para ra ho unico. · · -
a ivida activa daquella origem concernente aos 
exercícios anteriores ao da presente lei, e que não 
fôr paga dentro do prazo que o governo marcar.
Moreira de Barros.-Fernando_Osorio. 

O governo fica autorizado a conceder á empreza 
ue se or anizar · . 
e 8 de Março ultimo, para o arrasamento do morro 

do S~nado e aterro dos pantanos desta cidade, as 
segumtes van,agens : 

i. a Dispensa de decima e de direitos de trans
missão, por trinta annos, para os predios que 
forem edificados nas áreas adquiridas. 

2. 11 Direito de desaprJpriação, segundo a lei 
n. 816 de 10 de Julho de 1855. 

3. 1 Concessão g-ratuita dos pantanos pertencen
tes ao Estado, que forem aterrados pela empreza.
S. R. -Lourenço de Albuquerque. 

Art. 2&.. Acrescente-se : 

l.o Dosl 
e do Diario Official deduzir-se-ha 5 %, sendo tres 
para I? administrador da typograpbia e dous para o 
seu aJudante. 

2.:.° Fica obriga torià no Dfario O{ficial a publi • 
caçao, por extracto, ·de todos os contractos que se 
re istrarem na ·u · ·, 

3. • Dos vencimentos de todos os empregados pu· 
blicos geraes, que perceberem 3:6006 ou mais, se 
deduzirá mensalmente o preciso para o pagamento 
da as~ignatura do Diario Otficial, ·que lhes será r e
mettido.-Monfe. 
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ADDITIVOS AO PROlECTO {/i3 A, DE 1879. 

Não serão pagas congruas aos vigarios cneom. 
mendados senão_ depois de, feitos os concursos, 
verificar-se a impossibilidade de provei-os collacU· 
ciamente, por falta de concurrentes. 

Não serão pagas congruas aos vigarios estrangei· 
ros,.senão provada a falta absoluta de clerig-os na
cionaes, e no caso exceptuado no artigo antecedente. 

S. R.-Rio, U de Maio de 1.879.-Frederico Rego. 

O Sr. Duarquedeltlacedo (Attencão) :. 
-Sr. presidente, o discurso do nobre deputado 
pela província do Pará não podia, é certo, ficar 
sem resposta immediata. Si não fu! pressuroso em 
vir hontem á tribuna para. em nome da commissão 
de orçamento, cumprir esse dever, já o disse, e 
agora o repito, foi tão sómente em obediencia ao re
gimento, e para respeitar a deliberação de V. Ex. 
que havia resolvido dar a palavra ao orador que 
me precedeu 

Esse discurso é, com certeza, um dos que mere
cem mais detida attenção do governo e daquelles 
que o sustentam nesta camara. 

Quando o talento e a consideração devida ao no· 
bre deput~do não exigissem essa resposta, o fecho 
desse discurso a impunha. 

Senhores, o nobre deputado ao concluir disse-nos: 
aqui tendes !7.6~9:0088 de economias, ou 20 mil -,t . . . 

tosa · reducção de despezas, e os impostos que ides 
lançar sobre o povo I . 

Não creio que nem ao governo nem á commissão 
de orçamento se t~nhajamais, nesta casa, offerecido 
d:nas pontas mais aguçadas, mais temíveis de um 
d1lemma. 

O SR. CosTA AZEVEDO: -Apoiado. 
0 SR. BUA.RQUE DE MACEDO :-De um lado er.ono· 

. mias que se dizem possíveis, mas que são contes· 
tadas ; de outro, impostos dispensaveis, que são 
tidos por inevitaveis. 

A escolha, por certo, Sr. presidente, não seria 
duvidosa, si porventura o nobre deputado tivesse 
razão. Nem o gover:çto, nem a commissão de orça· 
mento poderiam deixar de fazer nas despezas pu· 
blicas umareducção de i7 ou de 20 mil contos, lJara 
de preferencia pedirem tO ou 15 mil de impostos ao 
povo. . 

Além da inepcia, o governo e a commissão de 
orçamento dariam assim testemunho da mais re· 
quintada perversidade. 

Felizmente o nobre deputado pela província do 
Pará, apezar do seu robusto talento, apezar de haver 
pacientemente erigido um formoso castello, para 
exhibil-o nesta casa com todos os seus ornamentos, 
ha de vêr que a sua obra -se vai desmoron11r ; e que . - . .. -

sig11nsse os SPfViÇIJS que se achavam previ.amente 
decretados: a commissão, porém, não estava no 
mesmo caso, podia melhorar, podia reorganizar 
Cl•ffillletamente a adminisrra~ão publica, e apre
BPnLnr á camara um trabalho digno do partido libe
rnl, um trabalho que não fosse a reproducção do 
que fizeram os nossos antecessores .• 

Senhores, na fórma de governo que nos rege a 
distincção não é perfeitamente cabível. Como já 
disse nesta casa, a commissão trabalhou de accôrdo 
com o governo; si a commissão podia fazer um tra
balho nas condições em que o imaginou c nobre 
députauo pelo Pará, é que o governo podia auxi
liai-a ; e si o trabalho apresentado é defectivo, o 
governo, que o aceitou, que o iniciou em muitos 
P•mtos, é tão responsavel por elle, como é a propria 
commissão (ApGiados). 

Mas, senhores, o nobre deputado tão lido nos 
estudos financeiros ; o nobre deputado que já tem 
feito parte da administração publica, e que por
tanto deve conhecer a organização de todos os 
nossos serviços, não podia, sem injustica, censurar 
a commíssão por não haver transformado a obra 
dn proposta e apresentado um trabalho que, na 
sua phrnse, fosse digno do partido libera 1. 

Em que consistia esse trabalho, senhores 'l 
Quanto á despeza, consistia em diminuil-a, reor
ganl.znndo os seryiços, ou cerceando-os cégamente~ 
su rimindo encargos, que em caso algum delles . . . , 

pezn, resumo, fazer o que fez o nobre deputado. 
Mos a commissão não queria incorrer na cri· 

tica, que eu agora sou o primeiro a fazer ao 
nobre Cleputado; a com missão procedeu refJ.ectida
mente, estudando com o governo os serviços de 
cada um dos ministerios, ouvindo, como cumpria, 
a (ruem, pela sua posição ·e pelo dever, melhor .co
nhecia esses serviços, isto é, o proprio governo. 
Ddxar·se a commissão levar exclusivamente por 
suas inspirações,· para, arriscadamente demonstar 
aq uillo que talvez fosse indispen);ãvel á adminis
tração do Estado, seria menos ajui2:ado proceder. 

Pergunto eu : ó governo podia , por sua parte; 
reorganizar esses serviços, habilitando assim a 
commissão a proceder como o nobre tleputado de.
sejava, sem tempo, sem estudo ? Por certo que 
não, senhores. 

E a prova de que o governo não estava ainda 
habilitado para, com prudencla e sabedoria, atten
der a esta necessidade, é que foi elle proprio que 
pediu á commissão pura apresentar um additivo, 
autorizando-o a mandar estudar em commissões. 
especiaes cada um dos serviços publicos, .afim de 
poder, com bastante prudencia, com tempo e com 
cautela, reorganizar a administração. E essa re
organização, Sr. presidente, . não . consiste por 
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isto faz-lhe honra), nem um p~nsa em ser !Di· 
nistro de estado, nem um se prepara para sel-o 
(Apoiados). _ 

Não sorprende, portanto, que, apezar de nos 
acharmos no poder ha mais de um anno, aili'da 
venha o gonrno dit~r nesta c~s~ que_ precis~ de 

Senhores, a commissão neste ponto não podia 
fazer mais do que fez. _ . 

. s 

ctativa da camara (nãa apoiadas), é preciso que a 
commissão confesse que não podia ir além. 

A commissão como ella entende o cum riment 
de seus deveres, não podia hesitar, em materia de 
despezas, entre a sua opinião, que não era fundada 
em um longo estudo, n·em na pratica da adminis
tra~ão, e a do governo, que tinha a responsabilidade 
do serviço. · 

Eu espero que na proxima reunião do poder le-
• • r • • . • 

completa ao nobre deputado; espero que essa au-
··---'Gt:-~-·-q.R~e-aeha-· »a "}3Fajeete, p -

estudados os serviços da administração pubhca, 
sortirá os necessarios effeitos, e que em tempo 
serão apresentadas nesta casa as reformas, não 
para serem vota~as . por autorizações, ~as com 

1 en o; 
reformas que trarão o cunho, principalmente, da 
reducção de todas as despezas. 

Se assim não fosse poder-se-hia, no estado em 
que se acha a nossa ~u:lministração, taxar de im
prudente o procedin:ento da commissão de orça
m nto 

Senhores, é um erro, no systema representativo, 
acreditar-se que o governo tem menos responsa
bilidade, menos interesse, menos gloria em re
duzir as despezas publicas,. abolindo o inutil ou 
superfiuo,do que a ~ropria camara. Não, tudo que 
neste assumpto aqru fizermos não retlecte menos 
sobre os ministros. São estes que têm de procurar 
os meios para supprir as despezas; são elles os im
mediatos responsaveis pelos máos feitos da admi
nistra ão : são elles sobre nem m i -

uao as censuras ; são elles, portanto, como nós 
igualmente interessados na marcha regular e eco
nomica de todos os serviços. 

O nobre deputado pelo Pará examinou as des
pezas de cada um dos ministerios ; ora censurando 
medldas da commissão, ora propondo reducções. 

que se collocou; e vou, por minha vez, examinar 
uma por uma as suas observações, as suas criticas 
e as suas reducções. 

·A primeira dellas foi a seguinte. O nobre de
putado entende que a suppressão da verba desti
nada a~s alin:tentos que o. Est~do"pag~ ao príncipe 

. ' e 
pergunto~-n~s:. valerá a. p_e~a, por :1.2:000~000 
annuaes. mfru~g1r a constltruçao do Impario '! 

A camara vaz ver que S. Ex. não estudou devi
damente o artigo da constitufiSáo, que se refere. a 
este objecto; e nem mesmo, creio eu, leu os cori-

tratos de casamento das rincezas D. Januaria • 
D _ · ranc1sca, os quaes tambem resolvem. a ques
tão. 

O artigo que se refere a este assumpto é o H! 
da constituição do Imperio, que diz (lê) : •Quando 
as princezas houverem de casar, a assem.bléa lhes 
assi_gnará .o seu dote, e com a entrega delle ces-

Senhores, a prineeza D. Januaria, mãi · do prin
cipe D. Felippe, recebeu o seu dote. A camara disto 
se convencerá, casG al:um dos nobres deputados 
não tenha noticia do facto, observando que na lei 
do orçamento não existe quota alguma com a de
n~minação de dotação, a qual se pagou em quanw 

O SR. BuARQUE DE lúcEno : - Nem. mesmo no-
ena 0110biã depntado soccorrer-se ao eontraw 

de casamento, porque esse contrato é identico tanto 
para a princeza D. Januaria como para a princeza 
D. Francisca. Os filhos de ·ambaa são principes do 
Br.azil · e entre nto nca se di e 
princeza D. Francisca tivessem direito aos ali-
mentos. . . . . 

Tainbem não prevalece o facto da princeza D. Ja
nuaria ser princeza imperial. A unica d.istinccão 
que se dá é que, desde o momento em que a prin
ceza D~ _Francisca fiC2sse reS!-dindo _na E"ÇJ.ropa, o 

filhos em caso algum_ ter~am direito aos al_imenU?s. 
Quanto aos filhos da prmceza D. lanuana, a dis

posição é identica ; mas pelo facto da . princeza 
residir com licença na Eúropa, seus filhos tinham 
direito aos alimentos, emquanto o dote da mesma 
princeza não lhe fosse entregue. 

A camara comprehende que seria inaceitavel a 
doutrina de pagar alimentos etername~te, ainda 
mesmo depois da entrega do dote, aos netos do L• 

Como.se ·póde dizer pois, que este acto da com-
missão é inconstitucional '! . · 

Eu acredito que o nobre deputado. si tivesse lido 
o art. lU da constituição; si tivesse procurado 

· examinar os éontratos de casamento dessas prin
cezas reconheceria quanto a sua censura foi in-

Censurou tambem o nobre deputado a commissão 
por não ter. resolvido uma reclamação do ·Conde 
d'Aquila, relativa aos escravos que foram liberta• 
dos por força· da lei de 28 de Setembro. .·. 

Em primeiro logar devo dizer, que tratando-se 
de uma questão duvidosa e estando a commissão 
occupa a com trabalhos de .tanta· magnitude como 
são os dos orçamentos, não haveria razão, quando o 
direito do Conde d' Aquila fosse perfeito, para que 
ella deixasse á margem o orçamento do imperio e 
Tiesse de preferencia tratar desta reclamação. Ae
cresce que a questão é das mais controvertidas. 
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O facto é o seguinte : á princeza D. Januaria Ora, eu creio que é possinl e . mesmo real que o 
foram dadas em virtude do seu contrato de casa- c~nselho de estado, nas questões puramente poli· 
mento algumas fazendas no Piauhy, nas quaes ba· t1cas, seja t:~mbem político ; mas os factos têm lli"O· 
viam escravos da nação cujos serviços lhe ficaram vado que nas qaestões de administração pubhca o 
pertencendo. Veiu a lei de emancipação, e todas conselho de estado é um. imporLante ~uxili!ir. 
os escravos da nação ficaram libertados. Pergun- Basta a. etnsideração de que é elle meram. ente 
ta-se -tem hoje o Conde d'Aquila direito á in· co ulf - · d b 1 demnisação por esLe facto ? .4.. camara não poderá ns tvo, para na o servtr e • stacu o aG governo. 
responder sem -estudo. O Sn. GALDINI DAS NEVEs :-E por cousaqueneia 

Bem vê· a casa, que a questão é de difficil solu~ superfluo. · . 
ção. A- commissão não podia tão precipitadamente, O SR. BuARQUE DE MACEDO :- Mostrarei que não 
como desejava o nobre deputado, resolver uma é superfluo. · · · 
questão desta ordem, deixando de parte o estudo Qutra consideração,que farei (e esta responde tam
dos impostos e a reducção tão reclamada da despeza bem ás observações sobre a política} é que pela lei 
publica. · . · o governo tem o diroito de transformar os conse~ 

Não houve, como suppoz 0 nobre deputado; pro- lh~iros de estadotffectiv::~s em extraordinarios e vice: 
posito de querer eliminar os alimentos do príncipe versa. 
D. Felippe, o que aliás ninguem pediu nem a com- Ogov~~o,pelaorganização de conselho de estado, 
missão precisava que lha pedissem, e ao mesmo tem o direito de escolher quaes os conselheiros que 
tempo retardar a solução da questão do Conde m3.i:s confiança lhe merecem, desde que ha conse
d' Aquila, que póde perfeitamente esperar, ao menos lhetros de estado de ambos os partidos. 
alguns dias, para que a commissão estude este im- Isto _qua~~o á politica. E quanto á administração, 
portante negocio. . eu repito, ]a que o meu nobre collega pareceu não 

O nobre deputado com razão louvou os serviços Jer prestado attenção ao que eu disse. 
dos empregados da camara dos Srs. deputados. 6 SR. GALDINO DAs NEvEs dá um aparte. · 
S. · Ex. âisse-nos, que não. concordava · com a re- O Sn BuARQUE DE MACEDo :_:.. A questão de não 
ducção que a commissão propoz. · terem os partidos numero igual de votos no conse· 

Senhores, a commissão é a primeira a dar teste- lho de estado,é uma questão puramente de governo. 
munho do zelo com qúe os funccionarios desta Quando o partido liber~l estiver no poder,faça-se o 

_.:.-easa-;e: . • - • • 
aceitar o argumento de que se serviu o nobre de-
putado para mudar de opinião e reconsiderar a O Sn. GALDINO DAS NEVES:- Isto depende .da 
medida que propoz. . ·· . morte. · 
· S. · Ex~ nos disse flUe quando a sessão é muito O SR. BuARQUE DE MACEDO :- Ha uma porção 
ooncorrida não temos gente para fazer a policia da de ngas. Agora estamos . talvez em maioria. Nas· 
casa. · questões .de administração, o certo é que o canse-

Como, senhores, este motiv;o póde justificar a con- lho de estado tem constantemente illustrado com 
servação de e:rafJregados meramente de escripta? seus pareceres as maiS importantes questões. Suas 
Cemo póde o serviço de serventes e de continuas, ou consultas são pllrfeif.amente meditadas, e honram
:mtes de guardas, j ustifiear a consenação de empre- aquella corporação. · · . · · 
g-ados dessa cathegoria ? Justificaria ate certo ponto E' possível que um ou outro conselheiro de esta
a conservação dos segundos; mas ainda neste cas• do. pela sua idade, não possa dar ao estudQ· dessas 
o facto da sessão ser concorrida alguns dias não questões o desenvolvimento que seria para desejar; 
exigiria a cons~rnção de um pessoal permanente. mas isto é um facto puramente excepcional e não 

A medida era necessaria, porque se tratava de constitue razão para se supprimir o conselho de es
retlucções identieaa as qae se proJectaTam em ou- ado nem taxar os seus. membros de retrogrados e 
tras repartições ; e desde que a commissão reconhe- incapazes de estudo seria, eemo fez o nobre depu
Beu, que o pessoal da secretaria da camara era ex- ado pelo Pará. 
cessivo, faltaria ao seu de..-er si não propuzesse a o Sn. G.u.nmo »AS NBVEs:-Ha razões mais viga-
medida qae o nobre deputado im.pu~. rosas.. · · 

. A coramissão nãtt tem duviàa em deinr, como 
até certo ponto é direito seu, ao Sr. 1.0 secretario a O SR. Bu.ARQUE I>E MA.CEDo:-Si ha outras, que 
faculdade de proceder a estas reducções ; mas cou- se apresentem. As que foram adduzidas pelo nobre 
nncida como está de que 0 pessoal póde ser redu. deputado encontram remedio a resposta, umas na 
zido, mantém _a diminuição da nrba tal qual se lei, outras nos faetfls da obsernçio que toios nós 
acha no parecer. · · te~os feito. -
· o SR; LrMA. DuARTE:- Não é regular. O SR. G.u.DINO DAs NEVEs dá um aparte: 

--------V---i:Sm-.--~A!«lf{f ·ft1M-A-+--__JJ_~..-.:!- AJÃLLADI.I!.~NWI:I.ILL-MJ.~UAAAlllNHO :--E O acto addi~CilOOUII!allll-------0 R.BR~Q~~~ 
deputadtY entende que o partido liberal não é cohe· O Sn. BuARQU& DE KA.CRDo: -Isto é outra ques
rente; conservando o conselho de estado; e S. Ex. tão, de que. não tratou o nobre deputado pelo Parã, 
ro õe-se sa rimir tssa ins it · - ' - · .e~gaJaJ.:uidualQde-e-eec.-------

. pessive que C) conselho de· estado den ser de faeLo consummado. Quando houver opportuni· 
suppriaido ; mas com certeza as razões que deu o dade, nós discutiremos este ponto. ·. 
nobre deputado não justificam a medida. · .Ainda com relação ao minist~rio do Im Pio · o 

. x. começou ec aran o que a ma1or1a dos o re epu o eccupou-se em seilll a · respe· 
conselheiros~de estado pertence aos nosses adver· ctiTa secretaria. 
sari•s, e filie o IJartidG !iberal,. toda~; as. Tezes. ql:!-e Censurou a eommissio e o gov~rno . por não te-

----------c.,..,Fl"l:eleee;or!'lr'ee-1.18t-Ee~sses--eonsa , . sto I tducção no pessoal. S. Ex .. disse· ».os 
que lhe ' hostil. . • que se podia suppi'imi.r dotis logares de directOres 
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da secretaria do 1m crio e as verbas destinadas á terio pag-a~ typographia. nacional, faz parte da re· 

Ora, em vista de semelhante informação podia zer que todas as vezes que tivermos de indagar 
a commissão, sem desorganizar o serviço, porque qual é a despeza feita por esse ministerio~ não a 
era um caso em ue esta desorganizaçãt se daria, 
propor ta suppressao 

Por certo que não; e accresce que tendG-se de 
dar a extincção da directoria de estatistica, o ser
viço que esta tinha a seu cargo, passa a ser des
empenba1o pela secretaria do imperio, sobrecar· 
regando o pec;so:tl desta secretaria com m11ior tra-

ou occulta-se uma parte ·da despeza efl'ectiva do 
mesmo ministerio. 

Não ba o minimo inconveniente em que todas 
essas despezas de impressões sejam paga.s por cada 
um dos mini~terios, porque assim vtr-se-ha a 
conhecer exactamente a despeza real de cada um 

quer outras repartições. · 
A me~ida a exigir, é a que a ~ommis~ão adop~u, 

que obrigatoriamente todas as Impressoes officiaes 
corram pela typographia nacional, e que cessem 
os presentes feitos com a impressão dos rclatorios 

repartições, p3ra melhor distribuição do serviço, A le~islação, Sr. presidente, é uma verba de 
reconhecer-se que e 11ossivel essa reducção, esta se despeza que não póde ser eliminada do orçamento 
fará. do imper10, como o nobre deputado quer. 

e e ou ras o ras o ciaes. 

Propoz ainda o nobre deputado a suppre!lsãa das Pois S. Ex. ignora, que o ministerio do imperio 
verba~ de impressão e l~gislação. Senhores, eu notei remette collecções de leis para as presidencias ; 
que o nobt•e deputado lãborou em e uivoco todas ara s . r a as m ni-
as vezes que se occupou as espezas relativas a c1paes e para outras diversas rep:lftil·õ.~s ~ Póde 
impressões de cada uma das secretarias de estado I mesmo ter necessidade de fazer acquisição de col· 
e das repartições annexas. lecções de leis para a propria secretaria de Estado. 

Comprehendo que S. Ex. pudesse dizer á ca- E' para este fim; que temos a verba de Legislacão. 
mara : não convem que as repartições publicas Tambem a reimpressão da legislação de 1808 a 
contratem com particulares serviÇos de impressão, 1837, a que se destina a quantia de 5:000 e uma 
quando ha uma typographia do Estaào. Mas não necessidade pulllica. 
comprehendo, que lendo os relatorios e as tabellas O nobre deputado reSJlOnderia J?Cla mesma fórma, 
orçamentarias, que estudanda as cotisas publicas. que a typographia nacional sattsfizesie esta dcs· 
viesse dizer: -supprimi a verba de imjJressão. eza. Mas ó ue se d ri mes o ue co 

i x ss , orque o n re eputa o reação a impressõe~, i!'to t"., não se coBiieceria a 
deTe saber, qae a typograpllia nacional faz todo des!Jeza real de cada serviço. 
esse serviço de imp1·essões·e que estas represen- Supponha mais o nobre deputado que n typo-. 
tam 11ma f~nt~ d~ renda par~ o Es~do, renda que graph1a nacionlll não désse, como não deu até bem 
se nao dar1a SI nao fosse a ~xis!encia ~essas verbas I pouco tempo, receita sumciente par.a pagar as suas 
ou paroellas sob a clenommaçao de-1m ressões- despezas. Terinmos um deficit. 

e firruram no or amento de des eza e d · · 
repartições pubhcas. São essas parcellas 9.ue, reuni· O mini~terio da fazenda · isto é, o ministerio da 
da.s, rormam o t~tal de 600 contos. de rél:'l em que fazenda ficaria sobrecnrre~ado com umn despeza 
fo! o~çad.a a.receita da typographia nacwnal e do dos ministerios do imperio, da agricultura, ou de 
Dta1·w Oflictal. I outras repartições · . . 

E' assim que ~ ver~a de despeza de impressão Veja o nobre deput::~do a que resultado chega.· 
no orçamento do Imperw_, d~ que me oecupo neste riamos. Qu;mdo se tratasse àa discriminação das 
~omentq; Sf' faz ~eces:>an·1 a1ntl.a qu:mde ~àe e ser I despezas, vet iamos que o ministerio qa fazenda 
VIÇO de Im_:p~ssa~ de relatonos e mais a~tos do l gastaria mais com esta verba do que qualquer 
II}esmo m1msteno corra pela typograph1a na- I outro; a confusão seria inevitavel. 
Clo~a!. . . l Já vê a casa q'Q.e essa conside~avel . verba de 

~~ s. Ex. exammasse os ba!anços hav1a d~ ~er economia, q1~.e 0 nobre deputado Imagmou, fica 
que sommas correspondentes aquella que o m1ais- sobre o papel, não se torna effectiva. . 
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~á . ahi se desmorona uma grande peça do Mas S. Ex. nos disse: • E' preci~ que se adopte 
ed1fiCio. esta medida para obrigar os bispos a collar os pa-

S. Ex. prOJ?OZ a. suppr~ssã9 de 29:260$, que o fi>Chos nas freguezias .• 
orçamento do Imperw destma a conservação e de- . Sr. presidente, eu comprehendo que da tribuna, 
oração dos palaeios dos presidentes nas província~. quando não se é governo, quando se tem a liber-

Attenda a casa que .ha 2Q províncias, a que se dade. de dizer o que se pensa, a despeito das con
destinam esses 29:00.)~, ·e imagine a parcella que veniencias publicas,. a aespeito dos interesses do 
toca a cada uma. Estado ,_se cLame:. • eu não vos pago aquillo 

Trata-se de despeza de pura cl)nservação ; os pa- que vos devo por lei, porque no meu pensar não 
lacios são proprios nacionaes, são mobiliados, e cumpris este ouaquelle preceito, não executais ,as 
decorados a expensas do Estado... minhas ordens neste ou naquelle sentido. • Mas, 

O SR. SILVEIRA DE SouzA :-Quasi todos elles senhores, isto não é justificava! erw. presença .dos 
estão bastante deteriorados. principias de governo, diante da tiarmonia dos 

O SR. Bu.utQuE DE MACEDO:-. . . e quasi todos tloils :poderes. . 
elles, como muito hem diz o nobre deputado :pre- Pois quem não vê que, no momento em que o 
eisam de reparos e de de:~oração. ' governo dissessG: « eu :aão pago as congruas, eu 

Queria o nobre depulado, que um presidente de supprimo esta verba do orçamento •, elle teria 
p~~vincia fosse em cada palacio comprar mo- aberto uma nova luta com o clero? (Apoiados). 
b1ha ou que alugasse a casa onde tivesse de Pois em vez de e:ty-"regarmos medidas concilia-
morar? · doras, de attendernws ás necessidades publicas 

São encargos que estão perfeitamente justifica- por fôrma menos irritante, pretendemos por este 
dos pela natureza úo serviço (Apoiados). meio coagir os bispos a coiJar ·os beneficios? 

1: OOOS,ou pouco mais, para conserva cão ou E a idéa será efficaz? Evidentemento não. 
compra de mobiha e decoração de cada palacio Pois acredita 0 nobre deputado que a suspensão 
é despeza que P?Ssa ser supprimida 'f E si o fôr: das congruns aos vigarios encommeDdados é uma 
o que acoqteeera ? Porventura o pouco que existir d'd m · b · b 1 
nesseg palacios não terâ de desapparecer? Esses me 1 a su ctente para o rigar os ispos a co lar 

. . os parachos nas freguezias ? Si elles desobedecem 
edifimos nã~ se arrumarão dentro de muito p~ucg ao proprio Concilio Tr~dentino, ue ~hes impõe 

• h 

i9:0008, de espender a somma de 200 ou c ' d'd ' ' -
300: 000~ para mais tarde repô r as co usas em seu- verno diante de uma me t a desta ordem? (Apoia
antigo estado 'f . dos). Seria renovar a luta sem necessidade. Mui 

Qualé, senhores, 0 estadista, 0 homem de adrni- pouco valeriam os bispos si a este recurso cedes
nis\ração, que vem propô r a suppressão de uma des- sem do que elles chamam a sua conveniencia, e 
pezrt d~stinada â _conserv?ção de proprios nacio- que é tambem. o seu capricho. 
naes, a conservaçao de objectog de propriedade do Por outro lado o nobre deputado não refle~tio, 
Estado? E' um desacerto injustiflcavcl. que a medida acarretava comsigo uma injustiça 

E porventura ~:000~ é despeza excessiva para revoltante. Que culpa têm os parochos encommen
supprir as necessidades do aceio e conservação dados. que estão prestando nas freguezias serviço& 
dos palacios nas, províncias ? tanto- religiosos, come civis do alta importancia, 
~O sn. ZAMA :-Que estão em·deploravel estado ~~~c~:S:~spos nãe. t~nham posto as vigararias em 

por exemplo-o da Bahia. ' Que crime commetteram po.ra soft'rerem. a pena 
O Sn. BuAnQUE DE MACEDo :-Respondam todos de suppressão das suas congruas? (Apoiados). 

os provincianos, si podemos, sem inconveniente, Póde ser que a medida seja muito acertada, mas 
supprimir esta verba, hn muitas outra~ no mesmo a verdade é que ma parece muito contraria aos 
caso; o trabalho da demolição será facilimo. interesses do proprio EStado. 

Era· preciso quo o nobre deputado nos viesse Eu lamento profundamente que até hoje não se 
dizer : • Os palacioa siio luxuosos.. têm tudo tenha resolvido esta importantíssima questão ; mas 
quanto é necessnrio, podem dispensar essa con. não nos illudamos a este respeito : o governe im· 
sel'Vação por t, 3 ou~ nnnos. , perial neste 11ssumpto está perfeitamente deslir· 

M b d t d d' i 1 mado. Se porventura não empregarmos outros 
as o no re e pu a o IZ·nos s mp esmente : meios para obrigarmos os bispos ou para . antes 

• Os presentes que fiquem sem mobilia, os pa- delres obtermos a collnção dos parochos, não ba de 
lncios que niio tenham decoraçuo; supprimamos ser por violencias que chegaremos a esse resul· 
estes !9:0008. • todo, maxime com medidos desta ordem propostas 

Não vejo que para este serviço, menor quantia pelo nobre deputado (A~iados). 
se possa aar do que esta que se acha connexn do O mesmo se dá com relação aos seminarios. · 

, , g1r os_ spos a mcn e. 
prover os beneficies, as vigararias, a acabar com- Demais ha uma consideração muito valiosa. 
os parochos encommend~tdos; mas sim porque con- Desde que o governo entregou completamente aoa 

-----------OUU4Ue-d~s substituições resultà uma· · ·~~ão•dos· semina1'lriift.os.-,--- - - -
correspondente a essa quantia. · não vejo muito fundamento parafque se lhes im, 

. -'• 21.-TO:KO I. 
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de9e . confem pze a e es os pro essoreil quantias:. •7:200;$000paralaboratoriosegaliinetes; 
que mais se . distinguirem no ensino ; e uma tias 6:000~ para augmcnto da bibliotheca e 22:~008000 
provas do zelo que dão é J;>Or certo a composição paraaugmento de gabinetes e laboratorios, inclusi
decompendios para as disciphnas que professam ou ve um de histoiogia. , 
para outras da faculdade a que pertencem. Quem assim procede no estado critico do the-

M:~s est3 medida, esses premws, não são de::pczas souro não merece .censura por não assentir ás via· 
-----~q~u~e;s~e~po~s~S3~m~c~o~n~~i~d~e~ra~r~i~m~re~s~c~in~~~i~v~ci~s~n~o~t~.r:;;f-1lo~~~~~·~~s--professores. 

em que se ac 1am as manças do patz. Os premJOs E neste ponto, já que trato da instrucçiio supe· 
não ficarlio prejudicados em cousa alguma por rior, eu direi ao nobre ministro do imperio, e per-
serem adiados dous ou tres nnnos. A medida niio foi mitla-me S. Ex. a minha franqueza : da sua im· 
revon-ada; continúa consignada nos estatutos des~as p•rtante reforma sobre instrucção publica, na 
facuf'dades. O que a commissüo fez foi no exerci cio parte relativa ús faculdades de medicina, de que 
de 1879 a 1880 não eonsignnr verba pnrn esses me oecupo, eu nproveitaria apenns o indispensavel. 

-----~p~r~e~m~igo~s.~N~ã!!jo~m~e~c~on~s~ta~nc~t~u~a~J m~c~n~t~e~qJ~);-o-;jn-a~~'-~~~':f'lí;llllO comporta a ereação de muitas 
se ache em divida· para com alguns Cios professo· cadelr.ls ; e nada lucramos em fazer uma reforma 
rcs (Apartes). para o papel. 

Póde o compendio estar composto, mns o governo lt..•~o ou cntendedor não sou proflssJ'onal· mas 
· n~ao estar obrJtl'ado a dár o &rcmio, tanto msls que .,u b ' ' 

~ polo quo tenho Jldo c conheço destas mate· 
n disposição é meramente oeultntlva. rios, vo~o que muito pouca cousa precisa mais além 

O Sn. SILVEIR.\ DE Souu:-IIn dlspo$içües esta· dos gubmotcs e da creaçiio talvez de duas cadeb:as 
beleciclas. prot,riamente prntlcns, principalmente a dlvh.ão 

o Sn. BuAnQUE DE MAcnon:- na disposicõos es· da cadeira de anatomia. -
tnbelecidas; mas o governo ú quem decide em ul· Nas escolas de m d - · ais que es~es 

par e pra 1ca, nos são frequentemente, em nossas escolas de medicina ficassem perfeitamente 
quinzena, transmittidos do velho mundo. organizadas. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 27/01/2015 11:57- PÃigina 14 de 43 

Sessão em !4 de Maio de 1879-. !{)3 

· 0 SR. GALDINO DAS NEVES :-Perfeitamente não ; . 0 SR. LEONCIO DE CAI\VALHO (ministro da imperlo): 
faltam os gabinetes. -Não se póde completar sem augrilento de cadei-

0 SR. BUARQUE DE MAcEDo:-Perdõe-me, o nobre ras. 
- a nçao. u es ou a an o n. uAnQUE DE MACEoo :- Quaes são ellas '! 

tambem dos gabinetes, que é a parte capital · do o Sn. LEONCIO. DE CARvALHO (ministro ·do imperio): 
estudo nas escolas de medicina. · -Lendo a reforma v. Ex. verá. · -

O SR. GA.LDINO DAS NEvEs dá um aparte . o Sn. BUARQUE DE MA.CEDo:·-Não ha necessidade 
·O Sn. BuARQUE DÊ MAcEDO:- Pois foi o que eu de novos professores; é exactamente .esse· luxo de 

diss~. Não só co_ncord~i co~ a orgànização dos novas cadeiras, ~om randes 'dis endios ue eu 
o , 1 Ia.em o.a-os e eseJavavra aopo:::-ora. 
maiores recursos ainda, si fôsse necessario. As cadeiras de direito administrativo e êconomia 

Tambem com relação ás faculdades de direito, politica passarão para o novo curso ... 
já que fallo nisto; não sei si S. Ex. pretende deci- o SR. LEoNcio DE CARVALHO (ministro do imperio): 
didamente augmentar a despeza ; mas na minha -A economia politica que se ensina actualmeilte · 
opinião é isto perfeitamente s~perfluo: . não é sufficiente. (Ha outros qpattes.) 

despeza. Refiro-me a. divisão do curso em dons : _ i ~Ia 0 Irei 0• 
um de sciencias jurídicas e outro de sciencias poli- Nao sou mmto co~pe~ente, ~~s. como s~u;tam-
ticas e administrativas. ~em formad~ em scienCJ~s pohtiCas e admm1stra. 

O. rt. • • • • ttvas,. estudei ~stas ll)atertas, posso co!ll segurança 
. · SR. LEO,!iCIO DE u.~VALHO (mtmstro do ~mpen~). declarar, que a cadeira de encyclopedm do direito 

- E.' _Prect.so desenvolver o estudo de sctep.cias l não se liga tão grande importancia como a que se 
adm1mstr~tivas. . invoca aqui.-Nas universidades livres, em uma das 

O SR. BUARQUE DE MACEDO :-Não vejo por que os mais importan~es, como é a de Bruxellns mesmo nas 
professores das cadeiras de economia política e universidades do estadô na Belgica, não se presta . . ' . . . - . . . . . 

, pa . . . e ci r no curso e sCienCias po 1 1cas se en a attestn o ê frequencin do curso para se 
e administrativas, e da mesma fórnia os professores considerar que o alumno .conhece essa disciplina 
das cadeiras communs dos dous cursos, taes como sufilcientemente c ser dispensado.do exame. 
os de institulas, direito publico, direito natural e Mas passemos adis.n~e ; desculp-em-me esta di-
direito civil (Apartes). versão em que entrei, porque apenas tenho por fim 
. Sei qu~ jã hou~e idéa da c~eaç1io ~e c~deiras .de tratar da despeza, e não vejo necessidade de nu-

pensavel e dispendioso. . 
Não ha necessidade de ~ugmentar um sõ profes

sor; aproveitem-se os actuaes, sobretudo sendo a 
maior parte das matarias communs aos dons cursos, 
distinguindo-se sómente na maneira de aprofundai
as conforme as especialidades. 

o re mm1s sa e per e1 amen e gue no cursa 
de sciencias politicns e administrativas sómentc os 
elementos de alguns ramos das sciencias juriaieas 
são exigidos ; o essencinl compõe-se do estudo das 
institutas, do dirello publico, da economin polltica e 
do direito administrativo. 

0 Sn, LEONCIO DE CARVALHO (minidro do imp~rio): 
Vai ser augmentado com a creaçiio de algumas 
cadeiras. 

commeréinl, criminal si'io propriamente éJcmentos 
no curso de sciencios politicas, niio ha necessidade 
de estudo profundo (Apartes). 

Desculpe-me o nobre mimstro por entrar eu em 
sua seára, e si me occupo disso é _porque estoutra
tando da despeza, é sob esta relaçao unica que aqui . . 

Me parece que se póde. attender perreiLameate 
esta parte da reforma sem dispender uni. real 
mais. · 

O Sa. JoAQUIM NAnuco :-Não ha reforma sem 
dinheiro. 

Sr. presidente, o nobre deputado, ainda censu· 
rando as reducções feitas pela eommis~ilo quanto á 
instrucçiio publica, notou gue tlvessemos proposto 
a suppressiio do Institu~ Commercial. . · 

S. Ex. niio nos adduzlo umn só rnzilo justificativa 
da sua critica, porque disse-nos sómentc, quo o 
· · . , sa 
reforma consiste em tornar os cursos livres o 
prover n cndelrn de escrlpturagno mercantil. 

O Sn. Fn.\NKLJN DoiuA dá um aparte. 
0 Sn. BU.\RQUB DI MACIDO:-Fol o proprlo Sr. ml• 

nistro do lmpcrlo que nos deu base para a aup· 
press~o, como V. Ex. vai vêr. I porque a com· 
mlssiio nno concordo com o reforma da htnltulçilo 
como, depois do condemnnl·a indlrcc&nmente, ,o 

mldn. 
Eis o quo sê encontra no relaLorio do nobre mi· 

nistro do lmperlo sobre o instituto commercinl: 
c Em !877 mntrlcularam·se ii nlumnos e foram 
admittidos !6 ouvintes. Dos ii matriculados por· 
deram o nono 13 ; deixou de fazer exame I; foram . . 
ndo plenamente em todas as matarias i ; idem em 
quatro matarias. e simplesmente em uma!; plena
mentG em tres matarias e simplesmente em· fluas i; 
plenamente em duas e simplesmente em. tres· i.; . 
simplesmente em todas as matarias 3. O primeiro· 
dos alumnos ex~minados com l.e!ou o -curso· e l'e· 

feitamente dispensavel. o noi;; ministro póde di· nantricularam-se nos tres primeiros ann"os do curso . 
vidir os dous cursos sem crear novn& cadeiras. i8 alumnos e· foram admittidos i6 ouvintes. No . 
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quarto nenhum alumno se matriculou. Não é 
ainda conhecido o resultado dos estu~los. . 

c A simples inspecção dos nlgar1smos_qu~ ah1 
ficam basta ara convencer .de ue o mst1tuto 
.cGntiLua a não corresponder aos fins da sua 
creação, c ainda menos aos sacrificios que faz o 
Estado para sua manutenção, com a qual despende 
annualmente a quantia do 20:800~00. Dividida 
esta quantia pelos :1.8 alumnos, que representam a 
ultima frequencia do estabelecimento, verific.a-se 

3 ~ 

:I.:Ui5~3. • 
0 SR. FRAKLIN DORIA dá um aparte. 

pede, é importante na verdade ; mns. o ~que é certo 
é que póde ella ser creada, que sera t~o f~cquen
tada como as outras. No commerc10 mnguem 

--------vy-at-estudm"--e . - . s s 
·commerciaes ; cada um procura o seu professor 
vra\ico. aprende em pequeno numero de lições em 
vêz de frequen~ar os cursos commerciaes do Estado. 

0 Sn. BUARQUE DE MACEDO :-0 que eu nno vejo 
é a possibilidade de se fazer uma reforma que dê 
um resultado. prof~&uo, por uma razão: a cadeira 
de éscri tura ão merc:mtil c.u·o covim s 

O Sn. FnA.NKLIN Donu:-Por este modo. nunca 
teremos institutos commerciaes. _ 

O Sn. BuA.RQuE DE MACEDO:- Não vejo neces
sidade de institutos commerciaes ; e a prova está 
na f~lta ,absoln:ta de alu~nos: . 

·como o gno 1rector o instituto commercial, 
aliás um cidadão muito respeitavel e illustrado, se 
convença de qu~ a fálta de frequencia naquellc 
instituto é devida ao ensino estar alli sujeito a 
um certo regimen. 

O SR. BuARQUE DE MAcEDO:- Portanto_, si a com· 
missão propoz a supprcssáo do curso commercial 
foi cxactamente pelas razões adduzidas pelo Sr. 
ministro do im erio. 

0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:- Apoiado. Es
cola vazia, fecha-se. 

0 Sn. BUARQUE DE MACEDO:- Não pareceu á com
missão que devesse substituir uma instituição desta 
oooem, que já existe · creio que ha vinte e tantos 
annos, dando depois deste prazo o resultado d 

curso para o ·qua não ha alumnos; 
é dispensavel conservar semelhante instituição . 

O SR. FRANKLIN DoRJA :-A consequencia não é 
essa. Si isto dá-se porque a instituição é má na 
sua organização, seja ella reformada. 

O SR. BuARQUE DE MAcEDo: -Mas, senhores 
'á so r1 o essa instituição? 

O·Sn. FRANKLIN DomA:- Nenhumn. 
0 SR. BUAR UE 

orma que se pede? Simplesmente deixarem-se 
os cursos livres. · . . 

Senhores, a respeito dos cursos livres, de que 
aliás sou pat•Lidario, tenho muita desconfiança do 
resultado que nos espern. E, si assim penso para 
as faculdades, não lia razão para ter parecer di
verso quanto aos cursos commerciaes.São os factos 
relatados pelo nobre miliistro do imperio, os seus 
dadosestatisticos que recommendam a medida. 

tanto, a suppressa& fot motivada por S, Ex. 
O ~R. FRANKLIN DomA :- E' lamentavel que ella 

subststa. . 
0 Sn. LounE~ÇO DE ALBUQUERQUE: -E' lnmen· 

tavel que a escola não tenha sido frequentada ; mas, 
uma . vez que o niio tem sido, é natural ue e· 

pativeis com os trabalhos commerciacs, on nos · 
desse qualquer outra razão, admitte-se; mas con· (Ha out,-os apcwtes.) 

St o director daquelle estabelecimento nos 
dissesse, que as horas dos cursPs eram iaeo · 

cluir que a sua frequeneia vem ilo facto ..:o instituto O SR. BUARQUB DE MACEDo: -Tivemos na pro- · 
estar sujeito a um regimen, é no que, me parece, vincia de Pernambuco uma escola commercial, que 
se illude. . deu o mesmo resultado1 c nlli havia a liberdade de 

Mas ainda quan(}o esta raziío tivesse alguma cursos. Parece ue uecldldamento é uma · ·-
------~Prl':l-on;:cel)l.du:enciaraeredito qu~~oa~l:;a:il''Be~fe;;rt;ll;a~d;o~n~ol:br~·~ ~~-~~;.;;fu-~~m's1iila&lt'fio~sTna~n~os~sa~cl~as~s;:e~co~n~l-~-----

ministro do imperio, creando cursos livres, cnda 
um virá frequentar o curso que preferir em outra 
qualquer localidade. 

Portanto não vejo necessidade do Estado nem 
mesmo manter uulas de commerclo destacados ou 
livres para as pessoas, commerclantes ou nilo, que 
nsquizerem frequentar, porquanto o Cacto mostrarA 
que não procurarão nbsolutnmente essas aulas. 

A circumstancin do instituto ter uma orga· 
nizarao· e não ser licito a cadn nm frequentar des 
loca amente a nula que lhe convier, nilo é razão 
do. niio frequencia ; esta é de\'lda a estar esta 
lnstiluiçiio condemnada no paiz. 

Quanto a mim será mUlto mais util do que 
este curso commercial, crear uma aula 11ublica de 
economia politica. , , . 
lecesse uma aula . publica· de economia politicn, 
teria uma medida de immensa vantagem, porque e 
hoje uma das matarias mais necessarias a toàas ns 
·profissões ; ensina·se actualmente nté nas escolas 
primarias. . 

0 Sn. LEONCIO DI CARV AL1tO minist1·o do im r. · 
Pód • n e e~r uma nula de eseri· 

pturncão mercantil na escola nnrmal. 

O Sn. FnBITAs CoUTINIIO :- Niio estú nos hnbitos 
da populnçiio; niio acoitam isso. 

O Sn. MonzrnA BRANDÃO: -E em Pernambuco 
rolnfinol supprlmldo. 

0 Sn BUARQUB DI MACEDO :- A commissão foi 
censurada por nuo ter consignado verba para run· 
dar a escola normal. 

mente o seu fim, sem dispenâio consideravel. Não 
seria, portanto, com a sommn de 40:000~, que se 
poderia conseguir esta crenção. 

0 Sn. LEONCIO DE CAnVALHO (ministi"O do im· 
perio) :-Eu concordei na suppressiio dessa v~rba, 
por ue tinha um donativo de i · 
app 1ca o creaçno 11 escola normal. 

0 Sa. BUARQUE DE MACEDO :-Eu in tocar nisso. 
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O SR. LIBERATO BARnozo: - Jã teríamos escola O SR. CosTA AzEVEDo :-Tefia mais votantes para 
!J.Orm~I, si não houves.semos fe!to tantos pàlacios a_eleição directa. Menosartronõmia e mais instruc-

mal que temos em Pernambuco ; portanto já vêm 
que sou part1dario das escolas normaes. (Ha outro 
apat·te). 

Não sei porque no Brazil quasi todas as insti
tuições uteis que apparecem e fructificam além, 
aqui degeneram. A escola normal é uma dellas ; 
nao por ellas em si mesmas, mas por aquelles que 
as dirigem; 

A escola norll1al na minha província foi um es-
e mon a o, mas o que 

tem acontecido ? A intervenção partidaria não se 
fez esperar ; e muitos dos professores alumnos da 
escola têm sido postos á margem con\ prejuízo do 
interesse publico (Apartes). . 

Eu acredito, ue é um11 despeza neeessaria e . . . . .. · 
uma parte, é verdade q~e essencial, em que, sobre· 
tudo ~o municipio neut1·c, o professorado não está 
bem preenchido ; e a educaçiio pedagogica. Quanto 
á instrucção é satisfactoria. (Troca1n-se apal"tes.) 

Mas a questão não é sobre a importancin e utili
dade da escola normal ; é nã6 comportar o. o r a· 

s a peza. 
O Sn~ LEONCIO DE CAl\VALHO (ministro do itn

perio) :-E, urgentissima. 
0 Sn. BUARQUE DE MACEDO :-Urgentíssima não ó. 

A: escola normal póde ser fundada daqui a um, 
dous ou tres annos (ml'o apoiados), desde que as fl. 
nanças do paiz não permitten1 n creaçiio de dos· 
pezas actunlmente. 

Os Sns. LEONCIO DE CARVALHO (mini&tro do imperio) 
RIA ao npnr es. ~ 

A escola normal é neees~arin, nuo estou contos· 
tando ; mas elln póde es1>erur mais um ou dous 
annos. (Não ~~iadoa dOa t11eamos scnho1·ea.) Mas 
attendam YV. EEx. por que ê quo eu digo q_ue 

óde ~sperar : é em relnção á situação finnnceua 

A cidade do Rio de Janeiro que tom passado meio 
seculo sem escola normal, não pôde pn~snr 8ern elln 
mais um ou dous annos' 

O Sn. FnANÃLIN DonlA:-E' uma wrgonhn. 
0 SR. BUARQUB DE MACEDO:-Nüo é. Nús temos 

isto não ha qucstiío ; mns po emos cs)>cra'r mais 
~m, dous ou três nnnos sem dnmno algum para a 
mstrucçio. -

uma verba destinada a soccorros. 
Pareceu ao nobre deputado que havia um ter

ror exagerado daquelles que suppunham que a 
mortalidade desta capital augmentava duranle o 
ver~o, e que nessa quadra se desenvolvia a febre 
am~rella. S_. Ex.. no~ di~so gl:!-e o grande mal da 

Seja a tisica ou a febre amarellà~ eu creio que 
ninguem contestará que é uma necessidade de pri-
meira ordem sanear a cidad do · ' -

sta s1m, é que é uma despeza imprescindível, 
porque a molestia. do corpo não póde esperar: 24. 
horas pelo remedw. Si a despeza proposta pela 
commissão pudesse ser dispensada, fique a ca
mara certa de que proporíamos a sua eliminação. 

Essa despeza tem por fim a satisfação de um 
contrat-:> celebrado com o ministerio d() imperio e 
outras medidas relativas á salubridade pubhca. 

E' fóra de questão, é principio·commum e com 
o ual os escri tor 

yg1ene, que quan o mmor r o asse1o, melhores 
serão as condições de salubridade, mais probabi· 
lidade teremos de evitar as epidimias. 

Si a cidade do Rio de .Janeiro fôr devidamente 
il•rigada, si possuir uma conveniente rêde de es
gotos e drainagem, um;l completa distribuição do 
a(l'u si fà asseiad .. r :-
tenhamos a epidemia da febre amarella, esta fur· 
nos·ha menor damno do que o que temos soJfrido 
em épocas passadas, ou mesmo quando o danmo soja 
cons1deravel, em todo o caso serli. menor do que o 
seria com a ansencia desses melhoramentos, com 
a falta de saneamento dn cidade. Isto é int1;1itivo, 

bom senso aceita. 
Esta dcspeza porl.anto é daquellas de que nio 

podemos ntisolutnmente prescindir •. 
Quanto a dizer o nobre dl'putado, que a febre 

nmarolln nlo rnz os estragos qun se diz, eu acredito 
que para contestar n S. Ex. bastam os factos. 

O nobre doputntlo referiu-se a uma eatatistlcn re
lativa ás condições ordinnrlas de salubridade; mas 
nªo ó disso quo se trato. Ha cmnos talvez em quo 

de febre nmarella ou em que estes são pouco frc· 
quentes. Foi da estntistica de um desses nnnos que o 
nobre deputado se serviu ; e neste caso a conclusão 
poderia ter sido mais lata: S. Ex. podia dizer que 
qualquer enfermidade faz maior numero de victi·. 
mas ào que a febre amarelln. 

... • o I f ' 

vinir, de minorar ao menos o mal nas quadras epi· 
dcmicns, que ali:is so reproduzem frequentemente. 
E parn i~to 800:009~, inclpsivc os soccorros pub~i· 
cos, seruo tnlvez msnffic1entos, mns nunca drunms. 

O nobre deputado contestou tnmbem a necessi • 
dnde da verbn-Eventuaes-no ministerio do im· 
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transporte das pessgas que for~m. assignar o_ auto . O SR. GALDINO DAS NEvEs:-Para que estinram 
de nascimento· de um dos prmCipes. Eu dtsse a esperando ? 
S. Ex. nessa occasião, que justificaria esta despeza O SR. BmnQu~ DE ~ACEDO:-Admir~ ue o nobre 

E' certo, senhores, que si não t.ivesssemos ~10-
nachia~ não teria mos autos de nascimento de prm
cipes ; mas jã que a temos, e eu decl~ro _q~e s~:m 
della partidario. e não quero a repubhca, e prec1so 
pagar as despezas que por lei e por praxe recahem 
sobre o th~so~ro. p_ublico e que provêm exclusiva-

A camara sabe que todas as vezes que nas_ce um 
príncipe, lavra-se um auto que tem de serass1gnado 
pelos grandes do Imperio, pelos presidentes das 
duas camaras, pelos ministros de estado e outros 
altos funccionarios. A familia imperial achava-se 
então em Petropolis ; o governo tinha necessid_ade 

e proporc10nar ranspor e as pe o s qu 1 
assignar esse auto. Não preciso entrar em porme
nores para convencer a cam~ra de que tinha-se ~e 

·nho de ferro ás ordens, ,para que no momento dado 
todos que tinham de ass1gnar o auto pudessem par
tir do Rio de Janeiro para Petropolis. 

E' claro que si essa despeza .tem de correr por 
conta do Estado, e si é puramente eventual, o que 
não póde ser contestado, o governo tinha de paga-la 
pela verba por que o fez. Esse trem, esse vapor . 
emfim que nesta côrLe se acharam ás ordens du
rante 3, ~ou 5 dias, porque a camara sabe perfei- · 

l ;'"" .. r IT i 

· 0 SR. GA.LDINO DAS NEV.Es:-E a maior pnrte 
delles, estavam em Petropolis; i>:OOO~ é muito di
nheiro. 

0 SR. BUARQUE DE lri.ACEDO:-A questão não é de 
muito ou de pouco. 

A e - • · · 7 

lle comJ?arccer; si poucos se uti isam do transporte, 
pouco Importa. · 

Os nobres deputados podem examinar a despezn· 
esta foi feita pelo nobrH ministro do imperio qué 
11oderá informar. Consta das .contas ue uma com
ll~U.hi~ < uc teve a ::ma barca cinco ou !ids dias ti . ' . ~ . . 

. um trem preparu~o igual ll'llmero de dias, dos 
-18-rros e dUigeneias~ ete. 
t 

lhe diga~ razão por que o•trem e a barca ficaram 
esperando. 

0 SR. GALDINO DAS NEVES:-Tenho (Riso). 
0 Sn. BU.UtQUE DE MACEDO:-Não sabem OS nobr~s 

deputados qu~ o auto é a~signado logo em seguilla 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES:-Sei disto. 
0 SR. BUARQUE DE MACEDO:-Se sabe, nio me faça 

dessas perguntas (Apartes) . 
Estas _despezas ~onsta!D de conta.s, que existem 

no thesouro publico e sao provementes deste eu:. 
car o. O n-overno ne s ari · • 
minado a despezn e· pago o que devido fosse. E' des
peza exigida por disposição de lei, é despeza even

. tual, e portanto regularmente classificada. 
n. ALDINO DAs EVEs:-0 Sr. Tito Franco 

não é suspeito ; é monarcnista e governista. 
0 Sn. BUARQUE D~ MACEDO:-:-Perdôe-me ; O nobre 

deputado pelo Para parece que acreditou ser essa 
despeza feita com as pessoas; que se destribuia 
certa somma a cada um para o seu transporte. 

. 0 Sn. GALDINO DAS NEVES:-Eu tambem acreditei; 
5:000~ é muito dinheiro. 

0 Sit. CosTA AZEVEDO:-Póde-se cum r1r 
:s. 

_O.Sn. BUA.RQU,E DE MACEDO:-A familia im paria 
nao estava_na corte .. (Apartes .. O Sr. presidente 1'ecla
rn'! at_tenf_ao.) Isto, senhores, é uma exigencia da 
le1 ; s1 nao querem votar a despeza com a monar
chia, acabem com ella, mas não podem fazer criticas 

. E' além disso '!!-~ acto t:epetiqo pelo nosso par
ttdo .. Q n<lbre m!mstro do 1mperw o praticou por 
occastao do nasmmento do segundo filho de Sua 
Alteza a Princeza Imperial ; o Sr. conselheiro Fur
tado ~-o nosso digno collega o Sr. Libera to Barroso 
autor1zaram despezas com o casamento das rince-
, orçamcn o. ao espezas 

todas e&tas de ca~r eTentual. -
O Sn. CosTA AzEVEoo:-E' muito difl'erente. 
0 Sn. BUARQtfÉ DE MACEDO:-Pelo contrario ha· 

veria neste facto mais motivo para censuras. -
O Sn. CosTA AzEVEoo:-A quantia é excessiva. 
0 Sn. BUARQUE DE lttACEDO:-Perdoe-me O nobre 

deputado: V. Ex. sabe perfeitamente que o trem 
da cstrnda de ferro tem ue es · 
cas1ao .•. 

O Sn. CosTA AzE"'I""EDo dá um aparte. 
0 Sn. BUARQUE DE MACEDO :-Pois V. Ex. acre· 

dita que, em um caso deste, o trem da estrada de 
ferro possa ter hora marcada para a sua partida ~ 
Por amor de Dcas ! V. Ex. i ora ue o auto tem 

a a o no ac o o nnsc1mento, ogo em se-
gui_da ~ . -

0 Sn.' CosTA AZEVEEO dá um aparte. . . 
O Sn. BUARQUE. DE MAcEro :-Si v. Ex. diz que 

se deve CSllOrar, eu passo adiante. ·. 
0 Sn. GALDINO DAS NEVES :-Tem de ser llSSÍg'• 

o n c1 en o, para o s ar a 
algumn troco, e hn por nhi tanta gente que queria 
estar veln trorn ! 
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0. S_R. BUARQUE DE l\f.ACEDO :-Parece que se quer 
deculldamente fazer ;praça de um republicanismo, 
que neste te_rreno e de pessíma gosto. Eu estou 
bem persuadido de que o mais decidido republicano 
não faz política de um Jacto desta ordem. 

0 SR. GALDINO DAS NEVES :-Censura-se a des-
peza. - · 

0 Sn. BU!Y{QUE DE MACEDO:-Censura-se a des
peza l Mas a despeza é daqueHas com que o Estado 
â~ve. carregar. Censurem então a àotação impe
rml, os mestres da familia imperial, que são des
pezas da constituição ; censurem as déspezas dos 
casamentos, das exequias, etc. Tudo isto está nas 
mesmas condições. •· 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES :-V. Ex. fallou dos 
mestres~ mas olhe que pelo art. :f.H da constituição 
elles são obrigados a dar conta ao poder legislativo 
do estado de adiantamento dos seus discipulos, e 
desse adiantamento nós tivemos este anno uma 
prova que foi a carta do nosso príncipe Luiz que 
aqui appareceu. 

(Ha outros apartes. O S1·. presidente reClarna 
attenção.) 
•0 Sn. BUARQUE DE MACEDO:-Portanto,.Sr. presi· 

dente, a despeza eventual a que se referiu o nobre 
deputado pela provincia do Pará, é da natureza :la· 
quellas de que não se podia prescindir. 

o SR. . • • •• 
urnas exequias que tiveram logar já no nosso 
tempo, e entretanto o partido liberal condemnou 
muito essas despezas, e o massapüo, etc. · 

0 SR.. BUARQUE DE MACEDO : -Deixe-me conti
nuar, que-quando chegar a occasião tratarei dessas 
exequias. _ . 

Sr. presidente, devo dizer que o nobre deputado 
pelo Pará. quando tratou deste ponto referiu-se a 
uma despeza semelhante que encontrou no balanço 
de :1.875; mas como nós agora fizemos esta mesma 
despeza, euentendi dever justificai-a, e quando a 
não tivessemos feito, quem a autorizou então pro· 
cedeu regularmente. · -

Foi com reducções da ordem das 1ue tenho de· 
scripto, que o nobre deputado chegou ao algarismo 
de mil e trezentos contos de economias no ministe· 
rio~do imperio. . 

Bem vê a camara que a commissão não podia 
desorganizar os serviços .. deste ministerio como o 
nobre depu~ado o fez para conseguir estas reduc
ções ; fot por .isso que só pôde obter de econàmías 
qUinhentos e noventa e quatro contos. Além deste 
algarismo tudo mais traria desorganização. 

Passando ao ministerio. da· justiça o nobre depu
ta:io a quem respondo cQmeçou censurando o par· 
tido liberal or ue à resentava um or mento de 
es(leza. supenor ao a s1,uação transacta: 
Disse S. Ex. que por esta fórma não honrava

mo~ 2s compromissos que tin.bamos tomado na op-

o relatorio do_ nobre ministro da justiça, havia de 
reconhecer que a causa dos augmentos, a que S. 
Ex. se referiu, vem primeiro da insuffi.ciencia pa
tente de algumas verbas do orçamento ; segundo 
do facto de termos creado novas -comnrcas, das 
novas lotações dos lagares de juizes municipaes, 
das novas nomeações de chefes de policia, da re
moção de ,juizes de direito, das gratificaÇões d~:.vi
d_as por lei, de novos lagares de carcereiros, do pre
sr~if! de. Fernando de Noronh~, que_pertenciá ao 
mmisterw da guerra, despezas todas JUStificadas e 
inevitaveis. 
, A camara comprehende que a verba-Justiça de 
f.u instancia- por. exemplo, tem de crescer con· 
stantemente. Creamos novas comarcas , e este 
facto importa despeza de diversas naturezas ; dabi 
resulta necessariamente· um augmento na verba. 

Restaria ver si a creação dessas comarcas, que 
aliás pertence ás assembléas provinciaes, fez-se de 
uma fórma inconveniente e contraria aos interesses 
publicos. Mas, senhores, a verdade é que (e nesta 
parté é exigencia da propria constituicão) quanto 
mais prox.ima tivermos a justiça, mais "moralisado 
será o povo, melhor roa11tida será a ordem·pub1ica, 
mais garantia haverá para todos (Apoiados). 

O Sn. ConnEA. RABELLO : -E posso afiançar, que 
o governo conservador deixou de pagar os ordenae 
dos devidos a alguns juizes liberaes. 

R. UABQUE DE CEDO:- epOlS é uma das 
prerogativas das assembléas provinciaes. lluitos 
governos têm procurado illudir os actos das asseme . 
bléas próvinciaes, qu~ cream comarcas, deixando de 
provel-as;.fazem-no, e certo, levados por um senti
mento louvavel, qual o da econoniia, de eVItar o 
accrescimo de despeza. Mas, ·senhores, em rigor, 
bem estudada a questão, é um attentado (Apoiados). 
Quem é que conhece melhor as necessidades locaes 
do que as assembléas provinciaes? (Apoiados). 

Nós não temos imitado essa fórma de proceder. 
O governo tem os seus delegados nas provincias, e 
estes podem, por uma fórma ou por outra, influir 
mais ou menos para que por este lado não· se au
gmen.tem as despezas; mas, cre_ada a comarca, o 
não provei-a é um correctivo illegal d~ que se usa 
contra as assembléas provinciaes (Muitos apoitJd()s). 

Eis a razão por que tivemos ne~essidade de au· 
gmentar a verba-Justiças de i.' nstancia-, por· 
que o governo muito bem entendeu que devia pro· 
ver algumas dessas comarcas, e até, senhores, que 
devia pagar ordenados. como bem disse o nobre 
deputado-por Minas, de'juizes que estavam nomen· 
dos e não recebiam os seus vencimentos por folCa 
de verba; 

E demais a medida de não proverelil!SO· as. co .. 
marcas ainda óde ter um lado f<JtaJ ne é servir 
de arma de opposição e persegutçao nas maos .. e 
um governo p_artidario, que porventura se a~he:elll 
desiD:telli enc1a com as assemblé!i-5 . prOVl;DCJaes · 
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o Sn. LIBEnAro B.maoso :-Para a nov:a organi
zação. 

O Sn. BuARQUE DE MACEDO : - Não só ara nova 
organização como para a que Ja extste. 

Basta sommar as despczas dos exercidos prece
dentes para se reconhecer que a media é muito su
perior úquíllo que tinlla sido votado pela camara. 

O nobre ministro da justiça teve de entender-~e 
com a commissão e pcdir·lhe que augmentasse a 
-ver a o s · i ~ n ; 
commissão assim o fez, ficando mes~o um p9uco 
áquem da media da despeza dos cmco ultimas 
exercícios. 

Porventura queria a camara que deixassemos 
os desgraçados prisio?~ir~s daquell? ilha sem o ne-

o parlamento devia votar ? -
Eis aqui ajustificaçüo do augmento da verba. 

. Quanto ú critica do alguns detalhes do mesmo 
mmts eno o no e pu a o pe o ara nao 01 mms 
feliz, como vou mostrar á camara. 

S. Ex. na secretaria da justiça propoz a.suppres
são da gratificação de 2~0~0 que ~m os correios; e 
tambem da verba para as nnpressoes. 

Sobre esta nltima já respondi ; faz parte da re
ceita da typographia nacional, não é para fazer 
contratos especiaes de imprcssã0, e tem de entrar 
para o thesouro. 

Qua_nt? aos c,orreios, 

p~egados quando o regulamento da secretaria lh'os 
da. 

E si a commissão manteve o ordenado e gratifi· 
cação de todos os outros empregados da secretaria, 

'por que havia de tirar 21}000 aos correios quando 
isto está garantido no regulamento? 

O Sn. GALDINO DAS NEVES:- Sim, senhor. 
0 Sn. BUARQUE DE MACEDO :-Devia tirar ? 
O Sn. GALDINo D.\s N EYES :- Não . 

:· O Sn. BuARQUE ti:E ~IA CEDO :-Eis aqui. N ôs res
eitamos o direito adquirido, e portanto não po-
: . . : . .,/ . 

(Apoiados). 
s. Ex. fallou d(ls despezas secretas ; mas devo 

declarar que esta verba é a mesma que se acha 
consignada no orçamento passado. 

A S. Ex. pareceu que essa despeza era exage
rada; e a palavra do nobre deputado devia ter 
muito peso, porque S. Ex. foi ãireetor geral da 
secretaria da JUStiça, e deve conhecer qual o des
tino que em geral se dá á somma pedida. Mas não i . 
que esta verba, que é de 120:0001) para as despezas 
da policia secreta desta grande capital e de todo o 
Imperio, não é de mais ( A.poiad6s). 

Temos desl?ezas secretas no estrangeiro (apoiados), 
temos necessidade muitas vezes de mandar agentes 
pulicines acompanhando daqui a individuas que se 

o " • ; : • 

tender 1i requisiç.lío de ministros de outros paizes 
nqui acreditados, quo reclamam para certos casos 
a pr~senç::. do ngentfls ao policia secreta, e final· 
mente cnrl:'cemos oxerc(!r l.'~rtu 'figilaneia sobre os 
moedeiros fnlsos; tudo lato, olém dn neeellsidnde do 
emprego dn JlDIIcln acortliD no dt'licobBrtu tlos crimes 

· ns nossns 
capitaes. E JIUten o qwua vurllQ JU&Wa MA do OU• 
gerada. 

quer dizer tambem 

xada em lei. Essa segunda gratific:u;ão é dada para 
despezas de representação pela circumstancia de 
que o individuo que exerce o cargo de chefe de 
policia tem despezas de certa ordem de que se não 
póde privar. • 

Eis-aqui a origem das duns gratificações : uma é 
dir,!lito perfeito, como i:nagistrado ; outra, em vir· 
tude da lei, por uma razão mutto justificavel. 

A Ca!fiara comprchen~e, 9u~ o chefe de policut 

dade, e não pôde deixar de ter uma certa repre
sent:~ção. Não se pôde deixar de dar 11ma gratifi
ca~ão a estes funccionarios, que muitas vezes aban
donam os seus commodos. vêm de comarcas lon
ginquas, onde faziam pouéa despeza, para viver.em 
uma populosa capital. . _ _ . 

3. 600r5, que é dada ao chefe de polici; da cõrtc, e 
todas as outras variam entre f: 000$ e i: 600#000. 

Si se désse a um magistrado ·apenas os venci. 
mentos de 300~ mensaes para exercer o cargo de 
chefe de policia na cõrte do lmperio, eu creio que 
não haveria um h:on!em de criterio .9ue. aceita'lse 

' cursos proprios. 
O noiJre deputado, lendo a verba relativa aos com. 

mandantes superiores, concluiu que nós pngavamos 
ainda gratificações aos militares que exerciam esses 
commandos. 

S. Ex. equivocou-se; a verba não tem só esta 
denominação, e nella se lê tambem- e outras des
pezas. 

Actuahuente não ~xiste gratificação dada n um só 

A verba é destinada ao serviço do expediente dos 
commandos superiores, á arrecadação de arma
mento e outras despez;as desta natureza. 

Portanto, declaro ao nobre deputado g:ue não 
existe mais um só commandante superiOr que 
vença gratificação. S. Ex. fez uma arguição infun-. . . 

Jú ·vê a casa que desde que se trata da despeza 
desta natureza ella não póde ser supprimida.: · 

Pela mesma fórma, com o seu systema de guerra 
a todas as despezas-eventuaes-S. Ex. declarou, 
que não dava o seu Yoto ás eventuaes do ministerio 
dn justiça. 

cer o, sen ores, que as espezas publicas 
eaUio actualmente dotadas com sommas que pa
recelll Ju1Dclentos para todos os serviços. Desde 
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que não temos mais o transporte de sobras, desde 
que não podemos abrir cred!tos supplementar~s 
para occorrer a diversos serv1ços, era necessar10 
que as verbas do · orcamento fossem dotadas de 
fórma. que não pudessem ser insufficientes na exe
cução de cada um dos serviços a que se destinam. 
Mas nem por isso se póde concluir que a com
missão fosse infallivel, que se possa em um 
orçamento dispensar completamente as verbas des
tinadas· a despezas eventuaes. Qual será p enten
dimento humano que possa prever os encargo~, 
aliás de n :tureza daquelles que são puramente 
evcntuae!:, que devam ser suppridos por verbas 
diversas daquellas que estão no orçamento Y A 
camara c01nprehende perfd tamente que em um 
ministerio podem apparecer serviçus extraordina
rios, de expediente uu de negocias que interessam 
á repartição, muitas vezes serviços de transportes, 
que só podem ser pagos pela verba -.:.. Even
tuaes. Não se segue ·d :~ hi que o ministro se soe
corra dessa verba pan1 p:tgar serviços quq devam 
ser decretados pelo poder legh;lativo. Não ; isto 
seria um abuso, e então não haveria correctivo 
possível, desde que o ministro podia tambem 
lap.çar mão de outm qualquer verba. 

Eu já aqui disse que o ministro tem a facul
dade de prorogar o expeditinte das reparti\:ões, 
quando a !leces_:;idnd~ do serviço o exigir; essa facu:l-

E' um corpo que se comPõe, creio, de 500 ou 600 
praças .. além de 5ti0 do corpo de urbanos. 

Vê ·V. Ex. si é possível que um só medico, um 
só cirurgião satisfaça as necessidades do serviço do 
corpo ; quanto mais supprimindo-o como propõe o 
nobre deputado, ainda mesmo que as praças sejam 
tratadas em enfermarias particulares. · · 

Supprima-se tambem o ajudante._v. Ex. sabe 
que além de ser a existenda de um cirurgião e de 
um ajudanle uma medida humanitaria para uma 
corporação tão numerosa, é um compromisso do 
Estado, porque pelo regulamento do corpo o governo 
é obrigado a ter um medico part• tratar dos soldados. 

O nobre deputado não notou que a commissão 
propoz, quando tratou do corpo .mili~, uma reduc.
çào de M!:OOOI$ nas despezas, 1sto e, fez o menos 
que era possível. 

Erri seguida perguntou S. Ex.-Que verba é esta 
de reformados Y Si são reformados, disse, devem ser 
pagos pelo mini.sterio da fazenda. . 

Quando muito, senhores, podia .o nobre dP.putado 
censurar n classificação da despeza; mas nem nisto -
S. Ex. tem razão. · · . . 

Assim como o ministerio da guerrn paga :1 rl~'~pr7.a 
com os seus reformados do exercito, o da ja~li~n 
deve pagar a que provém do corpo milita·· que estã 
aseu cargo. 

Abstra~it da yerba, como parece 
. . , , e o s o es a o r1-

gação uma medida permanente, porque·o ireito gado a conceder reforma aos oftlciaes do corpo mi
do empreg-ado se acha garantido nesta parte pelos litar da côrte que estiverem em condições de ·me
regulamentos. Ma s pó de o governo, por necessidllde, recei-a . Quanto á verba competente, está cal
tomar uuw medida desta ordem com relação a culada para pagamento do que se deve ; não .é 
certos empregados, mandando-os fazer serviços possivel supprimil-a, nem mesmo dimin~i~-a. 
extraordinarios, não previstos, puramente even· S.• Ex. fallou em estudantes de med1ema, que 
tuaes; e portanto tem necessidade de pagai -os. são pagos pela verba do corpo militar. · 

· Achou S. Ex. em balanços antigos, de 75 a 76~ Fica .no crilerio do ministro julgar do mereci· umu despeza d~:: ~OO$, feita com estudante" de me-
mento da retl'ibuiçào e para estes c:·sos se fez a dieina. Eu, Sr. presidente, não careço pedir ~nror
verba -Eventuaes. Não ha camara alg-uma· que, mação sobre este facto, porque tudo me d1z que 
votando um orçamento, não tenhn dotado estes estes esttldantes foram auxiliares l!os traualhos de 
serviços imprE~vistos (Apoiados) ~ Esta é a verdade i cirurgia, e como taes deyiam ser pago~ . . Não sei 
e eu acredito que no ministerio da justiça, onde si 0 facto é este i mas s1 a despeza extste no ba· 
o nobre detJutado quiZ tambem supprimir a verba lan~o de i875 a i876, na proposta do governo, no 
-Eventuaes- estes casos se poderão ainda repro- orçnmento, não foi contemplada nrba alguma para 
duzir em maior escala. os estudantes de medicina. 

A verba- Eventuaes- no ministerio da justiç~ o nobre _deputado propoz a suppressão da verba 
era de i2:0008, e a commissão reduziu-a a 6:0006. _Obras; e nhi disse que devia a despeza correr 
Poderá dizer-se que é U:ma verba demasiada 't De- pelo ministerio da agricultura. 
certo que não. Como quer o nobre deputado sup- Eu t:1mbem entendo que todas as-obras, .com 
primir em toda a parto a verba-Eventuaes't Si é excepção das militares, devem correr ~1<! mlnts· 
por s~stema, eu digo que não se póde, em ma- t:·rio da 8!:!ricultura, onde ha uma repartl\:80 espe· 
teria desta ordem, proceder por systema. No go- cial montada para este fim, um corpo de enge~ 
verno tudo gue fõr principio absoluto •. systema nheiros, etc.; mas o nobre deputado pr?p~z 8 .sup
invariavel, dev.e ser conde.mnado (Apotadó~). 6 pres~ão da verba e quando tratou do mmr-terw da 
governo não pode estar absolutamente adstr1cto a agricultura fez ohtras reducções e disse! q!le o.:q~e 
esses principios · é reciso caminhar conforme -va 1neluida a quantia que a comm1ssao dJqJI· 

.1, Ji.-TO)IO I, 
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parece !UUito conciliavel com o se~ espirito de 
economm. 

O SR. CosTA. AzEVEDO : -E' em opposição. 
' 0 SR. BUARQUE DE M.'>CEDO : - Elle é minis\eria • 
lista; V. Ex. éque o quaratirarpara aopposição. 

• SI n e, o no ra epu a o, tratan o a 
verba- Auxilio á for~a policial das provincias -, 
propôz que fosse elevada de mais 500: OOOl!, tirados 
do exercito, cuja reducção a 8.000 homens S. Ex. 
lembrou-nos. · 

O nobre ~ep:uta~~· para justificar a. suà medida, 

2.000 homens para: umns províncias, i.OOO para 
outras, e assim por diante. 

Na verdade senha i . 
desse ser detalhado {é a phrase teclmica) em um 
parlamento pela fórma por que o fez o nobre de
putado, ~~m atte_nder á~ nec.essid_a~e~ e ~xigen~ias 
ila occas1ao, mutto faetl seria dirtgir o exercito; 
mas eu porei de parte a distribuição para notar á 
camara, que, si passar a medida do nobre depu
tado, o exercito fica reduzido não a 8.0QO, mas a 
ã.OOOhomens. · 

Senhores, eu entendo, e jú e manifestei na casa, 
que podiamos reduzir o exercito a 12.000 homens 
o e ec 1vamen e 01 e e re uz1 o a f . 000 ; mas 
não supponha a c amara que ·teremos :13.000 ho
mens effectivos em serviço. Destes !3.000 deve-se 
descontar os doentes, os desertores, os presos, os 
camaradas, que foram agora restabelecidos. iudo 
isto dá em resultado que 3.000 homens pelo menos 
estão ermanentemente órn d s · · 

Daht resulta que o exercito effectivo é de !0.000 
homens, e não de !3.000. 

Ora, o honrado deputado, propondo-se reduzir o 
numero de :13.000 a 8.000, segue-se que, em
pregando a mesma deducçiio por mim feila, te
r~amos apenas õ.OOO homens de cffcctivo do exer-

Pergunto eu: I> ou 6.000 homens serão sumci
entes {l&ra manter os serviços, principalmente de 
fronteiras e de manutenção da ordem publica ? 
De certo que não. . 

Nem se supponha que a policia das provincias é 
bastante para fazer o serviço de cada uma dellas. 

Não só é muito insumciente, como a camara sabe 
perfeitamente que, por maior confiança que se 
tenha na policio, na casos, os de sedição, or 
exem lo ue traze a -
pu~lica, .em. !JUe, sem irrogar absolutamente in· 
JUria á pohcla local, o governo precisa do sei
dado de linha para fazer as diligencias e guarne· 
cer as cidades (apoiados) ; e então, senhores, não 
teríamos necessidAde do exercito sómente para 
guarnecer as fronteiras,. onde aliás é de absoluta . . . . . 

Tratei do exercito, estando a occupar-me do mi
nisterio da justiça, porque queria acompanhar ao 
nobre ãeputa.do pelo Pará nos motivos que o in-

• A - • • • 

< ' 

força policial das províncias-, suprindo esse acres
cimo de despeza com a economia que dizia fa~er 
na reducção do exercito; mas continúo a refutar 
as censuras feitas ao orçamento do ministerio da 
justiça. -· 

-Ajudas de custo-; mas S. Ex. não attendeu a 
que augmentando-se as comarcas, ha certas remo
ções de juizes de direito de uma intrancia para 
qutra superior, que· dão direito a ajudas ao custo: 
os juizes municipaes a têm igualmente. Os chefes 
de policia têm ajudas de custo. Tudo isto augmenta 

exercícios anteriores ; e é este o processo legal, 
segundo o qual se fazem os orçamtmtos. Essa média 
deu em resultado o algarismo que ahi está. Por
tanto, não ha razão para censurar. 

Não ha reducção no ministerio da justiça, e antes 
o nobre deputado balanceia as suas operações com 
um augmento de 292:7628, que diz desapparecer 
com o zelo, probidade e fiscalização do. governo. 
Mas, senhores, houvesse nugmento ou reducção, a 

vada, porque, como a camara acaba de ouvir, esses 
meios de reorganiza~ão do orçamento propos~os 
pelo nobre deputado são perfeitamente inaceitavets. 

Com relacão ao ministerio de estrangeiros, o 
nobre deputado entende, que se devem supprimir 
as verbas-Impressões- (já respondi sobre este 
pon o, ra an o os outros mmis erws e-a ugue 
ae·cnsa. 

Quanto ao alu~uel da casa, estou de accôrdo com 
o nobre deputado • 

O Sn. LtBEIIA.to BAnnoso:-Mas hn contrato. 

que nos obrigue a manter a secretnrin do estran
f.!'Ciros na casa em que está situada no cáes dn 
Gloria, estou de accôrdo com o nobre deputado i 
penso que póde ser removida para n typogrnphin 
nncionnl, se nhi hourer espaço disponivel. 

A commissiio propoz reuucções nn secretaria de 
cstran~reiros i o nobre depu todo não as menciona, 
mas ellas comprehendem os lagares vagos de V e 
!, 0 omcial. 

Ha ortanto nhi uma ono ·a ue iio é e ucnn 
e nenhuma outra podia n comm1ssão fazer. 

S. Ex. tambom não indica mais do que essa 
suppressão de despezas do impressão e transfe· 
rencia da casa para um proprio nacional. 

A :J..a não póde ter lagar ; e com a 2.11 concordo 
condicionalmente. 

um certo reg1men, seJa collocada. diplomatas trabalhando na secretaria de estran· 
E si o Sr. Marquez do Herval, digno ministro geiros. 

da gJierr!l, já expoz nesta casa os motivos por que Sr. presidente, os diplomatas que estão em dis
constderava que um exercito de i3 mil h-omens ponibilidade, ou mesmo que niio estejam, quando 
ern.apen~s sumciente para fazer o serviço miliLar aqui se acham, podem ser convidados a trabalhar 
do rmpe~1o, como quer o nobre deputado reduzil-o na secrcta~ia .de cslraugciro~, e a isto sio obri-
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O Sn. BuARQUE DE MAcEno:-0 que é muito acer
tado, como bem diz o nobre ministro ; tanto assim 
que ha dispositões re ulamentares em outros ai-
zes,as quaes exigem que no fim e ca a qumquenmo 
o diplomata volte a seu paiz afim de trabalhar 
algum tempo ·nas secretarias de negocios estran-
«eiros. · . · . 
Nã~ vejo que dahi resulte inconveniente algum. 
Accresce, ue aos diplomatas que são postos em 

is oni il" · · enci-
mentos, embora não tenham as despezas chamadas 
de representação. E' um direito perfeito. Podem 
ficar em disponibilidade iilactiva durante 5 annos, 
creio eu ; e só mente decorrido este prazo perdem os 
seus lagares. 

O qu_e se passa act~almente _na secretaria de_ es-

acham é perfeitamente garantido pelo regulamento 
do corpo diplomatico, ou pelo menos o governo 
está autorizado-a fazel-o e elles alli encontram ser-
viços que tê~ de desempenhar. · · 

Não póde portanto ser suoprimida esta verba de 
empregados em disponibilidade. 

Entende o nobre deputado, que não devemos ter 
empregados em disponibilidade; e declarou que do 
momento em .que não estiverem os nossos diplo
matas em commissões devemos despedil·os. 

Mas a casa sabe perfeitamente, que a diplomacia 
i entre nós uma carreira (apoiados) .. e não é pos· 
sivel deixar de dar certas garantias áquelles que a 
seguem, ne a vtvem e con am com um u uro. 

O pro.prio governo tem muitas vezes necessi
dade de retirar um chefe de uma legação ou do 
logar em que está servindo para conservai-o em 
disponibilidade, para empregai-o em serviços do 
paiz, ou dar-lhe mais tarde outro destino. 

Esses func ion · e o ra muitas v z 
a sua carreira por a dido de legação, c1ue não 
tem outro meio de vida, niío podem absolutamente 
ser postos á margem (apoiados) ; o governo ou ha 
de aposentai-os ou ha de conservai· os em dispo· 
nibilidade até que possa utilizar os seus serviços. 

E' uma economia t~mbem, que não póde ser effe· 

O nobre deputado .Perguntou á commlssão por· 
que não reduziu todas as legações do Pacifico n 
uma só. 

E' muito simples. Eu respondi em nparte: a gco· 
grapbia se oppõe a isto (lbso e apoiadQs). 

Al>ra o nobre deputado um mappn geographico, 
e veja com que incommodo e transtorno um di· 
plomata se transportaria de uma para outra repu-
blica do Pacifico. · 

mas interesses industriaes, que nem sempre podem 
ser attendidos por um consul. . 

.E' alli o nosso uni co mercado monetario · é· • · 
que evantamos os nossos emprestimos, e onde 
temos · necessidade, pela propria · diplomacia, de 
manter e estreitar relações de certa ordem, para em 
qualquer tempo aplainarmos difficuldades que por
ventura possamos encontrar no nosso caminho. 

. A cama!'a não desconhece, q~e a este respeito a 

que ahi temos permanentemente interesc;es de alta 
ord~m a zelar, não podemos prescindir de uma.le
gaçao. · 

Paris é uma grande capital, frequenlqda por um 
grande numero de brazileiros, que precisam mui
tas vezes do con_cur~o da legação do Imperio. E' 

ro~a e da America se 'em conformado com esta 
ex!~Pncia. E' uma conveniencia politica. . 

.l.'!ão ha outra razão, eu o confesso francamente; 
mas quando tratamos de interesses do Estado, não 
nos podemos guiar por considerações de pouca 
monta. 

O Sn. MAtREIRos :-Podia-se reduzir a cate .. 
goria. 

0, SB.· BUARQpE DE MAC!DO:-:- Não se póde re· 

blicas do Prata'podia fazer-se 'isso. • envindo extraordlnario. ~ 
o Sn. BUARQUE DE MACEDO : _ A commissão São destas despezas de pura conveniencia. Somos 

gropoz, que. a republica do Paraguay, Estado um Estado catholico; temos muitas questões a tratar 
· I Ar · " 6 com a Santa Sé; precisamos ter alli um enviado r1enta e gentmo 1ormassem uma s legação. extraordinario, sem que teríamos de mandar a .cada 

Era o mais que se podia fazer. . momento um ministro para aplainar qualquer dif· 

não ·reuníamos Londres e Paris em uma só e· 
gação. 

Senhores não o fizemos por uma razão de utili· 
dade e mesmo de conveniencia. 

Póàe-se dizer, que são as duas mais importantes 
.Ca itaes do mundo, principalmente para os bra-

1 os. 
Em Londr.es temos interesses. de grande impor

- 'ancin,. não -siDlplesmente interesses diplomaticos, 

cu a e. . · , 
Portanto foi ainda fazendo reducções desta ordem, 

que o nobre deputado chegou ao total de 2.79:tiOO.S. 
De certo ; si nos achassemos em estado de não pre• 
cisarmos attender ás considerações que tenho addu
zido em relação ao corpo dipiomatico, então eu não 

ro unha a su ressão desta ou da uella I a ão:· 
propunha a suppressão,de todas ellas. Mas, sen ores, 
não nos achamos ainda· em uma situação tão deP.lO· 
rD.vel ; e demD.is o corpo diplomatico brazüelro~ 
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digam o que quizerem, tem 
serviços ao paiz (Apotados). 

prestado relev:mles tão limita-se ao seguinte :-que esses serviços 
podem ser supridos por outros auxiliares do mi
nisterio. A miD;ha argumentação está limitada a 0 Sn. GALDINO DAS NEVES :-Não é tanto assim. 

O Sn. JoAQUIM NABuco: -Tem prestado muito 
melhores serviços do que as missões cspeciaes. 

O Sn BuARQUE DE MAiJEno:-Pas!'arei agora a 
occupar-me das observações feitas pelo nobre depu
tado pelo Par~, quauto ao ministerio da marinha. 

O nobre deputado pediu explicações á commis~ão 
· c c a as ou res ver as 1s m-

etas, em relação á que está consignada para a es
cola de marinha. Não tenho agora tempo de descer 
aos algarismos, mas a razão é a seguinte. 

A commissão propoz que o collegio naval fol'se 
reunido á escola de marinha e r.alculou a economia 

ue dahi deveria resultar. Então abateu- se essa 
economia no . o semestre, e não se fez o mesmo 
quanto ao :1..0

, porque não se sabe si o governo 
poder~ !mmediatamente, isto .é, logo no começo do 

' . . 
de conservar a despeza para o :1..0 semestre. 

Outra differença, que o nobre deputado notou, 
veiu do que pa!>.so a expor. . . 

A comm:ssão, quando redigiu as emendas, da 2.a 
para a 3.a discussão, teve de ab:~.ter na mesma 
verba da escola de marinha dous contos e tanto, 
em virtude da emenda que aqui passou, relativa 
ao ajudante do observatorio. Dahi vem que na 
redacção para. 3 3.a .discussão appa~eceu a ~erba 

relação á verba approvada pela casa. Em 3. a dis
cussão, porém, a commissão propoz o restabeie
cimento daquella quantia: a differença vem só
mente destes dou~ factos. 

Quanto ao armamento, sobre que o nobre depu
t~d~. tambem pediu explit'ações, a com missão re--
. . 
a emenda. do nobre deputado pelo Amazonas o Sr. 
Costa Azevedo, emenda que foi approvada pela r a
mara. Dahi é que vem a diflerença entre a verba 
que o ;10bre deputado encontrou em segunda dis
cussão e a que a commissão propôz em terceira. 

.O nobre deputado propoz a sup ressão das im-
- , · a in a. a respon 1 

com relação a todas as impressões. 
S. Ex. é tambem de opmião que se deve manter 

o constlho naval. 
Não vi, senhores, que nos adduzisse uma só 

razão procedente, para justificar a sua opinião. 
A synthese de tudo que nos di:;se () nobre depll

tado. é-que de hoje em diante, só o official lia 
armada póde ser ministro da marinha. 

Esta razão ~ bem fraca, ne111 mesmo está na 

O copselho naval tem sido um pod.croso auxiliar 
para os ministros da marinha, mas deste facto 
concluir-se que só um official da armada póde s·~r 
ministro daquei.Ia re.partição, é nn verdade um 
grande vôo âe 1magmação. 

Senhores, 9 f"et o de supprim ir-se a despeza com 
. · · · · i ro e ou v1r a 

opmião dos officiaes . da armada, quer daquelles 
que compõ1•m artualmente o proprio conselho, 
q~cr d_?s chefes da~ dift'er~ntes repartições. Nào 
sei, pOis, em que possn o conselho navnl influir 
para que o ministro st-ja ou não um official da 
armada. 

qisse, qne. não desconheço os serviços que 
póde Pl'estar o conselho ilaval, m~~ a minha ques-

Demais, nada inhibe o ministro, si entender con
veniente, de manter, em todo o caso, uma corpo
ração consultiva; de reunir seus chefP.s de ser
viços, rormar um conselho que seja ouvido sobre 
cada uma das medidas. · 

Outr'ora existiu um co'nselho desta natureza, 
m c ns a presa o ons scrv1ços, no ml-

ni~terio d'agricultura. 
Não vejo motivo para· que, pela razão especiosa 

que deu o nobre deputado, não se possa supprimir 
o conselho na1'al. 

Sei mesmo que alguns ministros têm havido, 
não uero declinar nomes ue rescindiram do 
canse ho naval na sua administração. Já se vê que, 
~~mbora seja esta corporação um auxiliar presti
m~so e util, podem as ~uas i_nformaç~e~ se~ su-

marinha. . 
A este respeito fica liquidado, que as razões do 

nobre deputado pe~o Pará são improcedentes ; c si 
eu mantenho a opinião que venho de expôr, não 
posso :.tceitar a proposta de S. Ex. pat·a diminuir 
as gratificações dos vogaes do ·mesmo conselho. 

Fui, em parte, precedido, e com muita vantagem, 
pelo nobre deputado pelo Amazonas quando com
bateu a· pt·~posta do ~obre deputado. pelo_ Pará 

ajddante general e de outros officiaes superiores 
da armad , que com grande distincçãõ exercem 
car~os no ministerio da mal'inha. 

St·. presidente, desde que se trata de estudar e 
prepor a est.a camara a reorganizar:ão de todos os 
n~ssos serv1ços; desde quj o governo entende que 

' I 
funccionarios, que muito se disting-nem no serviço 
publiro. além das suppressões qtte se acham con· 
signadas no projccto de orçamento, confesso a 
V. Ex. que, posso errar, mas. entendo que não 
de,·o prestar o meu apoio ás' novas medidas que 
aqui forem lembradas, sobre tudo em rcla -o a 
uncCionarws a or em estes n quem se re erlU o 

nobre deputado. 
Como muito bem disse o nobre deputado pela 

província do Amazonas, é cruel, que altos funccio· 
narios do Est'ldo, que têm de ora em diante de 
pagar um imp,>sto, que não é pequeno e que im· 
porta uma reducção nos seus vencimentos,se achem 
ainda no fim da vida, depois de terem J.lrestado ao 
paiz importantes serviços, em uma s1tuação em 
que lhes faltem O!? recursos para a subsistencia. 

· · · · i es e ex1g1r gran-
des reducções nesses vencimentos, eu seria o pri
meiro a concordar com essa medida, sobre tudo si 
me provassem que esses vencimentos são exage· 
rados. 

Mas, com relação aos funccionarios superiores 
da marinha de - · · . · 
todos elles são verdadeiros guardas dos mtercsses 
do Estado, principalmente do tbesouro; o zelo com 
que servem e os serviços que prestam no de,em
penho dos seus deveres valem muito mais do que 
estas pe;;ueníls reducções. E a verdade é que não 
n~~ ~rh.amos ainda ~m estado. de tlXigir tamanhos_ 

Não me consta que css~s funccion~rios, a que o 
uobre deputado se refenu, .tenham Jeito grandes 
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economias com os vencimentos que recebem do que não está comprehendido nas obrigações ardi
Estado ; o que sei é que têm apenas o indispensa- narias, a que po; lei o auditur está sujeito. Esta é 
vel para viver ; e desde que o Estado ainda não se a razão; si re:1Imente h;. um accrescimo de traba
acba em CO!ldições de pedir-lhes, além do imposto lho, justo é que seja retribuído, tanto mais quando 
de 5 °}o, mais nma diminuição nos seus vencimen- \ não é considerav61 a gratificação de 280~000 por 
tos, eu não voto por e lia. anno. 

O Sn. 1\IALHEIROS :-Tem v. Ex. toda a razão. S. Ex. fallou-nos aqui de uma novidade, que é 
G escrivão de meirinho. Existe com effeito creado, 

O Sn. BUARQUE DE MAcEno:-0 nobre deputado por uma lei de 3 de Junho de i793 um IoO'ar 
• disse que no conselho supremo os seus membros de escrivão de meirinho. Este lorr~r vat)'ou~ e 

têm duas etapas. _ · . consta-me, não affirmo, que não foi preen"cWdo. 
· S~nhores, o facto nao é v_erdadetro.; S. Ex. E' uma dessas creações que penso poderia desap-

eqn:tvocou-se: Por um decreto de i858, segundo parecer; mas o lagar. está creado por lei e o mi
crelo, os offic~ae~ gen~raes d_a armada que exercem nistro cumprio o seu dever consignando. na pro
certas com~tssoes sao eqUiparados em vantagens posta a quota de· 200EOOO annuaes que por let era 
aos do exerCito. fixada. · 

Os membros do consel_h~ supremo recebem a Confesso, que não posso bem apreciar a neces-
etapa qurl lhes marca a le1~ 1sto é, 'o decretu a que - sidade de um meirinho ter escrivão. Si a camara 
me referi, a mesn~a que é consignad:.~ para olficiaes entender que deve supprimir est:J. despeza, eu de- . 
d~ postos correlattv~s ou correspondentes no e-xe~- claro, ao menos por ignorancia, que a não defendo. 
ctto_; e nem na ma~tnha ha ~tapas, o qu~ ha sao Emfim, ou:tros mais competentes apreciarão qual 
raçoes; as etapas sao concedtdas no exerCito. a necessidade de tal emprecro: 

Esta a que o nobre deputado se referiu é a que . . " . 
têm direito esses officiaes por força desse decreto, . O SR: _M..-\.LHEIROs . ...,.... !a que V. Ex. falia n~ssa 

No conselho supremo ha dous almirantes; cada e~qucstttsse, porque nao tem outro nom~, !em
um com a etapa de 58í00 por dia. um outro o-ra- bro·lbe tambem os soldos de Santo Antomo e de 
duado e um vice-almirante com a'de 3~800. l:> S. Jorge. 

Essas etapas, como os vencimentos que estão na O Sr. BUARQUE DE MACEDO:- Creio que não 
tabella Ln do orçamento da marinh<l, liãO os uni~os existem mais, não estão no orçamento; rião achei 
que esses offici:1es percebem. Não ha duas etapas, ao menos em parte alguma da proposta os soldos 
nem o nobre deputado as póde mostrar. de Santo Antonio e S. Jorge; e já ouvi dizer até, 

S. Ex. quer que a commissão proponha ainda não sei si é exncto, que S. Jorge não sabe nas pro-
maiores reducções na contt~doria. cissões por falta de soldo. 

Ora, a commissão já foi aqui arguida, e por dous Emfim continuemos a tratar dos santos terra· 
profissionaes muito distinetos, de exagerar essa re- neos (Riso). 
dução de pessoal na contadoria; e agora o nobre Da mesma maneira o nobre deputado propoz~se 
deputado ainda quer que a commissão proponha manter a intendencia ; e lembra sómonte a neces
outras reducções I Imagine V. Ex., Sr. presidente, sidade de serem supprimidos os lagares de aju· 
onde iriamos nós parar : preso pelo que fizemos dante e porteiro, de um fiel, ·e o pessoal da l~ncha 
nesta verba, e preso pelo que não fizemos I e esc der. · · 

Si na opinião de olguns de nossos illustres cal- Se a intendencia tem a importancia que encare· 
.legas já fomos exagerados, com esta economia do ceu o nobre deputado, ao ponto de ser indlspen
nobre deputado, parece que se acabaria com a savel mantel-a Isoladamente, entãG seria pelas 
reparti_ção da marinha. razões dadas pelo nobre reprel'éntante do Ama· 

E é a· repartição da contabilidade. . zonas ; e neste caso essa repartição ficando da 
Eu não vou até lá. Confesso ao nobre deputado mesma maneira so.brecarregnda com o serviço que 

que, emquanto não me demonstrarem, não por esse tem, não teria pe~sonl correspondente. . 
es}:!irito exagerado de economia, porque isso é ver- Mas eu não aceito a medida, porque contmuo a 
dadeira desorganização de serviços... advo~ar a r~união da intendencia do_ arsenal; e 

O SR. ALMEIDA. CoUTo :-Apoiado; não póde por 1sso nao concordo: com a reducçaoJembrada 
deixar de ter limite . por S. Ex. Quando re:sp~nder ao nobre d~puta-

. · ao pelo Amazonas voltare• a me occupar da mten-
0 Sn:. BUARQUE DE MAcEDO ... emquanto não me dencia. ' · . 

demonstrarem que as reducções propostas pela Propoz tambem o nobre deputado pelo Para a 
commissãosão insutllcientes, eu não posso, simples- suppressão da gr~tificação do chefe do corpo de 
mente por uma economia systematica , reduzir saude . . 
ainda mais o pessoal da contadoria. Senhores, 0 c_be. r~ do corpo de saude~ que. e hoje 

S. E;. perguntou-nos aqui o que faz o auditor -
- ... J ' • • 

fieação annual de ~80~. . 
Sr. presidente, existe esta gratificação, é exacto, 

autorizada por uma lei de 2i de Outu · 
mas devo dizer que o auditor assiste, como fiscal, 
a certos actos, que são inteiramente estranhos ás 
suas obrigações de magistrado·. Por exemplo : 

.t ça e navios ve os, 
ou de objectos inutilizados, ou de causa seme.
lhante, o nuditor comparece part~ assistir, como 

______________ _Jfi~~~aul~,~á~h"a~st~ · . 
Estoq informado de que é por estes actos q:ue re

~ebe tal gratificação ; é um serviço extraordinario, 

tem importantes attribuições a desempenhar, e me 
parece que é retribuidG em relação a todos .os 
outros funccionarios do corpo de sande. Seqdo elle 
o c e e a corporaçao necessar1amen e e a er 
uma gratificação correspondente, quer aos seus 
serviços, quer á sua cathegoria. 

• • - • 1-

unirem-se vêncimento; que até hoje têm sido 
considerados como remuneradores do trabalho pres-

. ~mm~·---------
penhar perf~itamente o seu cargo. 

9 SR.: CosTA. AzEVEDO:-Perfeitamente bem .- · .. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 27/01/2015 11:57- PÃigina 25 de 43 

1.74 Sessão em 14 de Maio 'de 1879. 

O Sn. ALMEIDA Couro:-E de muito bons serviços. 
O Sn. Bu.-\.nQuE oE !viAcEno:- Assim estamos na 

hypothese que ha pouco figurei : UI?- funccionario 

api~e~ a uma posição elevadíssima, tem neces~idade 
de recursos para manter-se ·que correspondam 
nos seus serviços c á sua graduação ; e si o gover
no reconhece que esses serviços são necessarios, 
não me parece justificado reduzir esses recursos, 
~obretudo quando já de facto existe reducção pelo 

cr!Jninoso~'; é uma praça que recebe certa educação 
e mstrucçao. 

Nesta parte a organização militar tem recebido 
melhoramentos notaveis ; o soldado de hoje é muito 
differente do de outr'ora. 

Dnhi resulta que o im erial marinheiro tem for a 
o a , e em SI pr prw uma cer a garantia para 

ma:ater a ordem a bordo dos navios. 
E' uma medida peculiar ao serviço ; mas é certo 

que algumas nações tem extinguido a instituição 
dos batalhões navaes. 

Creio que f~ i. levado por estas considerações 
e o nobre m1mstro da marinha concordou n 

suppressap, quan o aqui se discutia a lei de forças 
Eu acredito que essa suppressão nos é prej~dicial ; 

nias, em todo o caso, a parte que a commissão teve 
nesta medida foi simplesmente supprimir a verba, 
isto é, cumprir o vencido na casa. 

Por outro lado o nobre de utado não ód& resta-
belecer o batnlhão naval por uma emenda ao orça
mento ; aquelle faz parte da lei de forças e sómente 
com esta deve ser votada em occasião competente. 
O orçamento não faz mais do quê consignar os 
fundos para este serviço ; . embora se votasse hoj.e 
~ competente v~rba na lei ~o orçal!lento, a vcrd_ade 

porque a lei de forças o supprimiu. 
O nobre deputado apresentou uma emenda para 

suppressão do logar de 2. o commandante do corpo 
de imperiaes marinheiros. Este lagar não existe, 
mas sim o de major; e eu creio que o logar de 
mnjor ~ão pódc ser supprimido. O major é o fiscal 

attribuições proprias definidas no regulamento do 
c~rPC? ; é um serviço de que não se póde pres
cmdlr. 

S. Ex., tratando dos aprendizes marinheiros, 
notou que se tivessem supprimido algumas com
panhias e outras não. A razão é que, quando se 
tinha proposto esta idéa, viu-se que a conservação 
de algumas dessas companhias, cuja suppressão se 
tinha proposto, era indispensaveL O que se as
sentou foi reduzir o quadro, e encorporar as com
panhias de menor numero de aprendizes nas que 
tiverem maior. Isto é o que pretende fazer o go
verno. 

comm1ssao enten eu que, e ora aceitasse a 
medida, não a devia consignar em detalhe, distri
bumdo os -aprendizes, por isso que se tratava de 
um serviço puramente administrativo, isto é, a fusão 
das companhi:~s. O governo fará aquillo que de 
mais interesse tõr ao serviço publico. . _ 

estas permaneciam, ou se nome:~rão novos. 
Quanto ao serviço dns cnpntazins, continúo a in· 

si~tlr pel:ls idéns que tenho sustentado nesta casa, 
l~to é, pela sua supprcssno. Nenhuma. rnzão nova 
~roduzm nesta parte o nobre deputado, e, portanto, 
us que ouvimos j:i respondi em outra occasião. 

Tratando dos arsennes, ainda o nobre deputado 
propoz reduzir a gratificação do inspector do ar· 
senal da côrte, s~pprimir os loga~es de vice-in-

secretaria e das o:fllcinas de machinas, construcções 
navaes e artilheiros. 

Não .concordo com qualquer. redilcção além da 
que fm proposta. Desde que a mtendencia deve .na 
minha opinião, passar para o arsenal da côrte: é 
claro que, embora eu entenda que a~guns se~viços 

inspector ten~azq uma autonomiJ). propria, todavia 
é certo que o mspector tem de ficar com um tra-
balho addicional a seu carge. . . 

E desde que não se lhe dá· por esse accrescimo 
de trabalho uma nova retribuição~ seria injustiça 
reduzir-lhe ainda os seus vencimentos. 

Pela mesma razão a commissão não concorda 
com a suppressão dos lagares- de vice-inspector, 
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de seus aJudantes. Ainda quando não se desse a seria um erro tão grosseiro que eu,ministro,demit
fusão da intendencia, não- é possivéJ qne se con- tiria todos os empregados que tivessem tomado 
serve um estabelecimento da ordem ·do arsenal da parte em ~emelhante a c to. . 
silrte sem. um s11llstitata. O viee direetnr tem dnats--1-=--Ntr-n:tarinb:rr, -tnrm.nlfic:imn illlJ:SseôtennõiiiiÍli!fla1 ___ _ _ _ 

. especies defuncções: as que lhe são proprias e de costuras. Faz-se acquisição o material, e a 
prescriptas pelo regulamento~ e as que são inhe- o.tlicinaexecuta o trabnlho de manufactura ; depois 
rentes á substituição do cargo de inspectór. é o fardamento distribuído ; sendo lançadas as 

O mesmo se dá com relaç~o aos arsenaes da Ba- verbas de despeza a cada uma dus rubricas cam-
bia c Pernambuco. · petentes conforme os serviços a que se destinanr. 

Quanto.ao pessoal dos machinistas, já aqui de- Onde achou o nobre de .utado du lic:tta na ma-
monst · - · . · , se a - ne1ra e azer es e serviço . que expuz está e 
tenda á sua distribuição. Sobre o mais é assumpto accôrdo com as tabellas explicativas. 
da estudo do governo. . Com relação ao exercito, o erro foi mais sensível, 

S. Ex. fallou em supprimir os arsenaes do Rio como adiante mostrarei. · 
Grande do Sul e Mato-Grosso. Não ha arsenal no Rio O nobre deputado propoz reducções no corpo de 
Grande do Sl.J.l,existe apenas um pequeno estabeleci- saude ; mas não as justificou. 
mento em I ta qui, que não tem absolutamente nada Senhores o facto. de estarem t · ·-
e arsena ; uma s1mp es e pequena o cma.que, a armada em serviço prova bastante para que não 

pela posição em que está, não póde ser supprim1da. o consideremos excessivo. 
Não sei, portanto, onde o nobre deputado achou Como· reduzir o_corpo ~e saude si os factos antea 

------------~ar~s~en~aHl-nna~R~ifra~G~r~·~·~~~~~~~~~~úffi~~~~------~---------------
su~~ressão. Não ha razão alguma para censurar o governo 

Quanto ao arsenal do Latlario, em Mato-Grosso, por não reduzir as despezâs feitas com este serviço . . 
não sei si exagero, mas quer me parecer que é um S. Ex. perguntou-nos porque as rações haviam 
estabelecimento dos mais necessarios, porque· sido elevadas na marinha a 20il$300 por anno . · 
deve-se atteader á distancia ein que, sem aquelle A razão é conhecida. A camara sabe que taes 
arsenal, ficaria· a esquadra on flotilha do Rio da serviços se fazem por fornecimentos. Estes, é evi~ 
Prata e do Paraguay, do arsenal da côrLe, o unico dente, dependem do estado do mercado, das pro
onde poderia ser fornecida do material indis13en- postas que são apresentadas em concurrencia. 
savel para o seu serviço. · · O que aconteceu? Simplesmente que o governo 

· déa que determinem o estabele:G:'im<mtB-àHm-f---tiwe~H~tratar--i'~ieS-~)f-j)fl~s-sttPerio. r·ae---- --- 
arsenal no Mato-Grosso não foi outra senão a de áquelles que haviam sido calcula os; era im-

•. obter de prompto os soccorros necessarios a qual- possível continuar a pagar as rações pelos antigos 
quer .esquadra o:u flotilha que porventura tivesse preços á vista das condições dos mercadGs. 
de navegar naquellas . aguas. Não comprehendo, .Já era facto conhecido e verificado, ao ponto de 

. portanto, que se proponha a su~pressão de um que o governo tinha necessidade constantemente 
est:~belecimento desta natureza. 81 estou em erro, de abrir creditas para pagar essas despezas. 
a gaverM poderá opinar no sentido-qu·~~:,;;.;..+-=,~~~,;...:;;~u~~s~r.:!ai=tar;il.e~cion~ci>ic~e~r::..Wmri>eitlfio'11'r.......,.n~-------
recer mais acertado, o independentemente de lei despeza real e um serviço; o governo n~o podia 
expressa. . deixar de apresentar uma proposta representando 

O Sn. MINISTRO DA FAZENDA :-No. caso de luta eJtactamente essa despezn. 
no Rio da Prata como ficaria a esquadra ? E si 0 Comprehende o. nobre deputado que nlio podia o 
rio fosse interceptado, como ficaria a província? ministro por sua rceroaono augmen\nr esta verba. 

Semelhantemente a nota destinada ao azeite ra 
O S · · · · os p ar es não podia ser lnCerlor i o reapectiTo 

devidnmento este serviço (Apoiados). preço é tambem fixado emjvistn dos fornecimentos. 
O Sn. MINISTRO DA FAZENDA (para o Sr. Costa Quanto á qunntidnde, ó a media do que se hn des• 

.A..:evedo):- Concorda com esta suppressãoY pendido. · 
N- h Porque se pagam na rações a certos pbnrololros ' 

O Sn. ~osTA AzEvEDo: - uo, sen or; sou Sr. presidente, é de simples Intuição. O governo 
contra o meu companheiro de opposição em quasi tem necessidade de Cacilltar aos individuas encar· 
tudo. regados de certos serviços os meios de suhsiateucla, 

O Sn . . BuARQUE DE MAcEDO:- O nobre deput::~do onde elles não poderiam havei-os. Um pbaroleiro, 
clamou contra o fac~o de existirem ara os navios que se acha colloc~do em condições toes àe só poder 

quer para marinha, quer para a guerra. prio governo. Isto depende das co~dições em que 
Não sei como S. Ex. confundiu• o modo pratico servem os funccionarios desta ordem. · 

de realizar este serviço~ ao ponto de achar uma Quanto àsmunições navaes, disse o nobre depu· 
duplicata de despeza. tado que não vêm os pormenores nas respectiVa!! 

O Sn. CosTA AzEVEE0:-0 meu companheiro de tabellas. 
-------------VO:li:PPll-lO>~~S>«;iÇ~iio~~---->Dwiwo~slllabmi~ . , devo"dl%er que as tãllellas 

o Sn. BuARQUE DE :MACED0:-0 processo é muito do ministerio da marinha são mnito bem organi· 
simples. Senhores, não ha duplicata; si houvesse zadas. 
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Nesta parte o nobre deputado fez gr:mde injus
. tica, quer ao thesouro, quer ás secretaria5 de 
estado. 

As tabr.llas que vêl!_l para e~ta casa, são, e~ geral 
_, • .J e- ( ..... 

N:ío é possível ter um trabalho perfeito; ha muita 
dPfkiencit1, que se hl:l de corrigir, mas dão uma 
sommn de informações pela qual se póde vjuizar 
perfeitnmente dos serviços. 

A carnara vai ver. 
Trate-se de muniçõrs navaes. O que queria o. 

no re PPU a o. 
Eu tenb 1 acanhamento em dar certas definições 

perante o nobre deputado pelo Amazonas, que é o 
mestre da sciencia e da arte naval. 

O nobre deoutado sa'Je o que são munições na
vaes? São todos os petrechos necessarios ao S•~rviço 
e manobra:; da navegação, taes como eabos, velas. 

• am:trras, ancoras, etc., e to 'os os sobr~salentes 
- necessar o~ para o -;;erviço de bordo proprwmenle. 

Ora queria o nobre deputado que viesse na ta-
1Jella um.t lista de c,tbos com o numero de fios, peso 
das praça~ de cada um e sua resistencia ? Queria 
que a tabella nos dissesse são: precisos tantos vira
dores, tantas en-xarcias, tantas escotas, bolinas, 
adri\:os e fl que por ahi vai; tantas velas redonrla!':,
t~mtas de meio, tantns cutellos, tantos varredores'! 

E' um traualho puramente de detalhe, que se faz 
na repartiç.io competente. 

O pro}Jrio empregado que o faz não póde prever 
exactamen~~ qual é a quantidade de m~n}ç~es na-

segUir o' processo que se segue sempre em todas 
estas occ.asiões, tomar mais ou menos uma media 
do dispendido em exercícios anteriores. 

Foi isto o que se fez ; a quantia que está na ta
bella do orçamento representa a media llo que se 
teDl gasto. • 

OSR. CosTA AzEVEDO: -Ainda menos. 
0 Sn. DUARQUE DE MACEDO:- Ainda menos'; 

pois bem. . 
Ora. eu, apezar do zelo que tenho pelas minhas 

prero;:ativns, consideraria mnssaute, insupportavel 
rim ministro que n1e mandasse para estudar uma 

d e n e munu;ues navaes, e 1e1a e p.omes que eu 
proprio desconlieçe. 

Nesta parte aceito .o que diz a repartição, tanto 
mais quanto posso perfdtaDlente conferir 11 propo'Sta 
com a despeza feita em annos nnterhres, e ver si 
é ou não exageradu. Portanto, nfio tem razão o 
nobre deputado. 

O eombustivel, Sr. presidente. tambem não pude 
ser calculado por outra fórma. Não ha quem possa . - ~ . 

nas o calculo, Sr. presidente. não podia Sl!f 
outro. Pois o nobre deputado pelo Pará queria 
que viesse uma tabella dizendo : O navio tal con
some tanto; este navio tal tem de sahir para tal 

. . ó sim po enamos en rar nesses 
detalhes. Assim, a 'tabclla não podia dizer mais 
do que disse. 

S. Ex propõe a suppressão das cventuaes. E' 
systema. Mas não nos disse no seu discurso tudo 
de que consta a verba -Eventuas-. Entrebnto 
fez-nos um es anto bradou aos céos or ue nesta 
ver a se menciOnam espezas de representação 
para o otliciar de marinha. 

Senhores, nesta parte não acon1panho ao nobre 
deputado, tenho a este respeito idéas, confesso, 
muito liberaes, muito generosas. Acho uma neces· 
sidade indedmavel dar-se ao officinl de marinha, 
quando está no estr:m:;reiro em servi~o do Estado, o 
necessario para ter uma representação, não luxuosa 
mas compatível con1 a sua posição, con1 as cortezias 
que são devidas entre officiaes de diversas mari-
nhas estt angetras. 

Esta verba, que aqui advogo, não póde deixar 
de ser eventual; e alem disso ha outros servicos 
que são da mesma natureza, e que por terem este 
caracter não deixam de estar autoriza los em lei. 

As despezas eventuaes do ministerio da marinha. 
são desta ordem : 

«. Passngens e fretes autorizatlos por lei 80:000~. 
•Ajudas de custo e gratificações marcadas em lei 

20:0006. 
• ra 1. caçoes e gas os e representaçao em pmzes 

estrnng-em1s 20: 000~ 
•Trat: mento de praças fóra dos hospitaes onde 

os n:10 ha e enterros 20:000~. 
•Differen~as de C<lmbw e commissões de saque 

30:00!J~. 
• Des ezas não revistas :00 
Diga-me a camara o que podia a commissão sup

primir :1qui? . 
Senhores, eu não supprimo dos ministerios a. 

verba eventual. Não quero qne os gOVt!I'OOS abu
sem, mas tambeDl ni•o concordo que o governo, 
qu~ndo s~ tratar de dospezas imprevistas c neces· 

Foi' assiin demolindÔ que o nobre deputado· pelo 
Pará cheg-ou a economisur i.953:~09,S. no minis· 
tcrio da mnrinho, reduzindo n dcspe1.n proposto 
a 8.399:·H2~000. 

S. Ex. aconselha que 011 officiacs da armada 
sejam de Jlreferencia admittidos pnra. o serviço da 
secretaria de marinhn. 

Póde ser n1edidn muito ulil; mas n minha opi
nião é que o omcial de mnrinha deve ser empre-" . . . ... 

tem de gastar neste ou unquelle anno. N~o se fa~em mar ou em terra; quando portanto nfío servir: re· 
orçamentos por outra fórma, trntando·sn de objectos 1 forme-se. 
destà orde1n; é preciso ton1ar a media do consumo. l . ~anhar postos militares po~ servir;os pura~ente· 

A commissão reduziu a verba . porque 9 Por 1 CIVIS, desnatura a classe, .e faz perder o esttmulo 
- • . ' • 1 aos que ficam agarrados as escotas. 

esta razao. 1 Passarei a responder ás criticas feitas ás de:::· 
Quando se fez a rroposta niio se tinha ainda ave I pezas de ministef:ie da gneua. A primeita Iefeze. 

rigua.do qual era o desfalque que se havia dado I se á secretaria ode estado). 
nesse fornecimento; de n1aneira que a media que Sr. presidente, eu sou ffi'~thodico, governista e 
veiu na pr~ost~ (não se.i sim~ en~ano), .re~entia- ! ordei~o em . ma teria de administ~ação. Nestas 
se desse accresetmono dispendiO. Acommts~ao en- .

1 

questoes eu JUro na palavra do nunistro da roi
tendeu que, tendo-se verificado haver um dis- nha confiança. 
pendio s!lperior no efi'ectivo, po_g.ia se!ll gr_ande Desdf~ que o ministro da guerra me diz que o 

I . e rm nao p e ser Immui o, 
eu acredtto. 
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O ministro, senhores, é mais responsavel do que 
eu pelo serviço J!ublico. A glorin, como ainda ha 
pouco tempo dizia um estadista inglez,o honrado Sr. 

owe, a g orm que resu a e um orçamento em 
organizado, não é só para o parlamento, é tambem, 
e principalmente, para o ministerio que dirige 
esse parlamento. 

Portanto, senhores, não posso acreditar que um 
ministro que póde fazer um orçamento reduzido, 

ue óde ou ar as im o:si ões e or este meio 
g orificar o seu nome, venha aqui na camara sus
tentar despezas superfluas, desde que ellc é o 
primeiro que lucra ou perde com essas despezas 
(apoiados), eompromettendo ou firmando seus cre
ditas de homem de bem. 

Assim, a respeitó das suppres~ões de pessoal na see . o· • • • • -

nistro as não recusar ; e o mesmo faço em relnção 
ás demais secretarias de estado. 

O nobre deputado fallou-nos das suppressões 
1n r o s os a 1 o . 

Quanto its impressões, repito, jit me referi a todos 
os ministerios. Addiàos, porém, estes nlio existem 
na secretaria da guerra: foi mais U:m equivoco do 
nobre deputado. 

S. Ex. propõe tambem a suppressão da lytho· 
graphia. 

Senhores, o nobre deputado ma·nda supprimir 
uma fonte de receita. O archivo militar V. Ex. sabe 
o que é: é um e~ta~elecimcnto onde se guurdam 

( ' '""" t .. 

maior, de campanha principalmente, onde emfim 
se executam trabalhos importnntissimos, para os 
f!}Uacs não se pó de !'rescindir de uma 1 ythographia. 
Esta pertenCl'rá ao proprio ltrchivo, ou ter-se-ha 
de lythographar os trabalhos em estabelecimentos 
pnrticulares. 

i nr, qu SI o s a o 1ver e 
pagar o trabalho lythogrnphico, despenderá mnis do 
que gasta nctunlmeute com o estabelecimento, 
accrescondo quo esse trabalho não inspirará 
grande confiança. 

E além desta consideração, que é valiosa, e do 
facto da I Lho ra h in do nrchivo militar tmnbem se 
ooeup11r e trnba os e outras repartições, releva 
notar que é ella umn tente de rgndn no orçamento. 

Esses trabalhos confiados ú lytho:;rrapbin do excr· 
cito niio são de rncil verificaçüo, póde-:;o ser fncil· 
Jnente illudido ; ao passo que se forem executados 
como o são nctunlmente por offieiaes do Estado· 
maior, por distinctos empregados do Estado ha 
muito maior zelo, cuidado e confiança. · 

Senhores, não creio que já estejamos no cnso de 
supprimir essa-repartição; si entretanto o governo 

eve azer, Is o se occupara Ba 
reorganização dos serviços a que se propõe. . 
· Pas!!arei á. verba de fardamento do exercito, Ele 

que o nohre deputado' fez-nos aqui um escarcéo 
medonho, semelhante ao da verba-Eventuaes-da 
qual tiraram a quantia n~cessaria para pagar as d~s-

c1pes. 
Eu mesmo fiquei horrorisado" g_uando S. Ex. 

disse: para o fardamento temos duplicata de verba I 
Mas não lla nada disto; o mea nobre collega 

parecQ que. não pr,estou bastante attenção á fórma 

sivamente. A verba era portnnto incluída na ru
brica -Arsenaes-. 

A camara, com muito acerto mandou -discri-
mm.ar to as essas verbas, para que soube~se ao 
certo o que custa cada um. dos serviços do Estado. 

E é por isso que hoje se nota muito maior cla
reza nas verbas do orçamento, se sabe a despeza 
de cada serviço especialmente. 

Neste caso fez-se o seguinte: em vez da àespeza 
s r lev da á v ) - ~ - · · · 
exercito exclusivaménte. Quando se trata de offi
cinas de alfaiate, na ruhrica-arsenaes,- faz-se 
uma chamada para a verba competente do orça
mento; de onde se:vê que ahi nenhuma despeza 
relativa ao fardamento é ineluida. 

Este é pago pela verba do § t2 do orçamento ;·é 
O' • .. -

de obra. O arsenal faz O' fardamento e fornece ao 
exercito ; mas a despeza é exclusivamente incluida 
na rubrica cnmpetente. 

• certo que a a gumas o 1cmas o arsena -se 
fornece mat~ria prima, mas não para a de alfaiates, 
para fardamento ás praças do. exercito. 

Eu .me recordo, por exemplo, de que o minis
teria da ag-ricutura manda fazer no arsenal de 
guerra fardamento para o corpo de bombeiros ; 
mas o ministerio da guerra tem a cautela de 
exigir a indemnisação da despeza. 

Não ha,portanto, tal duplicata; o nobre deputado 
e uivocou-se. Ha talvez confusão lendo _as velhas 

.. ,. - ~ ~ .. 
cicio. Essa eon usão desapparece com 'bs esclareci
mentos que se lêm á margem quando, na verba...! 
arsetiaes-, se trata da offi.cina de alfaiate; e ven
do·se que a materia prima· é destinada a outros 
sErviços. · 

que morrem os militares quo recebem a etnpa da 
independeneia, augmenta a verba. Realmente 
seria singular, desde que não se fazem novas con· 
cessões. 

1\Ins, senhores; isto é simplesmente porque o 
nobt·o deputndo niío tem conheciml'llto da maneira 
por que cs es serviços sao regu a os. 

O goyerno até tom sido nesta parto muito parco; 
nuo tem concedido mais es!:as etapas da indepen. 
dcncia que arcariam por centenas de COJ!!OS de 
despezn. 
. O que se dá é o seguinte : pede·se a verba ne· 

cessaria para o pagamento da etapa da indepen· 
dencia que é devida; m·•s ha uma disposição de 
lei,de que o nobre do~utado niio se recordou quando 

cial recebe uma outra etapn, por estar .exercendo 
alguma commissão, não .accumula a da indep~n·· 
dencia. 

Dahi resulta, que pede-se a verb.· a necessaria para 
pagar a etapa devi<la; mas como ha semP.t'e_ offi
ciaes ue são em reo-ados em outras comm1ssues e 
que recebem outras etapas, a yerba estma n a 
da independencia, não é esgotada. 
D~hi vem que nos annos a que se referiu o no-

bre deputado gastaram·se ~O, 50 ou...30:000,$~ ao 
passo f{ue a verba pedida foi do 65:0008000. Ara· 
zão é stmples: pede-se~ etapa que é devida, ~or-

Sr_. presidente, antigamente· o fardamento do gados em commissõt's e sl alguns deUes 
exercito eta fornecido pelo arsenal de guerra exclu· de a receber, • · 

A. 13.-TOMO Ie 
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Eis a razão de tudo isto. Não ha duplicata algu-~ fal-o-ha; mas a verdade é que estabelecimentos 
ma, nem ha augm~nto; pede-se sómentc a verba desta orderp, a fabrica de pol vora e o laboratorio 
que se presume sera gasta. pyrothechmco, os govemos os conservam como fa-

0 nobre deputado propôz a suppressão das colo- zendo par·t:.~ do servira militar, c dos quaes o 
ni· s militares do Ita ura e de out os. Estado nüo )Óde wescindir. 
· A hora·está adiantada, e jit não posso entrar 1.'111 
muitos desenYolvimcntos. Não preciso mesmo di
zer á casa, porque os deve saber, os motivos pelos 
quues foi funduda a eolonia do ltapura, que Qra em 
seu começo um estabelecimento naval, que passeu 
depois para o ministerio da guerra.-Tambem sabe-

4 4 • • • l~ 

muitas dus quaes tivcrªm por fill) eYitar as corre: 
rias.dos índios, etc. 

Mas a questão não é esta. s·ejam 0u não. necessa
rias as colonias do Hapura e outras cuja suppressão 
o nobre deputad0 propõe, niio tratemos a~ora disto. 
Para o fim que tenho em vista, basta dizer, que a 

• 7 :"' • • • ..· . 

essas colonias, porque o governo est;í organizando 
um trabalho, estudando o serviço de todas essas 
colonias ara ver unes são as ue devem ser su )-
pnmi as, de modo a que sejam conservadas tão 
sómente as coloni:Js militares da~ fronteiras. 

Ora, nestas condições, como havia a commissão 
propor. a suppressão da col0nia lta}mra ou outra 
qualquer? 

Eu creio que o nóbre deputado não está neste 
ponto màis habilitadQ do qug o ~overno, que não 
pó_de ainda aconselhar essas suppressões. 

Póde ser que se tenha de supprimir a colonia do 
Itapura ; mas a commissão ntío o podia fazer, por-

- s · • · i ·i, e r ur uao o S(ll'VICO. 

em ser executa us por engrmheiros militnres. 
Elias exigem estudos isprcines, que não twm os 
engenheiros ciris, sah·o si se trutnsse simplesmente 
de construcção de edificios, porque mesmo cruanto 
á construc~ao de uma estrada, si e e~tratcg~ea, ao 
menos o seu traçado sú póde ser feito por enge-
nheiros mirtar s o · ·. · - · • 

Portanto as obras militares, aindn quando se 
adoptc o systema do r..ol.Jrc deputado, systema com 
CJUC eu concordo, e em virtude do qual as obras do 
Estado devem ficar a rargo do ministerio da arrfi-

- c~Itura, ~evi.am constituir exce[Jção, salvo si aqu
0
elle 

mm1ster10 tivesse tumLcm uma seceão de enrre-
nheiros militares. • " 

S. Ex.. }Jropõc, que seja suptn·imiua a fabrica 
da polvora. 

Houve, Sr. presidente, uma reoro·aniza ão d se -
VIÇO a a rH.:a a 110 vara, da qualre~;ultou uma 
economia annual de 31:i80~~S8; tllmb;~m actual
menLe o Estado não fabrica polvora. 
. Mas não ha rnz~o para supprimir um estabole· 

CI~Jento, que esta mo.ntado em condições de ser 
ulll em uma eventualtdade dada. A despeza é pe· . . .. . ~ 

quanto creio se fart"t.' Mns, senhores ha dê o Es
tado exti.nguir a sua fa~rica de polJora, dcsfazen· 
do-se uo 1.mmenso mntenal que possue, para em uma 
eventualidade dada, ter de rcccorrer no mercado' 

O set•viç·o. é de tal natureza, que não 11odemos 
fi~nr ndstru.·tos a uma emergoncin rlustn ordem. 

gunta. 
Que~ póde prcwet• .o Jogar e as condições gm que 

o exercito se tem de mover e eo\locar '! Não cora
prchendo como o nobre deputado concebeu a mo
bilisação do exercito sem necessidade de trans
'portes, a sua collocn ,ão sem uarteis · tudo is;;o 

1 ser 1ço unprev1s o~ porlnnto uma despeza de 
caracter eventual. · 

1'a.mbem são inaceitaveis ns reducções da escola 
militar, a suppressão tio Jogar de 2." commandante 
é retirar o tlscal do ser\·iço. Ignora sua s. Et. que 
Ciisa escola tem uma organização e rerrimeus de 
1. uurtel? o 

8! entretanto essa reducção fôr possível, a indi. 
caçao . do nobre deputado despertnrá a medida, 
que pude ser adoptado opportunnmente. 

Na _esçola do R!o Grande do Sul S. Ex.. manda 
suppmmr os vencimentos do conunandante · mus 
s~nhorcs, esse commandante recebe apenas os ven~ 
~lfilCll\OS que lhe competem como brigadeiro que 
e i. P!)IS sao essa~ v~ntagens que mandam sup
prnmr? .Isto que~1a d1zer npenas, que deixava-se 
um officml su e 1 , • ~ • 

vencimentos que n lei lho garante, o que é um 
.absurdo. 

O nobre deputado nos voos d~ seu brilhante ta· 
lento,_ teve dess~s_lembranças, aliás infelizes. Tam
ben~ na. r~part1~ao do quartel- w estrc general, de 
quo ~el?'e! de 1a!lar p~r falta de tempo, mandou 
· _ • • o • . .,. · rarios que 
nao tem outras vantagens, isto é, queria apenas 
que aquelles funccionarios servissom de gra<:.n.l 

S. Ex. indica no arsenal da côrto. a suppress~o 
das officinns. Senhores, bem vêdes que cstnmt'IS 
em vet'dndoirn dot'l'Ubadn. A lei n. U06 de :n do 
Mnin do nnno 1assado autorizo o ..,o · • • 
gnu·ns olllclnna quo fnbrlcnssum objectos quo se 
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pudessem ollter no m()rcado; conservou, no em
tanto, a.quellas que entendessem directamente com o . . -
viaturas militares e OUt)'OS artigos bellicos.' Em vir~ 
tude dessa lei, extinguiram-se diversas officinas, 
reorganizaram-se outras. Tu to isto é obra de um 
decreto recentíssimo de 9 de :Março do corrente 
anno, e com o qual fizemos uma reducção de 
293:6~36400 annuae.s.. Parecia que era tudo que 

' . deputado, sem mais exame,sem esperar o resultado 
da nossa propria reforma, quer supprimir o resto! 
S. Ex. s~ria mais logico extinguindo o arsenal de 
guerra. E de faetJ, supprimindo as ultimas offi
cinas que entendem directarnente cóm o arma
mento e outros artirros bcllicos ara ne mais ar-
se na 

Não, senhor'lS, permitti ainda o meu estribilho : 
o Estado não e!-ige ess~ d~smontada. 

do Õxei·éito, e supprimir os delegados do cirurgião 
mór. 

S. Ex. é aqui um tanto logico, porque reduz o 
exercito de !5 a 8000 homens. M:as pela mesma razão 
pela qual não aceito a reducção do exercito, não 
posso adherir á do corpo de saude. Este não é 
demais no estado em que se acha; é o que a expe
riencia o reconhece. Nesta mesma observaçãe 
inclu~ ~s enfermeiros que S. Ex:. tambcm quer 

Não. comptell.eado, Sr. presidente, como o nobre 
deputado quer acabar com o tratamento dos doentes 
militares em enfermarias e hospitaes particulares. 
Estará S. Ex. persuadido que isto é luxo 'l Parece 
que sim, pois creio que não teria semelhante idéa 
desde gue goubes.se que só isto se. d:i no_s. lognreg 

si a medida 9.e S. Ex. fosse aproveitada: co"mo 
seriam tratadas nessas localidndes as pra(;as e ofll
ciaes do exercito? Bem se vê que de imagina«;uo 
vai por essas propostas sem base nem razão de ser. 

A verba-ajuda de custo-foi cnlculada como mí
nimo; ê uma de::;pezà legnl, inevitnvel. Seria im-
poSSlve a camara re uu -a . 

Foi tnmbem reunindo os destro~os desse desmo
ronamento no ministerio da guerra. sem esquecer 
a -reducção do exercito a 5.000 homens do effectivo 
de que já me occupei, que o nobro deputado che
gou a realizar umn economia de 3. 925:722~000. 

Mas a camnra vê quãt> poucõ desta somma se po
deria aproveitar si mais detido e futuro estudo ainda 
assim o aconselbasse. 

Entro agora nas censuras no ministerio da ngri-

S. Ex'. lembra a suppressão dos cargos de tres 
dos directores da secretaria. ' 

Senhores, é um serviço que poderia, é certo, 
ser feito por um só director, mas-o pensamento 
que dominou n reforma _ desta secretnria, foi 
attender e discriminar as especialidades. 

a a ara que a 1 a serviços Impor antes, 
como os de commercio, navegação e correios, ngri
cultura, colonização, contabilidade, sobretudo o~ 
inumeraveis de obras publicas, aos quaes estão 
nnnexos os de incendio, telegraphin, etc. 

Não· é possível que um individuo possa, com van
ta em tratar de todas as es ecíalidades e sobre 
tu o possuir a necessaria apti ão. 

O Sn. LIBBJ.\ATO BAnnoso:-Seria necessario sub
directores. 

O Sn. BuARQUE DE MACEno:-Póde-se reunira 
p~rte ~ropriamente administr~tiva . sob uma unica 

~· ) o 
na organização da secretaria com quatro directorias. 
Poder-sc-hia, talvez, supprimir uma ou antes 
transformai-a, d:indo melhor distribuição. ao ser
viço de todas ; mas como propoz o nobre deputado 
não me parece acertado. . 

Em todo o caso o governo fará o que lhe pa-
_ o , orque soa e e ca e a respon-

sabilidade ; e si entendesse dever começar a sup
pressão pela directoria que tenho a meu cargo, 
pelo log-ar que occupo, em nada me offenderia, 
porque é com grande constrangimento e até vexame 
que sou empregado publico ilo meu puiz, onde 
tão pouco apreço ha- elos ue corno eu tiveram 
a m e rcr a e e esco 1er essa carreira. 

0 Sn: LIBERATO BARROSO :- A SUbStituição seria 
muito ditllcil (Apoiados . -

O Sn. Jo.Io Bmamo:- O paiz perderia muito. 
0 Sn. BUARQUE DE MACEDO :-Tumbem S. Ex. 

indica a suppressão da gratificação dos correios. 
E' urna gratificação marcada no regimento. A 

com~issão não a podia .snpprimir; e _nãq me pa
rece JUsto quo se suppnmu uma retnburção de 21$ 
diarios .a pobre.s funccionarios, que, mais do que 
todos nos, precrsam, e prestam servicos taes quacs 
o regulamento ~elles exige. · 

mento. de S. Pedro de Alcantara no Piauhy. 
Este estabelecimento -não é do Estado, é um 

estabelecimento de educaÇão em uma província 
central como aquella e que tem prestado alguns 
serviços. E!\sn subvenção j:i foi reduzida pela com
rn!ssii~ :i metade daquillo com que o Estado · con-

< • 

Niío sei si tem correspondido íts vistas do ~o
rcrno, mas a subvenção foi, como disse, reduztda 
:i metade,_ c con::;ta-me que ha um contrato ou no 
menos uma promessa em virtude da qual não se 
póde ir além dessa reduc~ão. 

A cnmnra óde bem avaliar o.. ue é su ri-
m1r mexpera amente os recursos a um esta ele
cimento de educaçiío. 

S. Ex. quer lambem que se diminua a despeza 
com n tlút·a Lrasiliense. 

4 flora hraziliense, senhores, eu já o disse 
nesta cns:t. é um monumento do scioncin; é um 
dos trabnlbos mais notnveis que neste seculo se 
tem publicado em sciencins nnturnes. Creio que 
não err·o dizendo que não ha paiz nenhum no 
~undo que . tenha no. seu genero e em relação ás 

,t xecu a a ra a o 
ll}.ais completo, nem mais·perfeito do que a flora 
braziliense. A quotn a quo estamos obrigados não 
é de 6:000,$000, como disse o nobre 'deputado, mas 
sim de :10:000~000. Si em :l87õ-i876 despendeu-se 
sómente 8::1528000, foi talvez por se fazer o paga
mento na razão do traba:llo executado cu. or-
qua quer ou ra causu. 

Da mesma maneira, pelas razões gcrnes que aqui 
são cabiveis, não concordo com a suppressão da 
verba eventual. 

S. Ex. fallou do instituto fluminense, reduziu a 
verba, allegando que a votada para este set-

• · · li· rr • 

a 8:000~00. 
Senhores, o instituto fluminense presta muito 

bons serviços. A quota que se acha actualmente é 
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a que sempre se dispendeu; a clifferenca é que o j O nobre deputado propoz a suppressão dos lo
excesso de 21i:;OOO$oOO, corria pela cõnsignação garcs de ajudante do corpo de bombeiros, dos 
flcslinadil :í distribuição de semenV's . chefes dP s•'cçno e dos chefes de turmas; mas 

P.arâ nos disse, que o contr~to era de :1.0:000,), e de
0

incendi~s sem ajudante, que é quem transn~itte 
que portanto não havia razão para se pagar estes I as ordens do commandant~, e quem·o substitue 
3:265Síli:O que se :vê na rubrica respectiva com !lOS frequentes casos_ en! q_ue o serviços~ subdivi_de; 
conservaeão de obras.. tsto alem das attnbmçues · que lhe sao proprws, . 

O nobre deputado equivocou-se. Ha dons con- definidas nó regulamento. 
tratos ; um c_el!lhradó e~ 9 de Ju~1ho de i873, 9.ne . E' um serviç9 que_ não prescinde de aju~:~:nte, 

para a conservação do. ja;dim' e ~uas pertenÇas e ~· Os chefes de secçfto, que S. Ex. quer supprir: 
outro, da mesma data, que na condição 9.a con- são os i_os sargentos do corpo; os chefes de turma 

~ • ·9 ...... ~.~~ ~ .- ... 1' os ('f ... 

complementares do mesmo passeio. Ora, imagine V. Ex., Sr. presidente, si é pos-
Bom ou mão, é um contrato que o governo deve sivel haver um corpo militar organizado sem 

respeitar; só expira em i88J, e portanto desde que a sargentos. · · . 
cmuara autorizar a sna rescisão tem de índemnisar Não é praticavel, pois, a-suppressão destes lo-
o contratante. gares. 

Co:po de bombeiros. O nobre deputado disse-nos Ha um operario encarregado das offieinas. E' 
primeiramente que não sabia porque o governo um Jogar indispensavel para manter o material. 
não dá ao corpo de bombeiros a org-aniznção que O.:; reparos, ao menos ·os reparos correntes, de 
tem em Inglilterra. movimento, fazem-se no quartel. 

S. Ex •. affirmou ue os bombeiros na Inglaterra Não se fnbricam bomuas · não ha re ara -es 
moram em suas casas, nao tem quarto, e ~o com- completas, mas é indispensave haver uma officina 
parecem quando ha ineendios. para a propria conservação do material. 

Creio que não é assim. :Na Iuglatet'I'a, snlvo eu- A commissão diminuiu a verba da proposta, mas 
gano meu, o corpo de bombeiros est:í organizado a razão foi esta. A proposta justificava o augmento 
e arregimentado como o desta ci11·tc. Hil, ·é certo, com a acquisieão de material em tal escala, que 
os bombeiros chamados voluntarios, como os ha exigia consideravel dispendio; mas a conunissão 
nos Estados- 'niuo" em Lisb ·,a e em outras i- ·· · · · " · 
dades. mamente .a.cqmsição de novas bombas, utensilios e 

Eu não .sei si o nobre deput•lllo confunde os ar- sobresalcntes, entendeu que podia sem maior in
regimentaclos com os borniJc:ros voluntarios. Esta conveniente reduzir a verba da proposta. 
instituição é diversa, é cx.dnsivanwu te particuhu:.. Não supprimiu totalmonte, é certo, o augmeuto, 
organizada enti'C os cicl:uHos t.lo Ulc.>mo bairro ou porque devia deixarumamargem,embora pequena, 
distrieto ; !J.ãO tem sol~o~ nem vantag~n~ ; )lrestam- para a rettlonta do material, que se inutiliza nos 

e de localidade. E' uma instituição semelhante á· 
de uma milicia local, que Yigiassc ou rondasse o 
quarteirão~ 

O que se filz na Inglaterra, o que se faz nos Es
tados-Unidos é o mesmo que fazemos aqui. 

Damos licença a alguns bombeiros para irem · 
dormir em suas cas3s, para lleat·em nas horas tle 
lazer com suas familias, mas isto mesmo é como 
simples favor. 

O cor o de bombeiros é um cor lO militarmente 
organizado, c até (estú expresso nos reg'ulauwntos) 
é um auxiliar da farta IJUIJlica. 

O nobre deputado perguntou-nos o que é que 
fazia o bombetro, quando n1io estava em incendio? 
Um homem pratico não faz uma pergunta desta 
ordem. 

. . . , ,. . . - . 
completatÍlente inq~t·évista. 

S. Ex. tratou da llluminação publica, e disse-nos, 
em primeiro Jogar, que o thesouro pedia mais do 
que o calculado, como se vê da tabella respectiva. 

Devo dizer á casa que mais uma vez S. Ex. se 
enganou. 

Não se vc isso na fabella, como passo a. de· 
monstrm·. 

Quer o ~ervi~o d!i illuminaçiio dos arredores, 

llrea da ctdade, estão calJulados. tendo-se em vista 
os contratos e o accrescimo realizado e o provavel 
numero de rombustores, o que é devido ao na· 
tural dcseRvolvimento da cidaae. 

Illuminar ás novas ruas, que se abrem com· 
o. a~grnento dn população, é apenas satisfa~er_ o 

incendio, está no quartel fazen o exercícios, lim- contribuintes. 
}Jnndo e concet·tando o material. · o ~overno não podia, pois, na sua l?roposta dei. 

V. Ex. sal.Je perfeitamente, írue uma necc~sicJa: xar ae elevar a antiga verba de illummação. 
de indcclinuvel, para se formar um bom corpo de Esse acreseimo tle despeza ê apenas resultado 
IJombeiros, é a pl'atiea, os exercícios fr~quentes, do que acabo de expor á cnmar11, e justifica-se com· 
11os qu:les se eomprehende a gymnastica. 111 0 88 l rns da be la U. do or • 

;. m· e e Jom en·o extge estu os praticas, que I mento do mlnistorlo da ngricultura, quando Jz: 
scmpr~ se renovam com o~ melhoramentos que • a difl'erenca de 99:91t~9ti P.rovém do maior nu· 
cada d1a surgem. . mero de combustores c da dlfi'erC~DCa de cambao. • 
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Mas o nobr-e deputado contesta e affirma que si 

- assim fõra, o augmento devia ser apenas de 
51:3048000. . 

en ores, essas peremptorias affirmativas exi
gem tambem contradictas irrefutaveis; eis porque 
sinto-me na obrigação de exibir na casa a seguiRte 
tabella justificathra da verba do orçamento, 
que confirma a verdade do que expôz a commissão. 

Illuminação a_gaz : 
ara , ampeues- ex1s entes n 
98~663 ................ .; . . . . . . . . _5~7: :181$998 

Differença de cambio 13ntre 27 d. c 
23 l/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87: ~!H~222 . 
Fiscalisação a saber : 

Um inspector ................... . 
s r1p urarro ............. .. 

Um praticante .................. . 
Alugu~l da casa c despeza de es.cri-

GratificaÇã~ · · àõ~ · à~ceüd.edÕres · dn~ 
praças etc .................... : 

Illurninação dos jardins, etc .... . 
.Augmento provavcl da área da illu

niinação corregpon~cntc a 200 
combu~tores .................. . 
Illuminação a gaz-globo : 

Para l,036Jampeõos a 91~355 ..... . 
Fiscalisação ..............•....... 
• g - no átea da.. com us-

toi·es inclusivo os lampeões ..... . 

996~000 
3:500~000 

19:0320S600 

9í:6~38780 
3:9GO;SOOO 

32:271Ji00 

800:000SOOO 
E como a verba· da lei vigente li de 700:077~088, 

é pntcntc n diffet·onça tle 99:922~912. Bem se vê . :"" :"" . 
tabello. . . 
· Diz ainda S. Ex:., que a verba podia ser dimi
nulda, porque o novo contrnto fez tlma t't•ducção. 

Quando a .commissão den o seu parece•· não se 
conhecia o novo contl'nto; e dcmais.sc ha rctlucrão, 
que se pódc tornar ~lusoria r~m a baixa do cambio! 

essa reducr.iio for tal -que compense esse nct·cs
cimo de dÓspezo, Asta não se farú, hovcr:i so1Jr:1; 
ou unliío, o !iUO é pruvavol, sorvii·;i.para o guvorno 
augmontur uinda o numero de comhuswros 
além daquellt•s que n commiseào IH'opõo quo s.io 
apenas em numct·o de 200. E vús sabeis que para 
o immonso desenvol\'in1ento qUll Yni tot11lu u cl· 
dade do Rio de Janeiro não são demais 200 com· 
bustorcs ... 

nação dos jardins, porque o lhesouro está :is es
curns; disse S. Ex. 
· Mas, senhores, esta v.eriJa não é para pngnr a 
illuminaçiio dos jardins nos dias de regosijo na
cionnl, como pensou o nobre deput~do, e que o 
fosse i é ~im _ó J~nra· pagar o servi0o orclina_l'io da 

' . 
A illuminação elos jardins niic:> está comprcllen • 

· !!lida nos combustores do antigo contrato; não fnz 
parte da úrea da illunünação. -

A suppressão .da verba de g_ue trato importa dei· 
xar os Jardins das praças puuhcas do Rio de Janeiro 
ás escuras. 

clamaria, teriamos necessidaue de fechar esses jar
dins; e nio preciso dizer •i C!lmara po1·que. Nas 

noites ardentes do verão, como encJntrar na cidade 
um refregerio para a população-, conservando es~es 
-ardins fechados? . A oiado 

Esta verba, portanto, alem de muito util e con
veniente á propria salubridade, ü de pura segu
rança publica e não póde ser supprimida. 

Desejava nesta occasião,Sr. presidente, dizer algu
mªs palavras em resposta ás obsen'ações feitas 1_10 
senado sob~e as clausulas go edital quo chamou 

illuminação, não sobre esté, com que nada tenho, 
mas sohre o edital a que me refiro, que foi por mim 
proposto c acccito pelo governo ; euital modelado 
sobre os melhores con.tratos de illU:minação das 
cidades européas e que se qualificou de rigoroso;· 
edital que nada tem (tisso, desde que o prevo da 

• (Y• - •• 

. o 
brancq a escolhn do proponente. 

As condicõos desse editnl são menos exigente~ 
do ue o actual contrato d-a illuminaciio a o-az de 

:ms, muito menos do que o da c1 ade de Bruxellns. 
Agora não tenho .tempo para discutir c assumpto, 
mas fal-o-hei opportunamente. 

O nobre deputado tratou da garantia de juros 
das estradas de fci·t·o, e dis:-;e que era inadmissível 
a declaração de que a verba votnda era insnlli
ciente. 

A resposta a esla ob~ervação é muilo si~ples. 
V. Ex. sabe, Sr. pres1denle, que a garantia de 
juros eonceditla a essas estradas perfaz os 7 • /n, 
con o ·me a recci a a es as e menot· ou 
maior. 

Eis aqui. E' ntn serviço inteiramente variavcl. 
Nos exercicios anteriores vcrilicou-se que a 

verba votada era insuficiente; então recorreu-se 
no calculo da media ias receitns ·liquidas arreca
dadas. e 1ara e~tn com mtou-se a garantia de ·m·n:-; • 
Des e qne 01 necessano, nesses exet'CICIOS ante
riores. abri,· ereditos supplementnres para este ser· 
viçn cbro ficou_. qu~ insullleientccra a verba votad:l. 

Niio havia outra raz~o a dat'; c o melhor pro· 
ce:-;so para o ealcnlo era tomar por hase n media das 
receita~ ari·cr.adntlfls. 

· · · s · w o 1 's • 
quanto a ostralla do ferro do S. Pnulo niio absorvt• 
1m r te alguma lle:;tn verhil p:1rt1 pagamento da ga
rantia do juros, pot' dar sua rlmda lictuidu superior 
U 7°/t~. 
- O nobl'tl tlt.'JlU\:.ulo per~un\ou dondo ~ !IUC sabia 
u t'eJuln para Jla:~ar aos engenheiros das l'Strntlns 
t.lo ft!l't'o. 1:1·eio quo S Ex. so referiu nos cn.~e· 
uheiros llsctll's. IMcs vtlnt:imen\os ::;abiam outr'ol':t 
llu \'l'l"ba Obl'as Publica.~ ; mas entcntlcu-se !JUO 
era mais re •nlat· c lW m:;sassem ara u verbn de 
garantiu de )urus, como st~ fazem nas estra as pro
vinl'iMs. 

f~ com nll'eittl se o nobrt' deputado lê~se D tn
bella justillc:ltiva do ~ i2 uo r~gulamento do mi
nisterio da. agricultura, aeharta a despeza clnra
mcnte discrimin:H'In e inntil seria n sua per~unta. 

D. Pcdl'o II notou que ~c diz in ser insnffidentc a 
vel'lm votad'a J?OI'n o custeio, não comprehendendQ 
a razão dessa msufflciencin. 

A ta!Jella diz que a _insufficiencia vem do desen
volvimento ela estrada. V. Ex. comprehende que 
uma estrada que tem uma cxtenção de (100. ou õUO 
·j • - o . . 

se tivesse 600 ou 700 ... A medida que a esti·ada ~e 
vai prolongando, vão se abrindo novas estações, 
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etc.; e se ha algumas verbas que pouco ou nada serviço de pesos e medidas. 
maior é a desueza de tracção, maior a manutenl}ão I O nobre deputado censurou ainda n:_osta verba o 

augmentam, outras ha que evidentemente crescem Este serviço está votado por lei; o systema 
muito. Dahi vem a necessidade de maior somma metrico é obrigatorio no lmperio. l\1as quer v. Ex. 

ara o custeio. sab 9 • - :-

Para este votava-se sempre neste caso qunntia têm os padrões pelos quaes possam aferir as medidas 
insufficiente, como }lrovam os creditas supplemen- e pesos, e a população é defraudada com o em
tares ; é isto que se quer evitar_ · preg-o que fnz o conunercio sem consciencia de 

O nobre deputado tambem notou que não se medidas falsificadas. 
tirava da verba do prolongamento o necessario E' indispensavel,portanto,que as camaras muni
para sup~rir-se o custeio e cons~ruirem-seas obras ci1~a~s sejam SUJ~pridas d~ padrões; sem estes como 

.. - 0"- O' ~ ~ • .. 

mento. Notou que nada se dissesse sobre essas no- metrico no Imp.erio. 
vas obras. Na tabella está mencionada a estaeão o s F s · o systema anti-!!O ' . d G b' · b ~ d R. RANCISCO ODRE : - ~ manLuua a am oa, CUJaS o ras 1oram orça as em era muito melhor. 
2J1,00 eon tos. E' uma parte desta despeza que tem . 
de correr pela verba do custeio, como se vê da O Sn. BuAnQt:E DE MACEDO:- V. Ex. compre-
tabella. he!1~e que não podemos exigir que a. op~lação ~e 

~ :--· ~ 

D. Pedro li a 4.500:000~; isio a~bitfariamente. é aferido pelo padrão legal. 
Estes calculas entretanto, não são feitos a olho ; · E' portanto uma medida necessaria. Não se • 
tem-se em vista tabellas discriminadas ue todns trata mais do ue attender á re uisieão a m 
estilo incluidas.na proposta. Mas o nobre deputado e mUitas camaras municipaes, remettendo a cada 
disse-não ha necessidade disto porque ha um cre- uma um terM de medidas- padrões, medidas de 
dito para o prolongamento da estrada de ,ferro, que capacidade, de peso, lineares, etc. E esta é uma das 
tudo suppre. - despezns que o povo d.eve applaudir, porque é para 

Senhores, isto é r.onfundir inteiramente os ser· salvaguardar os seus mteresses. 
viços. A verba votada para o prolongamento da E' e.sta: a -verba que o nobre deputado queria 
estrada de ferro não púde ser distrahida para o seu suppr1m1r l 
custeio (Apoiados). Ainda quo fique intacta, o go· A conunissão não concorda tambem com a sup
verno commetttl uma irregulandnde. m:mdnndo pressão do Jogar de vice-dirertor dos telen-raphos. 
applicnr essa verba uo custeio. Este tem uma verba N_ão me refir~ .sómente ao funccionario, u~ é muito 
s c1a q e''o a a para um un e ermma o, o "' 1 ; mas ao ogar que em Jspen-

qual é prop1·iamcnte trafego manu~nção e movi· sa\'el. 
mento da estrada nada tem com a sua · construcci1o. Uma rede tclegra~hica como a noss:• não se pódo 
O custeio é o 1:~otor reproductivo, em fúrma de· re- manter com um umco chefe, que tem a seu c11rn-o 
ceifa, da despcza feita. E' dessn mesma recl\it:t que serviços externGs e Vftriados. "' 
d('Ve sahir a despezn do custeio. e n1io da verba d•! A repartição precisa de um subslituto o qual 
canstruceão ou roloun-auwnto da e~trad3. aliús tem funceões es eciacs ele r •r i 

não estão mais lm1 relarito com os nossos J'ccursos; de que se ôcci.1pou o 'iioürü'u'-i~tt..-~~: S. Ex. foi 
mas S. Ex. exagera, propondo cú1·tes quo dariam tão minucioso quo ninguem o acompaúhnrm ·sobre 
em resultado despedirem-se esses ellefos, quo são tudo com esse systcnm de propor rcduc1~ões sem 
dos mais zelosos c prestimosos auxiliare., do mi· justillcnl-ns. • 
nistorio da agricultura. E' do crer qun alguma Cnm relnr~io á colonizarão, occUtlOU·se o nobre 
medida se tomo opportunamente; ú eommissão niio doputatlo da 'colouin do Beiioviucs, tratando de uma 
pareceu opporLuno prupol-u, desde qun o governo t•eclamn~iio tlo tf\16 não tenho noticin. Não conhe
prccisa ainun melhor estudar esses sorvit,:os. eendo o !neto, dei\ o de o restJOnder. Entretanto é 

Lembra ainda S. Ex. novas roducc·líl's na verhn 11111 negot'io iusig-nillcunte. 
_ . ·• _ · .. :- ·: •.. . · . Pediu o nobre de lUtndo _ • 
verbn de ~.600:000;)000 a l.!JtlO:OOO;)OOO: m:Js i.:to ~~u:ao c Cnyena. Eu tinha um t1·aba ho relativo 
não é sufficiente pura o nnln•e depnladn. Como :teste se~v1~0, mng não a pude encontrar. E' um 
fa~er novas red~cções? N:io sei. }~sta vcrbn _é aJl- LJ•nbalho mteressante o que confirma realmente o 
phcada aos serviços da cunscrvaçao tla e<~rwlrz:w:io 1JHC o nobre deputado disse. 
da cidade do Rio de Janeiro, das olm•s tlos por'tos Pela minha pnrlo, si não houver opposição de 
de Pernambuco, Rio Grande do Sul e Maranhão, :i meus ·collegas, nüo terei duvida em votar pela 

.. J- • ). • • -

aguas 'pluviaes, etc, 
Está tudo discriminado, ficando apenas uma pe· 

quena parte para novos serviços. V. Ex. com
prehende, Sr. presidente, que o ministro das obras 
publicas não }Jó~e deixa.r de ter uma verba para 
esses novos serviços, taes como re )aros ex >lo a· 

' ' -mente estou persuadido de que ella será de grande 
vantagem para a provincia do I>ará. 

Quanto aos correios, o nobre qeputado estabe· 
leceu aqui um principio para mim novo. •!Loca· 
lidade que não dá renda, niio deve ter correio .• 

Senhores o orreio ' 
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povos, muito poucos, é uma grande fonte de renda, este estnbelecimcnto passe a uma empreza parti-
como é na Inglaterra, depois de sua portentosa cu lar. . 

---------':r?ef:-o~rumwn~p!t'o~~~tal,qua ali ás predHzie em muito%-ft;;;~- ~--=~-hmr-niM«::s~ffll7ln-meGqrfu"'e~e~c"'st.te,-;o;;-r;pJ>:en;;-.s;;;ai>imn.c"'n;;~t"'o~oí\ ______ _ 
deficit consideravcl, em um paiz como o nosso, em nebre ministro da a~ricultura; mas a camara sabe 
um paiz vasto e pouco populoso ni"10 é facil canse- CJ.ne embora a fabrica de Ipanema seja de uma 
guir esse result[1do. . - _ r1queza admimvcl, uma verdadeira preeiosiflade 

Lá chcga1·cmos sem duvida ; mas urro é facil para o Estado, não estú em cil'cnmstancius de dar 
transformar repentinamente os habitas da po1m~ uma receita corre~pondcnte ao muito qui! se poderia 
la.çiio c de uma populu .ão c ue em ""r:mdc lal'tC não -esperar, apezar dos e50fort·os do seu di · · 

escrever, e querer que 0 correio s.:ja para a l'JCa e [Htncma, senhores, será incontesta-
todas as localidaue:; uma fonte de renda. · velmente uma fonte poderosa de riqueza '{)ara o 

Estado; para disto nos convencermos basta consi-
0 Sn. LIBERA TO DAnnoso: -E' obrigaçtio U.o E:;- dera r que o seu ferro é cxact::mente daquelle que 

tt~do. - · produz o a~.to, e o aço se vai transformando, pelas 
O Sn. BuAnQUE DE 1\hcr.:no:- E' certÓ que loca- suas variadíssimas applicaçües, no principal agente 

liUadcs existem onde o correio não dá rendimento de ro"'resso das modr.r a. · · · · 
• a., a· o pesso::~ , m::~s s1 <·m uma communhão, o er ciro prcsumptiTo que dentro em pouco 

como a do Imperio, todas as províncias concorrem ra,·::i abdicar o rei-ferro. 
par:1 o Estado, e umns para auxiliar outras, áquellas Nestas condii'Õ<~~ essa fabrica serin com mais 
qu~ não t' · · · , · , , · - · · 1 e n a nas ma os e 
se procede, como querer o nobre deputado applicar uma em preza particular; mas porque meios póde 
o seu principio a uma instituivuo como o correio o governo mostrar que assim é? 
que é simplesmente ou deve ser um vehiculo . Entendeu o .nobre ministro da agricultura, creio 
d_e p~ogresso, !J.ID dos grandes elementos de dvi- que foi est~ o seu pensamento, que devia eorncrar 
l1saçao ? (Apowdos). por orgamznr modestamente aquel\c estabeleci-

Em toda parte a renda do correio é distribuída monto, de numeira que pudes~o desde já exibir os 
, A 1 l'd _, · d seus fructos, c •~om estes ncgocinr uma vantajosa 

como entre nos. s oca 1 aucs que maiS rcn em transfcrcucia. Assim melhor aJlOiaria a transacção, 
pagam o pessoul e o servü;o das que pouco ou 
nado produzem ; mas não ó razão para supprimir que por ventura tivesse de entabollar com nma 

----------IuH1mfl1a}-ft;r •. ~ ... effin-cin · a za partiealar. 
grande rendimento (.4.paia<los). .E' verdade que muitos estndistas do nosso paiz se 

oppoem :'t transferonci:l dessa rubrica para uma 
Não posso aceitar a .doutrina do nobre dcputauo. em preza particular. Eu os não acompanho. A 

Desejaria antes que o governo co!locasso nas g1·:m· minha opini~~ que o governo lleve ccduJ-a a uma 
des capitaes numcro~a!; caixas urbnnns, multipli· emprcza particu1:1r, ncnutelnndo-se devidamente; 
r.as~c. os postes dn correios (apoiados), de maneira, o n expericncia de ml'io seculo já ó llastnnte ara 

______ ____!!J!!JU~e~ca"1(}~aLc!.<Jil!.ld .... M~lf'"uult,~lmnim· ~aciJid, • · · . , , s1 o t m pcs~ mo a IDI· 
11orte de sua correspomlendn. Aindn hoje leva-so nistratlor du fallrica 1lc rcrro llo Ip:moma. 
muitas vezt•s dons dias para reccllcr umu carta Eis port(UO acredito quo o St·. prnsitlonte do 
tlentro da cidade (apoi111los}. Si um pacJUCte tn111 do con;;clho o ministro da agricultut·n, rtno pediu um 
suhir pela manhã, e MCessnrio levar a cot·rc:>pon- augmento nesta ver!Jn, pediu-o com a cspcr:mça 
dcncin ao correio com muita antecetlencin ou pela de quo .. d'ahi t•esultnrú tmrn o proprio Estado, e 
madrugadn, porque em certos pontos não existPm desde já, uma fonte de receita. 
enixns, po"t~~ ea f!Ranàa---eris~H.~-~· ~~· -~.tf.ft+~~~MO~Jr~o~~~·~pu~tf,;n*o~p~r~o~p~õo~a;--rl,..;;; .. t~lm;;;-;;-ns;;:-· C.su;tpupU.r;ncs;;s>r.õctl.es;---------
taes casos. Eu desejaria maior di~penuio e melhor ilo n~cntl's dL~ colonisaçiío. Nt•sto ~erviço ha com 
servit:o (ilpoiados). c!ft!i~o nl:.:n1n:1 co usa n rnzcr. Eu penso flUe a in· 

o Sn. Lmr.n.\TO llAnnozo :-E' pcuu I!UO não pos· S(lCt:torin do colonisn(:üo t1 muitos dos seus n~entes 
snmos diminuir a tnxa. esL~o transformados om inutilidudos. E' preci~o 

supprimil-os, rnwr elfectivas as nttrjb,, i•~ues do 
O Sn. BuAnQt:E DE ~IACEDO :-Senhores, eu não · 1 r 1 d' 1 estou tldcntlcndo SllfiiCnto a com missão. o nohro l'O:!JIOI'tl\'0 rt•::m nmentu nl\ re orma ·ns 111 1ea -mont4!. O nohro 111inistro da ngricultnra não se 

duputnilo, sem o CJucr!'l', prestou um gl'antlo sot·· o::;qucct~r:i tJe uu,•ntlct• a esta necessidade. Entre-
viço no ~ovemo, porttUO Pt'Ollot'cionolt uos Sl'US t:111Lo nfto seria act•rt:ulo supnrimir ns verbas. 
aminos occasiiio de tnostrare u • c;; · · · ,. 

t• ou O mil conto~, é puramcule ima~inuria Com as metlidas lcm!Jt·atlas 1Jelo qobro ueput.ndo 
(.1poiados). O governo, dcpuis do dist~urso do uohre rcnlizar-se- h ia, diz S. Ex., u111a redueção de des· 
deputado pelo l)<tr:i, não !'OLlet·ia atll'Cscnlal'·::!l'. 11~- pcza::; de 2. 7:i1:\00;5000. 
rante a naç.ão, sem a ju~tillc:wfío t•umpiL1l<l I! calwl. lufclizmcnle potico mnis do que a boa vontade 
que estou produzindo, e por isso sinLo ueccs:;i- Jlca deste algarismo. . 
dade de fatigar ainda a camara por nlgum tempo. Sr. residente entrando n 

2entla. o •nobre depntndo ·notou que n commissã(} 
com muita attenção. procedeu com certa timidez, qunndo apresentou o 

o St\, Du.\.\\Qtre: DE 1\t\cEI>o:-0 nobre deputado seu }33\'cr.er·; mn~, senhores, a commissão não podia 
quer que se supprima o serviço da fabrica de fet-ro de ter outra conducta · . . 
Ipanema. Entende, e neste ponto estou de :~ecôrdo Pois a com missão hnvia de propor desde já; sem 
com S. Ex. que devemos ceder n fabrica. de Ipa- nada conhecer, reorganização c suppressão n3s 

--------IW·m-a~:W-I· l.Glltsti''H'l-llffi'l' !E' Hl-liH'--#pet'f!dl~~erumes--t:J!esj!le~o, o que lla de mais impor
eu tambem tenho esta opinião. Precavendo-nos com l:mte, de mais sério ll.o ministerw da fazenda?. 
todas as gnrantias para certas .eventualidades, não Potlia propor estas reducções sem estar certa do 
vejo inconveniente e s,jmente vantagens em que e.x.ito do que ia prnticnr? 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 27/01/2015 11:57- PÃigina 35 de 43 

_ _ _ __ -J1L..08~«-------__._:S~es~s-a.a\oJ----VJeicu--ll 1-4 de Maio de :1879. 

Si o governo era o primeiro a dizer: eu sei que o 
p~sso~l é supera!mndante; tenho de fazer_r~orga
nmçocs, mas nao as quero propor precipitada
mente, quero estudar, quero tempo, quero v~r o 

ue )Osso fazer ara obter economws· como od1a a 
commissão contrnrial-o? 

crescimo da dcspeza é de 1.60i :0001~: como diz a 
'lommiss:io, porque eleva-se a 1.8:24,:000;~, nem 
rue resulte das uiffercnças entre a importrmcia do 
aesgate e o remanescente do emprestimo lle 1.859 e 

dos dividendos destes, relativo ao 2. 0 semestre 
~ue não são deviâos. O orçamento 1n:ovisorio do 

. Port:mto o que ba de censuravel nessa tim•dez, 
si ·timidez houve, com que a commis:;ão se ex
pressou tratando desses serviços? 

Tratando do§ L 0 dn despeza do ministerio da 
fazenda (juros e amortização da divida externn) 
d jsse n nobre depu ta do· • Não ,.; e 

a divida cxterM, provem npen:-~s do rcsgnte dos 
remnnescentcs daquellc cmprestimo, incluídas n 
commissão c a cnrrctarrem. • 

::>. x. 01 mjusto com a.commissão. Esta disse_ 
a verdade ; foi o nobre deputado que não entendeu, 
])Or desatten~ão, o que cst<1 nns tn!Jellt~s ·do the-
sonro. . 

O nobre deputado lendo a ta!Jclla não quiz ltllvez 
·dar-se ao trabalho de fazer o calculo. 

C01ú effeito, a vcrbtt do ~ 1. o do ministcrie da fu
zenda sú nugmentou de L 601: 302;54Aq, reis, e não 
de 1.82-1:6678, que é o total do remanescente do 
emprcslimo de 1~59, incluída a commissão e cor- · 

fazer cem isto? Não comprchcndo a. censura. que 
neste ponto fez o nobre deputado. S. Ex. pediu 
noticia á commissão dessa divida; pois essa divida 
est:\ na proposta, está nas tabellas annexas. 

Na àe n 2 ..,_ rr · · , -
pital uc 24,i;i:!1006000 de. dividas inscriptas no grande 
livro, c das que se inscreveram nos auxiliares do 
mesmo, não pagas ate esta data, sendo das pri~ 
mciras 85:200;5 e dt~ssegundas !60:200$ ... :1.2:270;} 
de juros e 2: fJ:5fJI$ para amortização. • 

S .. Ex. disse que dcvinmos acabar com o fabrico 
' :- . 

o 
emittil-as. Isto é quasi que dizer que o governo quer 
emittir notas falsas (riso); mas a verdade é que 
elle Jlóde .fabricar quantas notas quizer, por i~so 
que desde que não estiver nutorizado para emittil-as 
não o farú. 

E depois S. Ex. esqueceu-se de que precisamos 
er natas para as snb~titnições. Como, pois, po 

demos ncnbar com o f;tl.Jrico dcsst~s notas? 
Qum)to aos pensionistas, estou de accôrdo com o 

nobre de ) ta · · · : -
~~ão de uma caixa especial para este ~erviço; s já a 
commissão a propôz no seu projecto. 

S. Ex. disse que o calculo da eommissão quanto 
aos aposentados c pcnsionisws, não está de accõrdo 
com o do thesouro. · N5o sei em que. A commis· 
são cingio-se exactamente ao que está na propDsta 

-do governo, G.nndo :lfl:a:62i!Si78 para uugmento na 
vcrha dos pensionistas c iô,: 299~1H5 na dos a po
sentados. 

Disse mais S. Ex. ue o thcsouro ·não elimina 
os mortos a sua verba de pensionistas a aposen

Ai·azão eu vou dal-a. Nús paga~mos anuual- tndos. 
mente pelos juros e ~mortisação desse emprestimo Não é possivel. Quando morre qualquer pensio-
27;:1:4756556. nista do Estado o thesouro tem communicação; 

Era r.sta a verba que cstnva nos nossos ol'l;amen-. nem mesmo o pagamento da pensão poderia con
tos. No exercício proximo fnturo o qne temos tlc timwr,. 11orque exige-se pnra esse pagamento cer-
fner? . tidão tle rj a . . . -

1n amos c rca 1zar ·O pagamento totnl do comparece. Demais protestam contra tão grave 
restante do emprestimo, na rmrortancia de imputação as proprias tabellas do thesouro, onde 

· 1.82(1,:667~, e mais 50:000;$000, juros dn 1.0 semes- estúo mencionadas todas as diminuições de verba, 
tre. pnrque o empn·stimo se venre ern Outubro. que só provên~ dos fallecimentos, dos aposentados 

Port:mto, o que temos de pagar é i .87!1:778; mas ou pensionistas. Lein o nobre deputado as tabellns 
a dcspeza que estava nos nossos urcamc.ntos, a que ha de encontrar só na verba ·de aposentados 

______ _____Jú~~ i~·~~· '.l!:cz~a!_l;lcoLilm!!Ji!u~c~c~o'!lnJ!ta!lv!J!al!!n!!llo~so___e;' L!Lu.tt--""-'óLtl· :JJ'fl<i-i>]~--rMW;t--:~'~'~·i;::· s~r.~l~~-~63i dg llimiaaü}ees, e na àe }.3enstíe~<~-. . - - --- - -
Logo, o que tinhamos nós- de nugmento real 53:9U~762. E o nobre deputado diz que não se 

da verLa? · eliminam os mortos I 
Os L8i~:7788 menos 273:475~56, isto é, 0 Sn. MINISTRO DA FAZENDA: -E \l presença do 

l.üOl::.l0~~\.~1-,que foi o quo a commissiio disse o fez. pensionista ou procuração recente por elle passada 
O nobre deputado d1s~e que niio achou isto. e é indi:;pensavol: · · 

deu a entender, com as stws }lalanas, que a ía-
bello. (lo thesouro eslava errada. O Sn. BuAnQUE DE liiACEDO :-Justamente: 

1'enho assim o prazer de ao me~mo tempo que Depois o numero de pensionistas está especificado 
justifico a commissão, zelar o~ r.reditos de umn re- nominalmente nas tabellas. Como é, pois, possivel 
partição como o \besouro nacion11l. · IUI"O nãG elimine es martes? - . 

Sr. presidente, o que tinha n commissào de in- empregados? 
cluir cs:oes encargos si ellcs já estavam na pro- · . Censurou S. Ex.. ~i commissão porque não propôz 
posta? desde logo a supp·ressão do juizo dos feitos da 

Pois, si existe na tabella do § 2° do ministerio da fazenda. · 
fazenda, não ~ó o que é relativo a divida inscripta Senh<.rcs, em régrá estou de accôrdo com o 
no gr:n~~e livro, com~ tambem a parte relativa· nobre de mtado em - ·mir Q juizg 

---- --- -----1i3tee'S-s---:aa-tallxHJfrhare , ais a comm1ssao que privativo dos feitos. 

. ·x. Jsse·nos que two sa ia onde a com-
missão tinha incloido o~ encargns pron·nicntes da S. Ex. pm·guntou o que são repartições ex.tinctas. 
divida inscripla no gr:llldc livro e nos seus :mxi- S5o, Sr. presidente, o respeito :1os direitos adqui- · 
Ii:tres. rirlos. Ha empregados de repartições exth:rotas, que . 

Senhores, é incrivel.como 11m cspirito Incido. niio podem deixar de ser pagos, porque têm direitos 
mo invcstig<Hlor, como é o do nohrc deput:~do; garnntidos por lei. Queria o nobre deputado que, 
commctta lautos en"'anos. npezar rlas gar~ntias àa lei, se àemittissem esse 
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· O ~n. Mr~rsrho D:\ . F.AZÊNDA :- Tambe.m C'!; \ c~mo é posivel supprir despezas da ordem das que 
mas e prectso trans1g1r com os que ass1m nuo sao necessarias e uma calamidade _publica'! (Apoia-
pensam. _ dos). 

O Su. BuARQUE DE MA.cEno: -Mas o governo cn· I A commiss:io não podia fazer realmente mais do 
tendeu que a medida não passarin por c:;ta fórmn i que fez. Conservou os creditas supplementares 
c que era preciso modifi~<al-a de maheira.que o~ : ptu·a p~gnmel).tO de juros da divida. publica e -das 
contribuinte-s della se aprov~ítassem. Foi esta a I garantias ~e JUros, que são compromissos <le hon
razão por que a commissão deu aquella fórma. ra; que nao podem ser .adiados nem por 24 horas; 

Quanto a despeza de arrecadação, o noLre tle- para os s~c-c~rros, devidos ex-vi da constituição 
putado notou· que na prop0sta do governo ha ~00 · d? Imper10; 1gu.alme!lte para o pagamento_ dos ven
e tantos contos mais do que no ort;:\lmento prc· cupentos que provwrem da ~rrcca~açao da re
ccdente·; mas o nobre_ deputado parece-m~ que cmta, porque, s1 esta a,u~menta,]ust? ~que aquelle 
nesta pnrte tarc.bem nuo prestou attenção as ta- que a colhe della part1c1pe sem preJUIZO nem per-
bel!as, porque, si o fizesse,- ye~ia que as capa- da de tempo. . . . · 
taz1as, por exemplo, na provmcw de Pernambuco Qu_anto aos credttos ex.traordmarws, estes ficam 
pas~aram para o_ serviço do Estado, o que exigia de pe, porque tambe!l1 a lei só os autorizà para 
maJOr pessoal ; que foram calculados em maior ~.asos de_ .salus P_opult, _quando a. peste, a fome, a 
somma, porque foi isto necessario, as despews a mundaçao ·ou o mcend1o envolvem os povos com 
fazer com as. ca.p3t\izias de diversas outras :1lfan- seu mant? da d~sgr:l9a. . . . . 
degas; que fot contemplado no or(!amento quantia Essa forma _1magm:ma de prover as despezas 
para o aluguel de arm~zens na alf:mden-a do Rio, desta ordem, nao me parece merecer a approvação 
e >:.~ra o pessoal e mais despeza:; das "'b::rc:~s do \ desta ?amara. _ . · 
Vl,.,I~, etc. .- . _ Assup como o mdtcou a commissão sé procede 

Nao houve augmento mutll. S. Ex. nao !los· '\ nos pmzcs melhor orn-anizados 
conhece que as desp('.ta~ d~ arrec:~daçíio vuriitm N • o . • . 
conforme o tbermometro du renda arrccadudn. , ~ u 1.11,:;,~al?.~ra 0S, servtço~ da martJ?ha e fla guerra, 

S. Ex.. fallou-nos aqui tambem com S'l'llllUO ' na ?ol,tclc.ncw úo:s respec~lvos creditas, podem \'-er 
calor -de um grande escandalo que commctLin o S,Ul prtdoli por sobras, e v~rd3;de; ~as quando 
thesouro se trata de despezas. extraord1nanas vem tambcm 

Disse ;, nobre deputado: ·o Lhe:;ouro llá ainda os rocU1·:;os, os cred1tos ~xtraordinarios, _ 
.gra.lificaçõcs a hmçadore:; guando o scrvi1~o llm•lcs O nobre deputado concluio o seu discurso, di· 
não póde ser senão o serviço externo, istô é, pro· zendo·: tod<~s estas redtlcções se elevam a i7 .~69 
cisamcnto aquelle pelo qual são l'emuner:~dos. c~ntos ou mesmo a 20 mil contos, si eu fosse mi-

Sr_. presidente, o~ lançadores são pagos para o _ mstro ;_ mas'!c,!lnara vio de que natureza são essas 
SCfVl{'O cxlerno .dentro da denominada legl13 dn rcuucrues. . 
decima urba~a; guando elles ~em de ir n local i· O SR. MINISTRO DA FAZENDA:- São !7.000 contos 
dades que estao f?r~ desse pernnetro, o thesouro . . ·. . · 
p8ga-lhes umn c'!Hlfl:l e cavalgadura. Não ha lnn- _O Sa. BDARQUE DE. ~fCEDO - -A yerd~de e que 

· çadores especiaes para tal serviço· são escolhidos nao nos acllal!los amua em uma s~tuaçao em que 
para este os que f::ucm parto do qÚmlro. Onde cstú dev~mos sa~rtticar tudo, desorgamzar a adminis
o escandalo ? Queria o nohre deputado, que o tmç.ao pubhca, retrogradar emfim, para chegarmos 
serviço contratado para esta área se estendesse 30 lesultado que nos propoz o nobre deputado. · 
a todo o município pagantlo os l:lnçadorcs as suas . O Sn. GALDINO liAs NEVEs: -No.qric elle disse ha 
despczas de transporte e comedorias? muita co usa de aproveitava!. · 

Conclu!ndo o seu discurso o nobr~ deputado fez o Sn. BuARQUE DE MA.ctno: _Eu acreditaria ue 
observaçoes sob!e o systema de cre.dttos. . si o nobr0 deputado fosse ministro não faria m~is 

r Confesso a ~: E~. que ti~Uel ~orprehend1do do que o governo actual tem feito. s. Ex. não des
' endo um espl):'tto tao esclar~c1do co.110 o do nobre organizaria os serviços do Estado porque \eria 
-deputado apresenl.'\~·nos ?~UJ um ...systema ve_rda· então a responsabilidade do poder,' teria de res
detra.mente novo e trreahsavel, porque Mm c co· pondcr perante a nação; e neste caso havia-de re
n~ecido, ne~ usado em . part~ Mguma, partl. sup- tlcctir àntes de pôr em execussão esse plano ue 
pnr os cr~dltos e~n:aordm~rJOs. . na phrase eloquenté do nobre deputado pelo A'ka: 

S ~ Ex. d1sse-nos .. suppnmam-se os tran_:;porl~s zonas. só se constitue de verdadeiras reduc - · • 
de verbas, os cred1tos supplementares ; nao lHtJa fernae~- ~oe~ m ·. 
absolutamente credilos àe especie nlguma, nem ~· 
mesmo os que a com missão indka ; ·c quando se 
tratar de soccorros publicos, de uma calamidade 
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assento nesta casa. 
0 SR. COSTA AZEVEDO:- 0 Sr. AI vim não fazia 

parte da commissão de marinha c guerra. 
O Sn.. MINISTRO DA FAZENDA: -O numero de 

membros dns commissões é muito inferior no da 
• • • • o -

tão I.Jom é o nobre deputndo pelo Àmazonag, cÕ{no 
outro qualquer. 

deputado pelo Amazonas, não se póde concluir 
d'ahi que S. Ex. ficava cxatitorado. Muitos outros 
deputados tem sido cx.cluidos de commissões, e 
nunca se julgaram menosprezados c porque nunca 
foi pensamento do governo cx:mtorar nenhum Sr. 
deputado. A razão, pois, não-podia ser e$ta. 

O Sn. MINISTRO DA FAZENDA dú um aparte. 
O Sn. CosTA AzEVEDO :-Eu oppunha-mc ao 

gabinete, .:Por estar nelle pessoa que tinha mal-
a s in cresses a mm a provmcm ; e o 

actual Sr. ministro da fazenda não estava ainda 
no ministerio. 

0 SR.liUNISTRÔ DA FAZENDA:-Entrando pnrn O 
gabinete, assumi a resvonsabilidade de todos os 
seus actos c respondo por elles. l\las, fosse qual 

o , .. , -

' podia contar com V. 
me apoiar nesta casa. 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES dá um aparte. 
O Sn. MINISTRO DA FAZENDA: -A questão não é 

com V. Ex. Si V. Ex. quer ser membro de alguma . - . . . .· 
piado. 

O SR. G . .\.tDINO DAS NEVES:- Muito obrigado. Já 
tive a honra de ser membro de uma commissão e 
não me lamentei por ser posto fóra dclla. 

(Trocam-se ainda vivos apartes entre os Srs. Costa 
Azevedo, ministro da fazenda e Galdino das Neves; 
o s, .. prisidente pede attenç(io.) 

O SR. BUARQUE DE MACEDO:- Mas, Sr. pre~i-

' (. ' ( podia vêr nesse facto um desapreço do governo, 
deTia, por amor do seu partido, conservar-se na 
maioria. 

O SR. CosTA AzEVEno:-Peço a palavra. 
0 Sn" BUARQUE DE ~IACEDO:-Não haveria des~r 

quanto eu vejo confirmado pelo Sr.' n{inistro da 
fazenda o que acabei de dizer. . 

Não houve pensamento de desconsiderar o nobre 
deputado. Qnizera que outro fosse o procedimento 
de S. Ex. qual o que tivera um alto personagem 
político no facto que vou referir. 

um acto a historia contemporauea, que se 
passou recentemente na ltalia. 

Este facto tinha se dado entre cavalheiros, entre 
o chefe prestimoso- de um gabinete, qu~ _devia 
ceder das suas vel!eidades, e um chefe pohtico dç 
alto criterio e prudencia. Pois bem este, que .e 
a eminencia liberal da provincia veio a ser o mms 
notavel auxiliar uma dns forcns Yivas do mesmo 
governo, que pouco antes o desprezara. 

Eis o exemplo que eu queria ver imitado pelo 
noi.Jre deputado pelo Amazonas, que hontem se 
declarou em opposição ao gabinete. 

Nós senhores, não podemos, permittam-me a 
franq~eza, fazer uma politica pessoal ao ~onto ~o 
cada um de nús lobrigar uma falta de consideraç:.to 
no facto de ser retirado ou não contemplado em 
uma co~missão, desde ·que nisto não houve offensa 

o nobre deputado devia dizer eomo este chefe 
Iiber:tl a que me referi:- eu _não vou par~ a 
opposição, ainda quando o gabmetc me queira 
excluir do numero dos seus amigos. 

O SR. GALDINO DAS NEvEs:- E' preciso ter muita 
~ o 

0 SR. MINISTRO DA FAZENDA :-Em politiea não 
se dão passaportes, tomam-se. 

Õ Sn. ·GALDINO D.Ú NEvEs :-Para o bom enten
dcdor poucas· palavras •.. 

O Sn. l\hNisTno DA FAZENDA :-Entendeu? 
o SR. GALDINo DAs NEVES : -Entendi, e o 

Sr. Costa Azevedo tambem. 
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0 SR. BUARQUE DE MAcEDO :-Si fosse esse mo
tivo sufficiente para se fazer opposição, teríamos 
grande numero de opposicionistas nesta camara. · 

O Sn. MINISTRO DA FAZENDA :-Desde que se ele
vasse o amor proprio á altura de questão de par
tido. 

O Sn. BuARQUE DE MACEDO:- Não podemos ver 
desconsideração em um facto tão insignificante, 
sobretudo quando o nohre deputado tem um nome 
feito no pa1z. Ainda mesmo quando o governo 
dissesse-o Sr. Costa Azevedo não tem competencia 
para faz4lr parte da commissão de marinha e 
guerra, seria contestado. 

A opposiç.ão do nobre deputado importa negar, 
não apoio ao gabinete, mas ao seu partido .. 

O Sn CosTA AZEVEDO:- Não apoiado. 
O Sn. BuA.RQUE nE M..-\.CEno: - o nobre deputado 

concorre não para a queda do gabinete, mas da si
tuação,cuja morte no pensar de S. Ex. parece estar 
tão proxima. _ 

Eu quizera, !•epito, que o nobre deputado to
masse essa attitude tão digna, tão louvavel desse 
chefe liberal a quem me refiri. 

o SR. CouTO :"7" Esse chefe liberal é muito digno. 
Os Sns. MINISTRos DA FAZENDA E CosTA ·AzEVEDO 

dão apartes. 
0 SR. BUARQUE DE MACEDO (respondendo a um aparte 

do Sr. Costa Azevedo) :-Eu pela minha parte, e 
em nome d9s meus collegas, declaro que tnmbcm 
não apoiamos o.ministerio na esperança de ter as 
suas graças. . 

Não tenho pretençõ~s de especie alguma; não de
sejo absolutamente nada do governo; si o apoio, é 
porque sou liberal e amigo dos ministros, que en
tendo desempenharem perfeitamente a sua mis&io. 

Não desejo, não solicito, não quero nenhuma 
distincção mais do que ver as minhas idéas tradu
zidas em reformas f~>ancamente liberaes e que fa
ção a felicidade da nação. 

Apoie o nobre deputado o g-overno ou esteja a 
elle em opposição, póde acreditar que, assim como 
a mim e aos meus collegas, a S. Ex. faço a justiça 
de acreditar que a sua conducta é guiada por um 
sentimento nobre. . . 

Agora passo· a responder ás observações que 
S. Ex. fez a& o_rçamento. · · 

Senhores, o nobre deputado disse que a com. 
missão de orçamento havia declaradô ser feiturn 
do governo. _ 

Senhores, não- foiesta a f~rma por que a com
missão se expressou. Eu disse simplesmente que 
a commissão procedeu de accôrdo com o governo ... 

O Sn. CosTA AzEVEDO dá um, 
O SR. BuARQUE DE MAcEDó:-8im senhor, e que no 

dia em que não existisse esse accõrdo, a camara 
decidiria entre o gabinete e :1 propria commissão. 

O Sa. CosTA AzEVEDO:- Si é commissão de con
fiança, é commissão do governo. 

communs em Inglaterra, a corumissão entende-se 
com o governo e marcha de harmonia com elle; si, 
porém, se dá o- desaccôrdo a camara decide. 

.Mas a commissão não é feitura do governo. Eu 
declaro ao nobre deputado, por honra.da commissão 
e do governo~ que muitas das'· medidas, a sua 
quasi totalidade fornm iniciadas pela commissão, 
embora de accôrdo com o governo, e que em · 
muiLos casos o governo teve de ceder á commissão 
e vice-Yersa. 

(Ha diversos apartes.) 
Fui vencido na questão das apolices, não pelo 

governo,· mas pela mJ.ioria da comlnissão. São 
cousas diversas. Disse que acreditava que o go
verno attendia aos interesses do Estado, propondo 
a medida sómente por conveniencia, mas não por 
que ella importasse um cumprimento de lei ou de 
contrato. 

Senhores, o nobre deputado occupou-se do obser
vatorio. A hora está muito adiantada; S. Ex. me 
ba de permittir que, sem grandes considerações, vá 
respondendo ao seu importante discurso apenas 
com proposições ... 

O Sn. CosTA AZEVEDO: - Uma proposição de 
V. Ex. vale um discurso. 

0 SR. DUARQUE DE !\(AcEDO: -Agradeço muito a 
V. Ex. a sua fineza. 

A respeito do observatorio, S. Ex. tratou de 
dous nssumptos : em primeiro lo~ar da diminuição 
da verba, e em segundo dalegruidade da propria 
verba t e por essa occasião referiu-se ao director 
do observatorio e aos seus trabalhos. -

Sobre a ditecção do observatorio, permitta que 
eu resuma o que tinha a dizer no seguinte : nem 
o nobrê deputado contestou, nem ha a menor du
vida de que o Sr. Liais é um homem eminente e 
proficiente (Apoiados). _ · 

O Sn. MINISTRo DA. FAZENDA :-Muito notavel. 
O Sn. BUARQUE DE MAcEDO :-Eu, porém, estou 

de accôrdo com o nobre deputado em que alguma 
cousa ha para que no observatorio não se tenham 
feito os trabalhos, que se deviam esperar de um 
homem daquel!a illustrílção e capacidade. 

Dizem uns' que é por falta de instrumentos, ou· 
tros pela ca-rencia de bon,s auxiliat'es; emfim 
alguma razão ha. Nesta parte estou de accôrdo 
com V. Ex. : deveríamos esperar do observrtorio 
(não indago as causas) trabalhos muito mais impor
tantes do que os que até hoje têm sido publicados 
c são conhecidos ; mas isto não quer dizer_ que o 
Sr. Liais seja um homem incapaz. 

O Sn.CosTA AZEVEDO :"-Nem eu o disse. Lamento 
essa despeza desnecessaria na actualidade. 

0 SR. BUAR~UE DE MACEDO:- Disse S. Ex. que 
nenhuma lei autoriza a despeza do observatorio. 

O Sn. CosTA AzEVEDO :-Não a oiado · a uantia 
que se paga aos emprega os o o serva or10 e ac

. tualmente ao Sr. Liais, depois de acabado o seu 
contrato. Elevaram-se a ~ais 50 "/o os venci-

· antes de pas 
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· o Sn. CosTA AzEvEDO :-Que marque o quanti
tativo, o vencimento. 

o Sn. BuARQUE DE MAcEDO : - Bem ; mas _devo 
observar a V. Ex. que a regularidade, a legalidade 
. es a espeza Já es a recon ec1 n po . ~ Ia, 
de~de o momento em que a :~pprovou: n~o h_a ne
cessidade de nova approv:tçâo ou autonza<,:ao no 
nosso systema. 

0 SR. COSTA AZEVEDO : - Em i877 não e~tava 
appro-vada; é a primeira vez que vem á ~amar:~. 

pezas que não est:io approvadas? 
O Sn. CoSTA AZEVEDO:- As desses vencimentos; 

é a primeirn yez que são sujeitas á consider~çã.o 
da camara. . 

O Sn. BuARQUE DE MACEDO :- Si não figurava a . . . . . . .. 

porq~e ~ elle não pertencia o serviço, ma~ a_s dc~
ezas eram approvadas n4l orçamento do numstcno 

O Sn. CosTA AzEVEDO :-Erai:n menores. 
O Sn. BuARQUE DE MACEDO:- Diz V. Ex. que 

eram menores, bem. Portanto, as dcspezas ap
provadas eram as í!Ue estavam no ministerio da 
guerra. 

Do que se lrnta a~ora? Tr:•ta-se de apreciar 
nesta. camara si esses accrescimos, . que foram 
concedidos naturalmente por força de contratos 
ou novas~nouíen ,iics ... 

0 Sa. COSTA . AZEVEDO;- Não <lpoiado ; não ha 
contrato. 

0 Sn. BU.UlQUE DE MACEDO: - ... ou. por Gonsi
d~rações ·de qualquer natureza devem ou não ser 
approvados. 

Eu havia entendido a objecção de V. Ex. quanto 
a@ fatto de não haver lei especial. Bem; rnas não é 
esse o motivo para que a camara não approvc as des
pezas, st porventura entemler que elles devem ser 
consignadas na lei do orçamento. Elias ~stão na 
proposta do governo. 

porque teve razões justificativas do seu procedi
mento. 

O Sn. CosTA AzEVEDO :-Mas não podià fazel-o. 
I 

d'alli é que o governo· ... 
O Sn. CosTA AzEVEOO :-Exorbitou. 
O Sn. BuAnQuE· DE 1\L\.Ct<;DO :-Sim senhor, exor

bitou; pagou desnezas para que não estava auto
rizado, mas a camartt, que tt•m de votar a quota, 
resolvo á 

0 Sn. GoSTA AZEVEDO :-Isto é um billle inclem
nidade. A maioria está rro seu direito; mas V. Ex. 
me permitta que lhe diga que não é.assim que 
devemos proceder em relação' aos actos do go-
verno. · 

0 Sn. BUA.R UF. D • M. 
V. Ex. se refere era de 24::000~, e tnnto. Estava no 
orçamento, _e o governo pagou mais do que esta 
somma, crero que 6:000~000. . · 

O Sn. CosTA AZEYEDO :-Já está pagando ha perto 
de dous :In nos. -

O Stt. BliAl{QUE DE MAcEoo :-Mas ;:~gora compre
hendo todo pensamento de S. Ex., e vejo que se 
enganou. 

No* 46-da lei do orçamento de 20 de Outubro 
de !873, existe.-• Observatorio Astronomice • ... 
30:0801)000. Eu. não me re~cri log~ á lei de. nrça
mento, porq_ua tmha entendtdo aobjecção de Y. Ex. 

O Sn. Cosn AzEVEDo:-Eu o que notei é que a 
J?ropo5ta do governo em tod:~s as verbas se referia 
a lei e nesta não a citou. 

O Bn. BuARQUE DE MACEDO :-Não era prec.iso; 
desde que está na lei do orçamento a despeza é re-" ()• . . -

O Sn .. CosTA AzEVEDo :-Entra a propost<l. 
O Sn. Bu.UtQUE DE MACEDO:- }I<ls a p1·oposta não 

fica fazendo parte da lei. . 
O Sn. CosTA AzEVEDO : - Essa quantia não foi 

só g11sta com o pessoal, e entretanto que agora só-

o Sn. CosTA AzEVEDO:-Reccbida pela commissão. o Sn. ,Jlu.\RQUE DE l\IA.cEDO :-A lei Riío discre-
0 Sn. Bu.UtQUE DE MAcEDO: -Certamente. Se mina; e jbstamente exh>tc sobre a mesa um pedido 

estão na proposta do govQrno, é que a ellas o go- de creditas [>ara pagamento de despezas do úbscr-
nrno se achava obrigado. - l'alorin, porque esta vc1·ba foi insufficiente. 

O Sn. CnsTA AZEVEDO :-Mas o governo não podia O Sn. Cos-rA AzEVEDO: - Porque se consumiu 
augmentar; dcspcndzu dinheiro sem autorização tudn com o l)('ssoal elevando-se os vencimentos. 
da carpa~a; augmentou vencimentos, _quando n.ão o Sn. BUARQUE DE 1\IACEDQ :-A lei não di sen
o P05lHl. lazer. ~o que peço a V· Ex. e Q!le me cite 1 m\na · mas por ler sido a verba insumcieute é que a le1 que autoriZa\•a C!'SC augmento de ôO %. 1 . ' • • 

O Sn. BuARQGE DE MAcEDo :-A qacst5o é di- Aminha questão era esta: que a verb:~ pedida 
versa. pelo actnnl mmistro era a me~ma que está na lei 

Estas despczas qne estão fixndas nn pmpost.a do rio orçanwul.o em vigor. 
governo é que este se ncha obri~ndo n.~alisfnzel-as., Si l, governo não podia npplir,ar toda n verb11 ao 

. ou então CXJlCdiu ordens p:na que !'C fizessem pessoul, e tlevin distl'ibuil·a tamlJem com o mate
cites servi~~s até que o poder legislutivo resolvesse rial, é uma questão á parte. Desde que a lei nüo 

· · , - e u o governo po m proce er 
0 Sn. COSTA AzEVEDO :-Não podia fazel-o. 
0 Sn. BUARQUE DE :MACEDO :-Si as despezas feitas 

, até hoje são illegaes, V. Ex. tem t•azão. . . 
Mas admittamos que assim· seja; que o geverno 

concedeu e~tes au mentos ara u -

como procedelit. Isto ouvaudo-me ea nas infor
mações que agora me dá. o nobre deputado. 

O nobre deputado, com a sua ineontestavd pro
ficiencia, disse-nos hontem que não havia. ncc~ssi
dade de conse~·var no observatoriQ um empreg~do 
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O serviço que tem este funecionario é com effeito 
o de regular os ehronometros e o servko chamado 
da-horá. · 

O ob~ervaterio ftstronomico, em uma capital como 
esta; não póde deixar de ter um funccionario que 
se oceupe de semelhante serviço. 

O nobre deputado disse-nos que era preferinl 
regular os chronomctros á bordo dos navios ; mas 
apezar da sua grande competencia, divirjo da sua 
opinião. Eu sempre entendi e ouvi dizer quere
gular os chronometros no observatorio, onde ba 
Ullla luneta meridiana; é preferível a regulai-os 
por uma serie da médias, como se pratica á bordo 
dos navios. E' um tra!Jalho que precisa, sem du-

. Tida nenhuma, ser feito no observatorio. . 
Os ckronometres que alli são regulados não são 

só os da marinha nacional; são muitos do minis
teria da agricultura e n~e sei mesmo si da ma
rin'ka estrangeir:1. ' · . 

As informações que a commissão tem de pessoas 
competentes, entre ellas o Sr. presidente da ca
mara, Visconde de Prados, que foi director do 
observatorio, são de que esse serviço é absoluta-
mente imprescindível. · 

Eu comprehendo que o nobre deputado faça 
questão da fórma por que se acba classificada a 
verba no mínisterio da marinka, em vez de estar 
no ministerio do imperio, por onde corre· o...rijrviço 
do mesmo observatotio. Mas combater a 1lWeessi
dade do serviço, nisto é qne eu sinto bastante di
vergir da sua illustrada opinião. 

O nobre deputado insistiu nas suas idéas com 
reJação ao conselho . naval. Eu declaro que não 
tenho nenhum outro argumento a apresentar em 
favor da minha opinião, além dos que já expuz á 
camara. 

E, minha convicção que nenhum iuconvenien~e 
resulta da suppressão do conselho naval. Eu o 
conservaria, si porventura os recursos do Estado 
o permittisscm; mas digo que não ha inconve
nien~e na sua suppres:;ão, porque o ministro da 
marinha póde organizar um conselho, com os au
xiliares que quizer. 11em dispendio do thcsouro, e 
além disso tem mil meios de se esclarecer sobre os 
servif:os a seu cargo. 

Com rQlação à intcn<lencia, o 'nobre deputado 
admira-se de que eu, conhecendo os serviços dos 
arsenaes nns ~trovineins, quizesse comparai-os com 
os do nrsenal da côrte. 

Não apresentei esta unica razão. Disse, que 
effec.tivamente nas províncias a intendencia se 
achava rennida acs arsenaes, mas não foi este meu 
unico argumento. 

BJm sei que si o· arsennl da côrte, não está nas 
mesmas condições não é menos certo que ha o pen· 
sament.o, que parece-me já.c~nstar da secretaria 

Consta-me a.inda, não sei si é exacto, que o ser
viç~ da iJ:!.tendencia: a ezar de ·destacado~co~o 

dade. 
Ç)-SR. CosTA_ AzEVEDO :-Nilo no tempo em que lá 

0 Sn. BFARQUE DE MACEDO :~ Não me refiro a 
essa época, porque sei que S. Ex. alli foi para re
gulariznr exact<1mente esse serviço. 
· Portanto não creio que esta organização~ que se 
têm invocndo, tenha necessidade de ser mantida. . 

Sr. presidente, o nobre deputado rQferiu-se aos 
contratos de fornecimento de madeira. 

Estou de accôrdo com suas observações; apenas 
direi, quanto á verba, que 11ão me parece cabido o 
reparo, pelo facto da importancia desses contratos~ 
sahir da quota destinada á construcção navaL ~ 

O Sn.. CosTA AzEVEDO: -Não· critiquei isto : re
feri-me ao que disse o meu companheiro. de 
opposição. · 

O Sn. BuARQUE DE MAcEDO :-Então houve má 
intelligencia ·de minha parte. 

E' certo que o nobre deputado pelo Pará cen~ 
surou não haver di5criminação da verba. Não podia 
esta ser discriminada, salvo em casos excepcionaes 
em que sabe-se desde logo quaes os grandes re· 
paros uavacs a faze~, quaes as novas canstrucções a 
executar. 

Em regra o que limita uma despeza desta ordem 
é exactamente a força do orçamento. 

Eu acredito que si o Sr. ex-ministro da marinha 
tivesse maiores recursos, maior verba pediria para 
a construcção naval. . 

S. Ex., o honrado deputado {leio Amazonas, occu
pou-sc dos vencimentos do d1reetor de artilharia; 
e, para reduzil-os, apresentou-nos um argumente, 
que, á primeira vista, parece procedente, mas que 
já vem fóra de tempo. S.· Ex.. disse que a lei 
tinha mandado augmentar esses vencimentos den
tro de certas pr.:,porções que foram excedidas. 

Este argumento quanto a mim caberia perfeita
mentt', e influiria no meu espirito, si porv~n· 
tura já não se tivesse dado uma eircumstancia A 
camara dos Srs: deputados em orçamentos re
centes jà nüo approvou esse accrescimo? Já. 

O Sn. CosTA AzEVEDO :- Quem. deve responder é 
o Sr. ministro da fazenda. S. Ex. em !877 cri
ticou o gabinete porque não reduziu conforme a 
lei os vencimentos dos empregados dos arsenaes. 

O SI\. AFFONSO CELSO ( mitaistro da fazenda}:-
E contmúo 11 sustentar as minhas idéas de !877 ; 
quero a suppressão do conselho naval, a rednctão 
do quadro, etc. etc. 

O Sn CosTA AzEVEDO dâ um aparte. 
O Sn. A~'FONSO CELso (ministro da {a:Únda):-86 

augmentarnm os vencimentos do director de arti· 
lharln, o Sr. Baptistn, praticaram um neto de 
justiça absoluta. . · 

O Sn. BuAnQUEDBMACEDO:-V. Ex. não deu at· 
. ~ e • 

deputado. pele Amazonas aisse que tendo a lei es..
tabel~eido certos li~it<'.s pa~a o au~mento des~s 
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O SR. CosTA AzEVEDO :-Não estou; li uma 
partQ do seu discurso que a não tenho aqui, por
que hoje tive o desprazer de ver das minhas emen
das hontem a resentadas cortadas todas as notas 
que ~u nel as havia feito com lapis azul para me 
guiar no disenrso. 

O Sn. llUARQUE DE MACEDO :- Senhores~ o nobre 
· deputade censurou-nos porque a commissão· não 
propoz a suppressão dos capellães dos arsenacs da 
Pará e do Ladario. 

' .... (.. 

se fez na verba respectiva, não só do lagar de ca
pellão cemo dos de cirurgião e professorde pri
meiras letras, faltando apenas mencionar os cargos. 
Póde o nobre deputado apresentar a emenda que 
eu a aceito para mais clareza. No do Ladario não 
~a profes~or e ca_pellão distinctos, ha profe~sor que 

A commissão não propoz a supprQssão, porém 
aceital-a:_ha si porv:en~ura as razões que s~ dão 

O Sn CosTA AzEVEDO:- E' professor de primeiras 
. letras onde não ha meninos. 

O Sn. BuARQUE DE MACEDO:-Ha empregados que 
têm filhos, e habitantes que podem aproveitar ; 
mas não farei questão e aceitarei a suppressão si, 
como disse, para o Ladario se derem as mesmas 
razões que para o Pará. . 

O nonre deputado pela província de 1\lato Grosso 
que es a a meu a o, sus en a a necesst a e a me
dida. 

O SR. MALHEmos:- Sim, senhor. 
O Sn. BuARQUE DE MACEDO :-Qunnto ao pro

fessor dg geometria do arsenal da Bahia, o no· 
bre deputado se equivocou. Hn de ver que ro ondo 
a suppressao a ver a, a comnussao expressamente 
mandou acrescentar as palavras que agora se leem 
no seu projecto em 3.n discussão. Portanto, já estâ 
incluido. 

Disse-nos S. Ex. que houve duplir.ata na parte 
relativa aos imperiaes marinheiros, que estão in
cluidos na verba de a rendizes. 

O Sa. CosTA AzEVEDO dá um nparte. 
O SR. RuARQUE DE MACEDo:- Si hn duplicatn, é 

da proposta. Effecti\'amente na verba relativa a 
aprendizes marinheiros existem alguns lmperiaes, 
g_uo são considerados instructores. Si 6 assim, 
V. Ex. rarú um servito esclarecondo·nos para ser 
n despeza, que é pequena, supprimldn. 

Agora tratarei da emenda relativa aos pharúes. 
A verba • haróes • é de U8:3~2 

r1smo a commissão subtrahiu 8:690~ do pessoal da 
reparlicão que considerou supprimtdo e reuniu o 
restante de !39:63!~ á quota de rhydrogrnphia • 
no §!i, que. considerou mantido pela camara. 

- Assim o total desse paragrnpho que passou a ter 
o t~tulo de • hydrographia e pharóes • é de, 

Vê o nobre deputado que os algarismos estão 
·correctos. 

puailt_? aos fupccionario~, os Jogares suppri
midqs .sae os de d1rector, ajud.:mte, escripturario 
archtvista, desenhador e portetro ; logo incluio-se 
a do funccionario a que S. Ex. se referia· e si 

r rap ta ex1s e um ogar q_ue tem a 
mesma cathe.goria e nome, não é descnb1do que a 

camara faça esta suppressão si fôr necessario, mas 
(,i cousa distincta do que passou. 
~uanto a questão da emenda, o nobre deputado 

contesta ' · · · -
fazer fuzão da repart.ição das pharóes com a de 
hydrographia, supprimindo o pessoal da primeira. 

A com missão assim o entendeu~ e a questão é 
muito facil de resolver : na votação a camara de-
cidirá. · · 

Senhores,tenho assim respondido ás observações 

' pelo senado. ' 
Senhores, as autorizações do orcamento, nn sua 

· quasi--totalidade, ao menos as propostas pela com
missão referem-se ao proprio orçamento, á reor
ganiznção economicn dos serviços ; para os quaes 
são consignudos creditos ; não se póde dellas pres-
i · . i s o reJCI ar essas au o 1zaçoes e 

suppressões, nenhuma culpa terá a camara. 
Passou na camara uma autoriz11ção para o governe 

vender a estrada de ferro de Baturité. O nobre de
putado censurou o governo por essa medido, que 
aliás foi de iniciativa ia camara. 

O nobre de utado disse : o i-roverno acaba de en-
eampar a esu·ada de ferro de Baturité, e ao mesmo 
tempo d:i-se-Ihe autorização para vendei-a. 

O governo encampou essa estrada, é verdade; 
mas não foi para se fazer emprezario, nem o 
A"ovcrno quer administrar a estrada de ferro de 
Dnturité (Apoiados). 

Si acabada a sêcca, tendo desapparecido a ru.iio 
de ser do neto do governo, gue se propoz tão só
tuente dar trabalho aos retirantes, aquelle en-
contrar .uma com :mhia · 
vantngens, que se obrigue a prolongar a estr:rda, 
não ha razão para que elle não ceda essa estrada a 
uma empreza particular; a politica do governo, ao 
~enos até hoje, não é fazer-se proprietario o admi· 
mstrador das. estradas de ferro do Imperio. 

Eis or que passou a m~di~a; ê desde que a es-

de receita, o governo .Por certo só poderá.realizar 
uma transacçao vantaJosa com a qual augmentnrá 
as rendas publicas ou alliviará os nossos encargos. 

A commissão foi censurada, porqae no cenceito 
do nobre deputado devia de preferencia recorrer 
aos velhos. im ostos. 
M~s a commissão não fez outra cousa ; procurou 

recorrer aos velhos impostos para obter a maior 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 27/01 /2015 11:57- PÃjgina 42 de 43 

Sessão em 14 de Ma.i<Lde 1879. HH 

en ores, primeiramente os lavradores não se ·era solteiro ; e o que propõz o "imposto sobre os 
acham em condições de fazerem uma exce:p~ão a que, sendo casados, não tivessem filhos, era casado 
todos os · outros contribuintes. Si todo o c1dadão e não tinha filhas. Mas o nobro.de utado nem llO 

--------ir>ees-lsitlde'letttttt:ee-tni:Coru:pa· , · os em soas u avor: e casa o e tem filhos. 
que exercem cargos no estrangeiro, têm do pagar De maneira, que até é susJ?eito, propondo e.s~e 
o imposto de rendD, que aliás é modico, não com·· imposto que a commissão, rep1to, não póde aceiu.r. 
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Dir-se-hia que quer companheiros, que,. na sua dições em que o rez. O facto é que todos nós as.su
opinião, como na minhn, seria para a felicidade, mimos a responsabilidade dessa ascensão, encam
m~s que para muita gente séria para o martyrio pamos o_ seu acto; cingimo-nos ao program_mn por 

Por muito que me merera o nobre deputado A verdade é que hoje não se trata mais de p::~r-
meu: distincto e particular amigo, não posso l~vnr tido imperialista ; não é o presidente do conselho, 
o meuaffecto ao ponto de concorrer para uma me- nãQ é o gabinete de õ de Janeiro, que governa; e· 
dida que considero de m:io vêr e nenlmm ex.ito. sim o partido libéral que aqui representamos 

O nobre deputndo pelo Rio Grande do Sul, o (A.poiados). Bem ou mal somos governo; te mos a 
S~. Diap.a, _ce~suron a co~missão por ter, em 3. a respon:~tlbili_dadc de tudo que se pratica : nos::a 

a commissão, ussim procedendo, purece revelur que Bem sei, senhores, que lançando impostos, dimi
não retlectiu, qunndo npresentou o seu primeiro nuindo despezns, não teremos 6s npplausos do~ 
parecer. · coevos, mas havemos de receber ns bençãos dos 

E' preciso notar, que a commisão apresentou um vindouros. , 
trabalho que foi profundamente modificado pelo Senhores, o que nos resta e glorificar a nossa 
voto da_ camara. Neste caso a com missão· e o go- ca~sa, firmar e mel~orar .noss.as instituições, ~on-

Apresentou as. medi as que lhe pareceram acei
taveis, mas teve de sujeitar-se ao voto da camará e 
modificar suas idéas em certos ~ontos. 

S. Ex. entendeu que a ·excepçãe dos vencimen
tos e do subsidio não devia ser aceita; é que não 
comprehendeu o pensamento da commissão. Esta 
não isentou a renda que provém de fontes diver~as 
do vencimento, mas sómente este quando o ven
cimento canstituia unica ren·da do contribuinte. 

Q-.anto ao subsidio, manteve a isenção, atten-
en o a e evac;ao a taxa a qne Qsta e e SUJClto ; 

mas a commissão aceita a idéa de abolir-se essa 
excepção. · 

Já <lisse o que tinh:J a dizer a respeito da arre
cadação do imposto em ouro, c bem assim sobre ns 
largas observaçõe$ que o mesmo nobre deputado 
fez uanto ao ·im osto o l ,. d' ·n-· • 
gumas palavras em rQsposta nos nobres deputados 
pela Parahyba, Sr. Dr. Cardozo, por }finas, Sr. 
Dr. Galdino das Neves, e outros, que exhibirmu, 
tratando do orçamento, bellos rructo~ dos seu~ ta
lentos. 

Além de {.!:rande parte de sun.s observat:ues esta-' . . . . ' . 
hora adiantada. 

E sinto ter falindo até tão tarde. Sú i1 yossu bcne· 
volencin, &enhores, devo ser ouvido .até l'sto mo· 
mento. 

0 SR. MINISTnO DA FAZEND.\.:-TiÍlhn direito por 
suo. illnstraçi\G e serviços (,1poiados). 

0 SR. 8UARQUE DE MACEDO:- Nestr~ cnsn so tem 
feito censuras de torln ordem no ,:rovoi·no. llu umn, 
porém1 gue niio posso deixnr dll levnntm· lnrn, res· 

e o-a, c 1 cu · !lCut·so. um es-
tigma lançado no nobre pre&identn d" conselho, e, 
portanto, a todos que npoiam o seu governo. 

Disseram nesta discussão, que fomos :::uindndns 
ao poder por up111 ·força JlOtonte, que é a unica 
real que possmmos. . 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES:-Desculpe, é termo 
maritimo. 

0 Sn. BUARQUE .DE MACEDO :-Dizem ainda hoje: 
que o partido imperialista é que estn no governo. 

Se!lhores, é o partido liberal quo está no poder. 
· o n ago Sl o 1onra o presidente do co!lselho 
procedeu bem ou mal em1l.ceitar o governo nns con-

E, Sr. presidente, não se obtem glorias·sem sa- · 
crillcios ; é o ca.so de dizer: Ubi honor ibi onus 1 

VozEs : -Muito bem, muits bem. 
DIVERSOS SRS. DEPUTADOS : - Fallou brilhante• 

mente. 
( O orador é comprimentado pelo S1·. ministro da 

fazenda e por todos os Srs. deputados pl'esentes.) 

RliDACÇÕE5. 

i879-N. it n 
Redac:ã•1 para a 3. n di.~cu.~~~io do projccto n. H A de 

A nssemblén geral resolre: 
Art. Lo Ficn o gorcl'no autorizado n crear, em 

cmln .uma dos pt·ovineias tlo Iuworio, uma colonin 
agt·il'oln, com o fim :lt~ roco!Jor nlli, c s<lrom apro
H'indnmonto educados os iu~.:·cnuos, or fort~a da 
c e ~ c em 1ro o • 

Art. i. u O I(OVl'l'no potlcrú n ux.ilinr ns colnuins 
quo fore111 crcndns llor inidutlv.t inclividunl ou 
colloctivn. nn Jli'UJlOI'Çuo do numero de ingenuos 
quo cllns contiverem. 

Al't. :J. o Pnru cron~~iio o dc'senvolvimento dos re
fllrhlns culonlos o governo lunçnrú mão d11 aunnlin 
a que so rol'cro o art. 7. 0 ~ ~.o da lei n. 279! de 20 
de cJutu!Jro tio l877. 

Art. &.u Pnrn exoouÇJio dn presente lei o governo : . ~\. . . 
Art. 5.° Ficam Nvogadns ns disposirões em 

contrsrio. • 
Snln dos commissões em H, de Maio Ú :1.879.-

J. Erigido.- Cm·r&a Rabello.- Barão da Estancia. 

Rcdacrão da emenda ao p1·ojecto 1t, 182 de 1879 offe· 
''eCl a pe o r. a to ets e ou ?'OS. 

A assembléa gcrol resolve: 
Artigo unico. Fica o governo autorizado n man

u:Jr admittir ú matricula do 2°. nnno do curso su
perior da escola militar os ex-guardas marinha An· 
tonio · o • 
.Moraes Rogo, aceitando-se para osso fim os exa· • 
mes de preparntorios por elles feitos na escoln de 
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marinha e os do curso da mesma e~ccla; revogadas 
as disposições em contrario. c 

Sala das commissões em :14 de Maio de 1879.
Rodolpho E. de S. Dantas.-J. JI. ddfacedo. 

A discussão fica adiada pela I1ora. 
O. Sn. PnE~IDENTE dá para ordem do dia U:i: 

1. a parte (até :l l/2 ltom). 

Continuarão da :3.a discussão do orçamento. 

2.> parte (â :l i/2 hom· ou antes). 

Interpcllacão do Sr. Nabuco ao Sr. ministro do 
irnp~rio, e, se houver tempo, continuação da d is
cussao do projecto n. 55 A, abrinuo credito ao mi
nisterio tlo imperio para despeza com a sêcca nas 
}Jrovincias do norte. · 

Levanta-se a sessão ils 6 horas e 45 minutos da 
tarde. 

Sessão em 1.~ tlc l\Iaio de I8')'9. 

PRESIDENCL\ DO Sn. Fl1EDEniCO DE AL:IIEIDA, l_o YICE· 
PRESIDENTE. 

Sü:IDfARIO.-ExrEDIEXTE.- Apr.roYarão ucJ rctlac~ão.- Pro
jccto.- Requerimentos.- R~tlacçfio.- l'RDIEIR.\ P.IRT& ll,\ 
ORDE!I Do m.~.-3.n discussão:do orça!_ncnto gemi d~ ~mperio.
Enccr'I'amcnto c ~otaç:io-.Declurarocs uc ,·oto.-Emcudas c 
adcJilii'OS.- S!W~NDA P.\RTE DA OllllE)l DO DI.\,- lnlerpe!l:tç:io 
!lo Sr. Joaquim Nabnco ao Sr. ministro tlo impcrio.-Disclli'sos 
dos Srs .• Toa1Juim Xabuco c Leoncio de Car·ralho (ministro do 
impcrio). 

As :ll horas da manhã feita a chanH\rl:'l, achnm-sc 
11resentes os Srs. Frederico de Almcidn, Alves de 
Araujo, Beltrão, Barão de Villa Bclla, Corr0a 
Habcllo, Rodrig-nes Junior, Paula Pessoa, Bezerra 
de Menezes. Horta de Araujo. Amcliano l\Iagnlltães, 
:\Ianoel Carlos, Meira de Vasconcellos, l'avarcs 
JJl'!fort, Tlteotlomiro, Souto, Epaminonuas dcMcllo, 
Lonrenço de .Albuquerque, l<'rancisco Sodl'l~. Jlr1a
J'onso de Arau.jo, Scru]lhico, Fnhio Hei~, Ig-m1cio 
l\Inrtins, .1\lello Franco, llnleitn, Sahlanlw Marinho, 
Joaquim Tnvnrcs, Silveira de Souza. Franklin 
Dorw, Moreira tle Danos, Duarque do Macedo, 
Barão da ~~tnncia, Mnlheiros, Serg-io de Cnsti'O, 
Almehla Dnr!Joza, )lonte, Froitns Coutinho, Libe· 
rato llal'l'oso, Moreit'a Bt·nntlão, Americo l\ Dnnin. 

Compareceram ue[ltli:-; tla el;mnada o:-; St·s. An· 
tonio de Siqueira, 1\ifJeii'O de Menezes, 1\Inr·t.im 
Franci~l·o, Freitas. Sinvul, Souza Carvnlho, Arng-~o 
e .Mello, .Joaquim DrPvcs. José Marinnno, Zama, 
:\Inrinnno da Silva, Vil'into tlc Mtulciros, Galdinu 
~ meu a .. on o, . eronymo ot rc, ,o:-;ta 1 1e1ro, 
Bal'l'u:; Pimentel. Hodolpho Danla~, Macedo, Fer
reiro d_e Mourn, João D_rigido, ~nmhnja Meirelfe~, . . . ) ... 

Bezerra Cavalcanti, ~Inrtinho Campos, José Cae
tano, Pedro Luiz, Felicio dos Santos. Manoel de 
Magalhães, Andrnde Pinto, Hyg-ino Silva, Soares 
Bra)l_dão, Baptista . Pereira, Antonio C::1rlos,_ Fio
rene lO rlc Abreu, Dwnua, Souza Lima, Leonc1o de 
Carvalho, Silveira Martins, Prado Pimentel e Fre
derico Rego. 

Faltaram com participação os Srs. Ccsnrio Alvim, 
Camargo, Franco de Almeiaa, Fidelis Botelho, 
Gavião Peíxoto, José Donif:Jcio, Mdlr) c Alvim, 
Theophilo Ottoni c Vi~conde de Prados ; e sem ella 
os Srs. Bclfort Duarte, Carrão e Couto Magalhã~s. 

A's H 3;q, abre-se a sessão. 
E' lida c approvada a acta da ses.;iio antecedente. 
O Sr.. 2. o SECnETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIE?i'TE. 

Officios: 
Do ministro do irnperio ue i:l ue Maio de 1879, 

remettcndo côpia do decreto de iOdo mcz corrente, 
pelo qual foi concedida a pensão diaria de quinhen
tos réis ao cabo de esquadra de artilharia Galdino 
da Cruz dos Santos.- A' commissão de pensões c 
ordenados. · 

Do ministro da agricultura, rcmcttendo a repre
sentação em que a companhia de minerarão de 
S. João de El-Hci reclama contra as leis da assem
bléa logislatiYa da provincia de Minas Geraes 
ns. 2181 do i875 e 21::33 de H de Novembro 
de :1877, c regulamento n. 80 de 21 de Mnrço do 
anno passado.- A' commiss~o de assemhléns pro
vincines. 

Hequerimento de l\Ianoel Lopes Hodrig-ues de 
Barros, vigario de Nossa Senhora da Penha lia 
Serra Tal h:ula, provincia de Pernambuco, pedindo 
(lposentacloria com a respectiva eungnw.-.-\.' com
tu issão ele pensões e ordenados. 

E' litla e approvada a redaeçiio public.ad(l no 
Diario Oflicial de H tlo corrente ttwndnndondmittir 
ú matric:ula do~-" anno elo cmso ~uperior da 
escola mililar os l'X·gllar\lns-mnrinhn Antonio 
Gauriel de ?lforaes Hcgo e All'rcdo Candido de 
Moraes !leg-o. 

E' litlo, j ulgndo objecto de tleliJJel':lçüo \) man· 
unuo impt·imil• o :;eguinte 

l'UOJECTú, 

A asscmbléu geral resolvo: 

Art. 1." E' ct•c:ulo 1111 vi lia tle Nossa ScnltOl'a dtl 
OliveLm da V~ccm·ia um colle~io eleitoral, no qual 

os d:; de S. Paulo da Lagoa' Vcrmeilw, na pro
vinl'ia do Rio Grande do Sul. 
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Yêm it Flc~.'l. são lidos, apoiau(•S r ~pprovados o~ 
seguintes 

ll.EQUEni~IE:'iT0~. 

Requeiro que, P-'r intermedio do ministerio do 
imperio, o governo informe it camara do~ Srs. 
deputados, Cll\-iando-lhe as conYenicntes notas do 
seguinte: 

:i.•' Qu~.n;ô ~(· tem despt'ndido rom o observatorio 
q.j ~ , ... ... . . 

delleo Sr. Dr. E. Liuis. 
2." Qu:mto ::•: despcndeu com as oillcina~ que o 

mesmo sen llor creou para s;•rfir a ~ssc obscrv3to
rio, d n.ran te o3 exercícios de 18i0 para cú. 

Requeiro que se peça no g"O'rerno por intermc
dio do ministcrio do imperio a seguinte informn-
ção: · 

Si em cumprimento da delibcra(·ão do senado, 
relativa it fnlsi:lcnçã_o das actas da eleiçJo de e lei
tores espeeiacs na villa da Barl'3 ele S. Matheus, 
província do Espírito-Santo, já mandou sujeitar a 

' ;, ,·,, • ')," ':lo"" :l • 7 

. Dr. Miguel Bernardo Vieira de Amorim, juiz de 
direito da comarca de S. Matheus e o juiz de paz 
da parochia de Itaunas, que 3 pedido e instancins 
d3quelle juiz ele direito subscreveu ns ditas actas 
falsas. 

Sala dns sessões, Ui de Mnio de 1879.- Hotta de 

Requ~iro qn•' pelo. fl:lin!:;tcrio da _j ~1st iça se peç.a 
ao prem1entc da provmetn do Espmto Santo co
pias ~o neto em virtude do qual foi suspenso do 
exerçtçio do ~:~u cargo o Lo mpplentc do juiz 
mumctpal do tt:rmo da villa da Bana ele S. Matheus . ('( ~ , .. • 
dão, dos documentos que serviram de Lnse a essa 
suspensão e dos teleg-rammns a clla relativc.s di !'i
gidos pelo mesmo pí·esidente <is antoridndes judi
ciarias da comarca de S. Mntheus e do referido 
termo. 

. Outros i m, que se peça :to ministerio dn justiça 
cópia do despacho proferido na rt•presentn~rro di ri
p;ida ao governo impcrinl pelo cidadão Gcrrasio 
José de S3nt' Anna contra a d1•cisfio elo me~mo pre-

• l l ' • • • .... • 

o cargo e 2. 0 supplentc do juiz tnuni,ciiJal da villn 
da Barra de S.l\I:~theus, a pi·(~te\to de ter prt>stado 
juramento fórn do prazo legal. 

Sala das sessões. 10 de Maio de 1.879.- Horta dt• 
Anmjo. · 

IIEDACÇÃO DO PROJECTO I'i. !88, DE :1.879 

A assem lJiéa ~r.ral rcsol r e : 
Artigo unirr•. O g-overno é nulot·izad.o a mandar 

que Luiz de .1\lello nrandão e Menezes se mutriculc 
. • . · i r cs a cor c, 

mostrnndo-se antP.s hnhilitndo no i. o unno do curso 

plwrnwceutico o em anatomia do 1.0 anuo medico : .. 
re.-ogadas 3S disposirucs em contrario. 

Srila dns commissões em 1.5 de :Maio de 1879 -

PIU~IElllA P.\I\TE DA OI\ DE~! DO DIA • 

Continüa a 3." discussão do projecto n. 11:3 A, 
de 187H. sobre o or~ameut o· ·a · ·· 

Vem á mesa, são lidas, apoiadas e entram con
i untam ente em cliseus~ão as emendas e adclith'os 
"seguintes : 

Hestabclcça-se n Hrba de 3.000:0005 desti
nnda ao prolong·amento da estrada de ferro da 

) . . .. ~ . .. ~ ~ 

.~s en a-se ao yren o r3caJU : t 1eneu Ser
gipense) os mesmos favores que se concederem 
aos lyceus de Ouro Preto e B3hi3, sobre exnmes 
preparalorios nlli feitos.-Jllonte.-BwTos Pimentl'l. 
-Barão da Estancia. · 

' 
Igu3l favor 30 lyceu de Maceió, cnpital.da pro-

víncia das Alagoas, si passar a emenda do Sr. Can
dido de Oliveira á respeito do Lvceu de Ouro Preto 
e Bahia. · 

Silv~.- Ribei1:0 de 11Ienezes.-Dr. Tflom.czz do Bom
{imEspindolct.-Esperjdião Eloy de Barros Pimentel. 
- L de A.lbuqW.'I'que. 

A' estrada da Mntta, que communica as provin
cius. do Ri~_Grande do Sul, Santa .C3t_harina . e _Pa-

fregu~zia do Igua~s~, no Paraná, 60:000~, pcln 
verba- Obras publicas. · 

Sala das sessões da camara dos deputaclos,em 14 de 
Maio de 1.879.-A.lves de Araujo.-Sergio de Castro. 
- .1ragr'io Bulcão.- Ilde{onso de Arat~io.- Souza. 
Carvalho.- Rodol ho E. Dantas.- "1fano:l Gal"los 
- :Jfarianno da Silva.- Silveira de Souza.- J. 111. 
Jlla.lheil·os.-PedJ·o da Cunha ·Beltrii'o.-Joifo Erigido. 
- Cr.:at Zmna. 

No additivo sobre o imposto de Yencimentos PDl 
Yez de TtOO~ pnra cima-diga-sc-!:000~000. 

Supprima-se entre as exccprues do imposto de 
rend3 a do subsidio. 

No additivo sobre o imposto ele fumo aercs
cente·se:-Estc imposto não exclue os f ue forem de-
Vt os pe o commereto e outras merca orJas. 

No additivo sobre a tarifa de vinho~ c joias 
acrescente-se-no sentido de reduzil-as. 

No que se refere 30 imposto de gado acrescente
se-não excedendo de 25 °/o da taxa actual. 

No que autoriza adiantamentos aos empre ados 
para ormnrem montepto, acrescente-se-nao exce
dendo o total de t:iOO:OOO~ em cada anno. 

Na autorizacão })ara crear a caixa do pensües 
supprima-se o § 2.0 

Supprima-se a elevação da cntegorin das the
sourarias de fnzenda de S. Paulo e Ceará. 

• n re as espezas pura as qunes se po e a rir 
creditas supplcmeutares diga-se :-e pagamento dos 
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j~ros das estradas de ferro, que forem devidos em 
Vlftude de contratos celebrados 'com o governo. 

Sala das commissões, H de Maio de :1:'379.
Buarque de jJ:Jacedo.-Moreira de BaNo~ vencido 
q~anto á thesouraria de S. Paulo.-Cesa;.' Zama.
LtberC!to Ban·oso, vencido quanto á elevação da ca-
tegorra das thesoururias. -Souza Carvalho. · 

Additi·vos ao orçamento geral de· receita e despeza 
em :3. a discussão. 

Fica o governo autorizado a ftl:tdir o internato 
e externato do imperial collcrrio D. Pedro li" em 
u!n só ~stabelecimento, debaixo de uma só admi
.nrstraçao, como era desde suu creacão até sua pri-
meira reforma. • 

Ser~ cobrado o sello de 100 réis por todo o an
nuncro ou publicação a pedido nas gazetas, não 
excedendo a :1.0 linhas e d'ahi por diante será co
b!·ado o sello de 200 réis. Todo e qualquer annun
cro ou cartaz volante ou não, pagará 20 réis cada 
um. 

As carruagens que trouxerem pintados quaes
qE-er brazões ou i~signias pagarão 100~ pelos bra
zocs e outt·os lOO~ pelo criado da almofada. 

Sala das sessões em 15· de Maio de 1879.-llfa
lheiros. 

Em.endas offerecidas em 3.~ discusscTo ao orcamento 
de receita e despeza. . • 

·Reduzam-se á metade as verbas dos ns. 7, 8, 9 
e :1.0 do art. 2. o da pNposta do governo (ulimentos 
dos principes, filhos do Duque de Saxe.) 

Ficam isentas dos 2 o /o de· abastecimento d'agua 
~~propriedades que tiverem agua nativa em seus 
terrenos, embora. passem os encanamentos d'agua 
pelas ru11s em que estiverem situadas, (ao art. 22, 
n. 5, parte 3, da proposta da commissão.) 

Supprima-se o art. 23 (da proposta da commi.ssão 
que atspõe seja o contribuinte avisado por carta 
ou cartão, que lhe será dirigido pelo correio); pre
valecendo, como até hoje, e aviso pelo lançador, 
mediante uma nota entregue ao proprio contri
buinte ou pessoa de sua familia e em sua propria 
casa. 

Sala das sessões em :1.5 de Maio de f.879.- J. llf. 
Malhei1·os. 

· 0 SR. MOREIRA DE B.-\RROS~ pedindo a palavra 
pela ordem requer o encerramento da discussão, e 
sendo consultaaa a camara é approvado o encerra-
mento, e pro~ede-se á votação. . 

Posto a votos o projecto, conforme havia sido 
emendado e publicado para a a.u discussão, é appro
vado, salvas as emendas. 

apresentados e approvados na 2.• e 3.• discussão 
são ap_prov~dos os que se seguem e rejeitados 
todos os mats. 

MINISTERIO DO IMPERIO. 

. 
= 

Os exames feitos no lyceu mineiro de Ouro 
P_reto habilitam para a matricula nos cursos supe
nores. 

Sala das sessões, 6 dê ~Iaio de f.8i9.-Candido de 
Oliveira. 

Os exames de preparatorios feitos no l vceu da 
Bahia serão aceitos para a matricula nos cursos 
superiores do Imperio. 

Sala das sessões, 9 de l\Iaio de 1379 .-S. R.-
Dr. Ildefonso. · 

Si passm· a emenda relativa ao lyeeu da Bahia, 
ou ao de Ouro .Preto, estenda-se o favor ao 
g-ymnasio de Pernamlmco.-Buarque de Jfacedo.
Epaminondas de .11fello.- l.uiz Felippe .-Soares 
Brandão.-Segisrnundo.- Antonio de Siqueira.
Costa Ribeiro.-Beltr{io.-Seraphico.-Nabuco. 

O I yceu daBalüa g-ozarú de todas 3s prerogativas 
concedidas ao collep;io de D. Pedro II, Jon·o que 
tiver .a organização de ensino adaptada pelo oexter
nato do mesmo estabelecimento. 

Sala das sessões da camara dos deputados, 9 de. 
Maio de :1.879.-S. R.-Ildefonso. . 
~ão ser~o pagas congruas aos vigarios estran

geiros senao provada a falta absoiu.ta de clerigos 
nacionae~, e no caso exceptuado no arligo ante
cedente. 

S. R.-Rio, l<Í de l\Iaio de :1.8i9.-Frcderico Rego. 

MINISTERIO. DA J!JSTIÇA, 

Substitutivo á 1. a parte do art. 25 : 
Na curte e nas comarcas das capitaes das provin

ci3s em que ha juizes especiaes dos feitos da fa-
. zen da, continuará a ser exercida a j urisdic.ção pri • 
vativa pelos actuaes juizes dos feitos . .Nas demais 
comarcas especiaes 1Jxercerão a mesma j urisdicção 
os juizes de direito respectivos; e havendo mais de 

-um, aquelle que o governo designar. 
§ :J..o Nas sédes das comarcas geraes, etc. (Como 

está no artigo.) . · 
Em G de Maio de 1879.-0. H. de Aqui no e Casti'Ó 

"MINISTElUO DE ESTRANGEIROS. 

* 3. o Em lagar de 9:866~666, diga-seU :999~999. 
Additivos. Ficam supprimidos, na secretaria de 

estrangeiros, um iogar de i.• e outro de 2.• ofll
ciaes. 
Diminua-~e a verba na somma correspondente, 

si o additivo fór app:t:ovado. 
Sala das commis~ões, 29 de Abril de :1879.

Bual'que de Macedo.- Uberato Barrozo.- Cezar 
Za:nur.-Prado Pimentel.-Souza Carvalko.-Fabio 
Reis. · 
Augment~-se a verba respectiva do or~amento 

dos das re='gações supprimidas, qu~ ficam em dispo: 
nibilidade. 

de Barros.-Ildef~nso de A1·aujo.-Aragão Bulcão. 

llllNlSTERIO DA MAUINHA. 

§ 1.0 Em logar de 123:632;5, diga-se l2{1.::l3i~OOO. 
~ 5,0 Em lagar de 102:185~, diga-se i02::1.t5~00. 

6. 0 Em lagar de.65:839~500, diga-se 67:8396500. 
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~ 9.o Supprima-se <t ycrta. · 
~ fO. Em lagar de 883:638~00, -diga-se-

900:485~000. 
§ :12. 'Em logar de 2.!86:550~295, -diga-se-

'> • .~- ·' !"" 

§ 18. E1Í1 Jogar de l:H:488;,'í, diga-~c lM:OiiJ$00, 
in c! n::iw :2: 58~,)800 dos Yencimenlos do ollicinl da 
nnnndu t•mpregailo no obseiTntorio. 

§ 24:. Em logar .d<: U83:806M20_. -diga-sc.
L397:011~020. 

No udàitiYo l. o n. Y rclati1·o aos m·.~cnaes-.. , ..... - .. :-

j)rofess~r d~- gcomet~ia ·do ':~rs~nal- d:t Bahia~ de 
cirurg-ião e de capcllao do de Pernambuco. 

No mesmo atlditivo n. VII- substitua-se pelo 
seguinte: fica :>npprimido, com o batalhi"w 1wval, 
todo o seu pes5oal, ctne não for aproveitado em 
outros serriros . 

.:. o n. VHI-suppl'imam-sc as palavras-além 
de 500 prara:' e acrescen!e-se depois 1lo algurismo 
500 que segue-pra~11s. . 

1 o ad itivo 3.<> n. V-supprima-Be. 

:\ll:'\ISTETUCl DA Gt:EnlU. 

§ 20. Em log·ar de 126:13G$180-diga-se
iM:i3ô6-lSO, sendo 25:000,~ para a nova colonia do 
Alto ürugu:ty. 

Additivos: 
§-A grati11Nl•~~o mldicional dos officiaes do 

.' ~ , , e li:! it ,., e . :s • 
ctivos soldos. A diffeJ'enra do addicional dos offi
ciaes do COJ'i10 de saude· e ecclcsiastico, qne soffrc 
reduccão, será comprns11da por augmento com 
outra ·gTat;ficaruo de exercício. 
~-O fa~damento ~crü pngü 11a épocn do rcspc-

~-O governo lkt anlorizndo a alterar ns ta
bellas que acompanha111 11 carta de lei de 21: de Se
tembro de 18:28, llllra· fomccimento de raruo de 
etapas :is prarns tlo I!Xt-rcitn. 

Ao ~ 2.0
- Em Ioga r de 51:920.)000-diga-se-

• ~ • • • ~· 'l . • • ;-

lei tt)m direito os auditores de g-uerra. 
Snl::l d<l commissuo, 29 t.lt~" Ahril de 1879.

Bum·que de .li acedo.- Liliemto Ban·oso.- Cesco· 
Zmna .- J>,·ado Jlimenrel.-Sou;, Crii'L'alho.-Fabio 
Rei8. 

Ml:\lSTEniO D.\ AGII!Cl'I:rt:ll.\, 

Additivo 2.0-:rcluti\·u ú rcfonna un:; repartições - . ... .. " 

No addilivo 6. o t>ohre a estrada t11) Cnr:wcllas- em 
logar de-despender a {[l1<111tia ncccssar-i<t-r1ig:a-se 
-despender ate 50: 000;). · 

Additivo : 
O governo ficn autorizado a m·rendar a estt·adn 

· • . . • <, • .-- I e 1 
)mrecerem ma1s convementcs; c tendo e1n vista : 
t.n Ynntagens nlio inferiores ús f!UC aufc>re actn
ahncnte o Estado; 2." llerfl'iLa nwnutenrfio e cn
tregn em !Jom eslauo uo totlo o material u dcpen
dencins du esll':ula; :J.n sun (li'Olon;.rarncnto pa!'a o 
inleJ'ior; 4." OlllH'u\ a1:im tln lal'ifn 1101' llartc tlo 

§ !4. Em Yez de :1..955:000~, diga-se-2.055:000;), 
sendo 600:000;5 para execução das obras de esgotos 
de aguas l)luviaes. 

Snla das commissões, 2 de 1\laio de !~79.-

Barro:ro.-C~sar iama.-Viriato de J}fedeiros.
Fabio Reis. 

:Pm·a ser atrescentado 110 additivo sobre a 3Ve
nilh1-Villa Isabel. 

!gual favor ao Dr. Francisco Teixeira dé _Moga· .. -, ~ \....... . 
"' . preza por ellos org:mizacla, p:n'<l executarem n 

cl:1usula 2i.a do dect·eco n. 5í8:S, tlc 1: de N'o
vembro de 18i1:. 

Sala clns sessões em ;~V de AIJril de f8i9.-Libe-
1'ato BaJTozo.-Ce:::at Za1na.-Fabio Reis .-Prado 
Phnentel. -Souza Carvalho. 

Ao additivo n. i acre:-cente-se no final: A des
pcza annual com este servi~o n~o excederá n 
600:000~000. 

S:tla dus commissões em 29 de Abril de 1879.
Buarque de Jl[(tCI'((o. - Libera to Ban·ozo. -Cezar 
Zama.-Prado Pimentel.-Souza Cal'valho.-Fabio 
lteis. 
Ao~ 19 acrcscentc-se-sentlo .10:000;5 para a na

vegar-ão do baixo S. Francisco> de que trata o de
creto n. 7123 llo 4: de Janeiro de 1879. 

Sala das commi~sões, 8 ddtlaio de !879 .-Bua1'
que ?eMacedo.-~Iol'eim de Ban·os.-Cezar Zamq.. 

Additiro.- Ficn approvado o contrato cele
brado para a naveg<"truo do baixo S. Francisco, e 
a qne se refere o decrelo n. 7123, de f!. de Janeiro 
de :1.879. 

Sala das conunissõe~, 8 de M~i? ~e 1879.-Bual·-

:\U:\lSTEniO DA FAZENl>A. 

JJespe::a. 

§ 12.7"Supprima-se a verba . 
)l · .-.crescente-se •mc us1ve 50:000~ com 

publicações na illlpl·ensn • ; e!PYando-sc n verlH\ 
votndu a 2.5.JO:OOO~OOO. 

Nas nmmdas opptot•adas. 

~ 9. 0 Em log·ar de 6.13Q:269;5, diga-se
~. 6:!0:769;$000. 

Bum·quc dr• Jfacedo.-Souza Gm·valito.-Libt•J•afo 
!Jm·r·?·~o.-Fabio R,•is.-Cesm· Zctma.- Vil'iato tle 

llcceita. 

~ 16.-Snpprima-sc. 
~ 17.-Idem. 
A' taxa de t1·ansportes das c:;tJ'adas de ferro ser:'1 

cobra aentreo' · · , .. •) ·>· .. " 
Sal:t d11 rommissão, 9 de Maio de -187.9.-Buarque 

de .~facetlo.-Ce.sa,. Zama.-.M01'ei1·a de Barros. 

Additlvos pnra a receita. 

i. o Da arrematar,ão, comtlra e venda, a(rjudica
l'ão e aetos ct uivalentes. c da acl':-o i1~ lu 
t:atln esr:l'avo, no municipio ela rt'IJ·te, cobrar-se·h<t 
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a quantia de 50~, ficando revogada a disposição da 
tabella n. V, annexa ao decreto n. 5881, de 31 de 
Maio de :l87li 

Nos casos de permuta, continuará a vigorar o 
disposto na mesma tabella. 

2.0 A taxa "de 4:0~, a que fica elevada á de 20~, 
cobr:rvel até agora de cada substabelecimento para 
a venda de eseravos, ·será cobrada sem a limitação 
de :1 :000;$, es~abelecida no art. :13, § 3.• .d~ regula-

Sala das commissões, :12 de Maio de 1879.-Bu- ~r
que de Macedo.-Ct•sa1' Zama.-Jforeira de Biitr1·os. 

DiSJJOSit:ões gemes e additiv.os. 
. r. 

<,:ucs de credito-por-operarõcs financeiras. 
Art. 22. Relativo ás noYas taxas : 

N: ni. Supprinw-se. . . 
N. VI. Substitua-se a :1.• parte pela seguinte: 
• o~ predios por alugnr pngnruo i/.2 do imposto 

. predial.) 
N. VIII. Diga-se indistinctamcnte -5 "/o sobre 

todos os vencimentos gerne.:;: pensões, soluos ou 
quaesqucr proventos que Yierem do Estado ou de 
nomeações do governo, ele Õ,00~ para cimn. O ~m
posto set·:'t deduzido de cacla pagamento. 

Suprnma-se o ultimo peno o. 
N. IX. Em vez de 5 o;o, diga -se -2 Ofo e suppri-. 

mam-se as ex.ceprões de industria e profiss5o e dos 
a~ricultores, bem ·assim a da renda que não pro
v ter exclusi \"amcn te de vencimentos. 

N. XL Em logar d~ •podendo ~er formado•, di-

., N: XLV. Em logar de' :30 réis llOl' kÜogrammn, 
diga-se-cinco réis. 

N. XVII. Substitua-se pelo qu1l segue : 
• O impor.to de indm:tria e profissão a que estão 

:mjcilos os mercadores de fumo, assim como os 
, . "' .. · \ . 

" .. .., o ' 
rapé e tabaco, e é arrecadado de conformidade com 
as tabellas annexns ao decreto n. G 980 de 20 de 
Julho de i878, flcn substituido por um imposto de 
~O% sobre a importancin que venderem os merca
dores desses twoductos, segundo l:mçamt>nto a que 
se proccderú annnulmente. 

• O minimo ueste imposto será de 200S nas ca· 
pitnes e gr:mdes centt·o~ populosos e do i.iO$ nas 
demais localidades. • 

Art. 2i, rl'lativo â Yendn 
llo Estudo-Snpprima-se. 

das fnzendas 

Para ser collocado em logm·' competente, caso 
se·aado•)tado. 

N ... ColJrm·-so-ha como I'enda do Estuuo a se
guinte tuxu de transporte : 

L0 De iOO réis n 15 por passageiro de :1.• classe 
t{Ue circnlar n~ts estt·adas de fen·o tle traccão a 
vapor, conforme a distancia percorriua ; e melado 
da taxa para os passageiros ile 2,1

' e 3.a cl~sse. As 
mesmas taxas semo ex cnstYas ao, pnssag nos c 
vinjl!rem em bnrcos n Y:t{JOl' qui) navegarem nas 
bnltias, lagoas e rio$ . . 

2.• De 20 a 200 réis por volume de bagagem ou 
-mercadoria_despachada,conforme a distancia, e nos 
termos do ara(l'ra ho recedente. 

Destas taxas não estão isentos os transportes de
nominados gratuitos. 

3.• 20 réis por passageiros que circular nas li
nhas fet·reas das cidades c suburbios, tramways ou 
carris urbanos, de tracçiio animada ou a vapor. 

O governo se entenderá com as ''mprezas a cargo 
s . - . -

de carris, afim de regular a arrecadaoão ou co
brança da tax~ de tran$pprte. 

N ... cobrar-se-I1a igualmente 20 réis por kilo
gramma de gelo importado. 

Additivos: 
Art. i. o O n-overno fica autorizado: 
I. A alterar a tarifa relativa a importacão de 

Yinhos e de joias. · 
li. A cobrar dos direitos de im•Jorta ~ão e·· 

uma parte em ouro, nã') excedente a 20 Ofo. 
III. A :ceorganizar a agencia do imposto do gndo 

e a elevar as tax:ts respectivas qne são arrecadadas 
pela mesma estação . 

IV. A adiantar aos empreg-ados de quaesquer re
partições do Estado as quantias precisas para in
stituirem pensões <is suas fumilias no monte pio 
geral dos servidores do Estado, mediante as se
guintes condirõcs: 

tancia do respectivo ordenado; 
2.0 Será préviamente prestada finnça para res

tituição da quantia adiantada, que será amortizada 
mediante o desconto de ti Ofo dos vencimentos 
annuaes: 

3. 0 Para ter direito a este ad_iantmnento, deveni 
• o 

VIÇOS. 
Y. A aposentar, caso não tenha destino a dar, 

os empren-ados das repartições cujos logares forem 
supprimiãos, e que contarem pelo menos dez annos 
de serviços. • 

. VI. A liq.ui_dar elo moclp que julgar mais conve-
'- ' (, •) L 

esse fim transigir com o fallido, ou com os demais 
credores da massa. 

Artigo. E' nullo e de nenhum effeito o contrato, 
titulo ou qualquer documento que, da data da pre
sente lei, não tiver pago, no prazo legal) o sello de-
vido. · 

Artigo. Na proxima reunião do corpo legislativo~ 
o governo apresentar-lhe·ha as bases para a insti
tuição de uma caixa de pensões, que d~ futuro 

I I.. I., li I ' 

funccionnrios aposentados ou reformados, assim 
como com os pensionistas do Estado, devendo o seu 
fundo ser constituído : · 

Lo Com um dia ou dous de vencimentos,por 
anno, de cada funccionario militar ou civil, e bem 
assim das pensões em vigor. 1 

Tabella C, approvada. 
Diminua-se :100:000~ em cada uma 1lns verba~ 

das estradas de ferro D. Pedro Ul Bnhia, Per· 
nambuco, Paulo Affonso, Sobral n Baturité: e 
200:000$ nn de Porto Alegre t't Urugunynnn. 

Sala das commissões, ~6 de Abril de 1879.-

Zama .-Prado PhllCIÍtel.-Sou.:a Cm'i'ClÍÍw·.-:..Fabio 
Reis. 
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Substitutivo á 1. a parte do art. 25 : 
Na cõrte e nas-tomnrcas das capit11es das pro

vincias em que ha ju:zes especiaes dos feitos da 
fa~en~~l, continuará :1. ~er exerc~da a jurisdicç~o 

c.. c.. .... c.. .. • ... ... ~ 

comarc:~.s especi:J.es, exercerão a mesma jurisdicção 
os juizes de direito respectivos ; e havendo mais 
de nm, aquelle que o governo designar. 

§ 1. o Nas sédes das comarca::: geraes, etc. (Como 
está no :J.rtigo ) 

A n~semblea geral resolve : 
Art. 1. o A Illma. camara municipal da cõrte fica 

::utorizada a contra h ir um emprestimo até a quan
tia de f!:. 000:000~, para a consolidação de sua di
vida c terminação dos calç{lmentos das ruas daci-

Art. 2.'' O emprcstimo se fará por meio de cou
emittidos ao par, e do juro de 6 %, podendo . " . -

compra ou por sorteio. 
A~t. 3.o Ficam revogadas a~ disposições em con

trano. 
Paço da camara, em 7 de Maio de 1879.-Be..;erm 

de 1llenezes. 

O governo é autorizado para fundar. na capital do 
Imperio, mas absolutamente sem déspeza alguma 
feit~ pe!o thesouro. publico, o theatro n:Jciona~, que 

... ' ' (; ' caix:a de soccorros c de aposentadorias dos artistas 
dramuticos á elle pertencentes, estabelecendo para 
fonte de recurso~ o de rendas desta instituição o 
Imposto voluntarw de 10 Ofo sobre o preço dos bi· 
lhetes de varandas, platl!a, cadeirus e de camarotes 
qu~ se vendercl!l em todos 05 theatros dramaticos, 

: • , - ~ I OS na C!· 
dade do R.io de Janeiro. 
·S. H.-1, ~1f. de Macedo. 

Ao n. IX do art. 22 nccrt•scente-se: 
Comprehend~·se .nesta disposição os prepostos 

d~ casa~, escr~ptorro~" estabelecimentos commer· 
cwes e mdustrtaes. 

Os che~es das cu~as.t escriplorios e estalJclecimcD· 

!t 

O flreJ!Osto, cujo nome niío constnr na repartiQfiO 
tlsca , nno terá ncçüo por vencimentos om salnrws 
contrn o chore ou preponente. 

Este imposto exclue o de profissão, n que estiio 
sujeitos ll(~tunlmonte os gunrdn·Iinos, 

A assembléa geral resolve: 
Artigo unico. Ficam sujeitos ao imposto de 5 o;., 

os arrendamentos de propriedades rnraes, sitns no 
municipio d:1. côrte e provincia do Rio de Janeiro, 

· - , · so )Fe as mesmas 
propriedades e as urbanas. 

Sendo pertencentes a corporações de mão morta 
as ditas propriedades, o imposto será de 10 "/o. 

S. R.-José Caetano.-Sergio de Castro. 
Comprehendam-se nas taxas dê transporte a . . .... . . - . 

o ... { l ~ .. ' " , 

assim como os volumes de mercadorias e bagagem. 
S. R.-José Caetano.-Sugio de Castro. 

· E' o governo autorizado: 
~ 1. o A d::spender até a quantia ele 61: 000~ com 

a c'!.nstruc~.ão de um novo raio na c<lsa de cor-

Fica autorizado o govt:mo a tomar conhecimento 
da petição que a esta augu~ta camara dirigiu o eo· 
ronel Manoel G::tspar de Mello Menezes, e a mandar 
eliminar o debito em que· figura elle estar para 
com a fazenda publica, liOr moth·o da fiança pres· 
tada pelo coronel Vicente Luiz de Freitas Barreto, 
em faror de Antonio }lanoel de Faro Leitão.-

habllitaçáo scientÍflca. , ' 
Os titulas pnssados por escolas cstrangeirlls ficam 

suje.itos ás mesmas taxas que os da escola polyte· 
chmca. 

Os engenheiros aétualmente emprcgmlos na cõrte 
e provincias terão, aquelles tres mezes c estes seis 
mezcs par:~ n apresentação de seus diplomas. -
Ccsa1· Zama.-Iforta de Amu;'o.-Ruy Baruo:a.-
1. C. A:et•edo. 

SOD·E~fE~DA DO SR. l•'ADIO mm. 

Sejam exclui dos do imposto de i.> "lu o~ empre-
gados provinciaes e municipaes. · 

Rio, i2 de :hbio dt> i8i9.-llfeim da Vasc01~cc!los. 

D T YO A J.KlllO OUÇANE~TO. 

Ficn .o gorerno au.torito.do n l'CVI.!r a. ll.!gisluçlío 
sobre terrenos diamnDtinos c ruformnl-n no sentido 
de mclhornr o cstndo decndl'nt" dn mlnorocão l'C~· 
pectivn. 
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Ficam sujeitas sómeutc ao imposto de sello as 
loterias concedidas por leis provinciaes, embene
ficio de c_as~1s de caridade, est:1beleeimentos pios e 
de instmcçiio primaria existentes nas províncias e 
que nestas forem extrahidas. -Semphico. -Costa 
Ribeiro.-Lui;; Felippe.-Soares Brandíio.-Joaqttim 
Tava1'es. -José 11Iarianno. 

Artigo. Ficam sujeitos, desde já, á multa de iO 0/o 
os collectados que não pagarem_á boca do cofre os 
impostos e rendas lançadas ; e á de 20 °/o os que 
deLc~rem de o fnzer durante a cobran~a nos domi
cilias, nos prazos marca aos pelos respectivos regu
lamentos, que poderão ser altet·udos. 
· Parag-rnpho unico. Ei>tu disposi~ão comprehende 
u divida activn daquclla orig-em, concernente aos 
exercícios anteriores ao da pl'esente lei, e que não 
fôr pnga dentro do prazo que o ~overno marcar.
it!oreh·a de Barros.- Fernando usorio. 

O g·overno fica nutorizado a conceder it emprcza 
que se organizar em Yirtndc do decreto n. 7.181, 
de 8 de l\lnrço uttimo, para o arrnsnmento do morro 
do Senado c aterro do~ p:mtanos desta cidade, as 
seguintes vantagens: 

i. a Dispensa de decirna e de direitos de trans
missão, por trinta annos, para os predios quo forêm 
cdifieados nas areas adquiridas 

2. a. Direitos d0 desapropriação, segundo a lei 
n. 8:1.6, de lO de Jull10 de i8õ5. 

3. n Concessão gratuita dos t>antunos pertencentes 
ao Estado, quo forem aterrados pela empreza.-
S. R.-Lourenço de Albuquerque. 

Estenda-se ao I~-ceu do Aracajú (Atheneu Ser
gipense) os mesmos favores que se concederem 
aos lyceus de Ouro Preto e Buhia, sobre exame<S 
preparatorios alli feitos.- .tllontt!.- Ban·cs Pi· 
mentel.-Battio da Estancia. 

Igual fm·or ao lyceu de l\Iaceió, capital da Rro• 
vincia dns Alngôas, si passar a emenda do Sr. can· 
dido de Oliveira n respéito do lyceu do Ouro Preto 
o Ballin. 

S.-R.- Rio. W de !\!aio do :1879 . .;;.. •1/ariamw dc1 
Silva.- Rilieii'O tle 11fene::es.-DI'. Tho1naz· do Bom· 
fim Espi1idola.-Espe1•idiào Eloy dt• Ban·os Pimt•ntt>l. 
-L. dt• ~1lbuque1:que. 

No nddilh'o sobre o imposto dL• vencimentos em 
'\'Oz de ~001$ para cima, diga-se-1:000:5000. 

Supprima-se entro as excepções do imposto dn 
renda, a do subsidio. · . 

No nclditivo sub\'e o im1>osto de fumos, accres
cente·se:-Es~c imposto niío exclue os ·que forem 
devidos pelo commorcio de outras mercadorias. 

No ndditivo sobr,o lt. tnrifa de yinhos e .ioin~ 

. 
supprima·se o§ 2.0 

Supprlmn-so n~elevnçiio da cntegorio.dns tlwsou· 

juros das estradas do ferro que forem. devidos em 
virtude de contrato celebrados com o goYerno. 

Sala das commissões, H de Maio do !879.
BuaJ·qtw do ll!acedo.-:lloreira de Barros, vencido 
quanto ú thesouraria do S. Paulo.-Cesar Zam1_
Liberato Barroso, voncido quanto :í elevação da ca
tegoria das thesouraria .-Souza Ccu·valho. -Finda a votação é adaptado ci projecto com a~ 
emendas e remettido á C'Ommi;;s5n de redacção. 

Vem á mesa c são mandadas inserir na acla as 
segninte5 

DECLAlt~ÇÕE~ DE VOTO 

Decbro que votei_contra o encerramento da disw 
cussão do projecto de orçamento geral, tão sómcnte 
porque estava inscripto para responder ao discnr:;o 
que hontem proferiu o nobre relator da commissão 
de orçamento, na parte em que se referiu ao que 
disse nn discussão.-!. C. Azevedo. 

Declaramos ter votado contra todos os novo5 
impostos, e alterações para mais dus existentes, á 
excepção sómente do que é relativo a titulos ho· 
noriticos. -Saldanha.- Galdino das &t·es. -J. C. 
Azevedo. 

Declaramos ter votado contra a autorização 6. 
camara municipal da côrte para contrahir o empres
timo de 4.000.000~000.- Saldanha.- Galdz-no elas 
Ncves.-J. C. Azevedo. _ 

Declaro que votei co_ntra o imposto creado sobre 
o sal e a diminuição da consignaçiío á estrada de 
ferro do Rio Grande do Sul. - Florencio de .4.breu. 

Entra em discussão a interpellação do Sr. Joaquim 
Nabuco ao Sr. mi.nistro do imperio. 

O Sr. Joaquim l"Wabuco :-Senhores, a 
cnmnra deve sentir-se fatigada pelo immenso es
for~o que acaba de fazer para alliviar-se ao orça
mento, c ou seguramente recort·eria it sua indnl· 
gencia pnra pedir·lho que adiasse esta interpel
l:lçfio parn outro di11, si clla não me parecessa 
malfadada. .. • 

Receio que sejn a sorte tanto minhn como do 
Sr. ministro do ünperio sermos victimas dos encer· 
ramentos precipitados, e por isso não desi.~to da 
intcrpellaçao, })nra dar :1 S. Ex. uma. occaswo }le
fnllnr, porque no governo repres·entahvo é prcctso 
que os ministros fnllem : deve me~mo entrar no 
temperamento do ministro de estado de um go· 
verno parlamentar a necessidade de fallar. Membro 
da opposição, sinto que neste momPnto protejo a. 
S. Ex. contra a sorprezn de certos ~ncerra· 
mantos .... 

O orçamento 

. 
Entre ns dospozo.s para ns qunes se púdo abrir sem pasta· 

creditas supplcmcnto.rcs,dign·se:-c pngamento dM ·O Sn. Bt:AnQUE DE MAcEDo-: -Muito obrigado. 
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O Sn. JoAQum NAnuco:- D:wo protestar em 
nome do systema parlamentar contra essa inversão 
do papel político das duas camaras, c contra o si
lencio a qt:e ncst::l recinto os Srs. ministros se 
estiio voluntariamente condem wndo. 

O SR.. GALDINO DAs NEVES :- Volunt;n·iamente 
não, porque o Sr. ministro do imperio foi ai·ro
lkaclo (Hilaridade). 

0 SR. JOAQUDl NABUCO:-A minha intcrpellação 
não roi feita com e:;pirilo de hostilidade ao nobre 
minislro,-a camara conhece os precedentes uesta 
· .. ã -, a ã e e a, 
como pareceu á brilhante imaginação do nosso 
amavel colle)!:a, o distincto cbefc da maioria, (o Sr. 
Moreira Ele Barros), um simples torneio de corte
zias. Não é, senhores, uma troca de amabilidades' 
porque o Sr. ministro não ns tem que dizer-me, c 
cmquanto aos onto8 da sua refonna, dos c uaes 
vou occupar-me, tam em nao terei occasião tão 

. pouco d:' lh'as dirigir. 
Como podia ter eu. espirito de hostilidade contra 

nieaÇl)~ me tivesse sorprendido, como'se~l d~vida 
devia ter sorprendido it S. Ex:. mesmo, sea1pre 
a vi com bons olhos, sempre desejei, como ainda 
hoje desejo, que S. Ex. na pasta doimperio po· 
desse repre1,entar as aspirações e as esperanças 
dessa mocidade, á qual nús ambos pertencemos, 
má o grudo os ciumes do nosso muavel collega, o 
distincto chefe d<f maioria. 
~enhores, a minha inte~pellação é feita com ta~ to 

que a poste;.idade pense_ que todos estnvamos 
do~dos ! • ~ao t0nho duvida, senhoresJ que a pos
teridade, coi~1parantlo o anno ue 1879 aos que nos 
aguardam amda, ha de pensar que a nossa idéa, 

~ s . . . ., 

pelas grandes porporções e velo vasto plano d~ 
obra, que todos estavamos doudos. 

E o que mais me :Hlmira, senhores na Yotacãl) 
do orçamcmto, é que ella tenha comecaâo e acabado 
sen?o presidente do conselho onobi·e ministro d~ 
agr~cultura. Ainda . que haja t'm um governo de 
cr • • .... 
t' • ... . ' u ~ 
diversa_s . a muitos respeitos, pode1·em entender-se 
e ti·ausigu·, o governo de gabinete só é um n-overno 
d~ transac~~ão a_ntes ~a r~solução tomada f os mi
mstros po~em divergir _ale que falle o ministerio ; 
~csde entao o compron1lSso torna-se solidariedade 
ts_to é respo,usab_llidade collectivn, np11arece o rra~ 

Um queria n conveisão dos IJêu:;; dos conventos, 
01flr? 'lualifi~q essa conversuo de expoliação de 
du-e1~os a~q~mdos, _de roubo d<l p1·opricdade; um 
fllfC_na SUJC_Itar ao Imposto d.c rend.a os titulas de 
dtVI~~ pul:JliCa, outro, !llillla lingun:;·em expressiva, 
quahtJCou essa tlleor1a de-tlleoria do calote, de 
ban~urota do Estado ; um anrorou em politica do 
gabmete o seu afastamento da imprensa combateu 
:JS publicações officiM$, não q1.zeria qu'e o contri-

'nt :- . rr • 

tegrid<ldc do direito'de i!1terpe!Iaçiio ameaçado, eu para _a imprensa, para uma Htterutura politica 
mesmo disse que sentin que o honrado Sr. mi. especwl, na qual, sob o pretexto de sustentar-se 
nistro do imperio fosse o uni co escol hiuo pela as idéas do governo, fossem 11trnssnlhados. dia ria· 
o~posiçiio para responder ás interpella~ucs aqui mente, n~o só os a'lversarios, como os· amigos 
fe1tas. diverg-entes; o outro vem pedir ao parlamento 

Qun__ndo porém cu lanw?l?-ra _que 3· Ex_. tivcs~e 50: 000;) para puhlicn~ue:; o1llciaes ... 

. i JrcllllllJ~ t·o, 11'1:1 f{l!C, :rJW7.:Jl' te com J:.ltcl' 1 • n. ~'- Qt:~~~- .wur.o :- no Jrc mmistro da 
mmto~ <los seus. a~t!lS: folgo de P_l'tJ~t:u· hon~t·~u· i fazcnlln. 1wo p~tlr. L'lllpr,•hcnder rerc1· tndq o que 
gem a nusncln llliCI:lll\"a que, a[luJ:Hlo IHl oplluão ! ~e t'uhhcnr no l!ltl're~se 1lo :.rovemo, ma~ o~ nhusos 
csel~reci1ln c nili:mt:Hl;r uo !Wiz, S. Ex. tomou no i lliio c.l~ litll'·SC tle~dc qtw fúr aceite o JWindpio. 
senttdo de enym~ijJ.ur.:' conseic~1cia. e de pi·o.teg-c·l-a I • ;\~~1111 cnn!o na In~_.dntC'rru os catholicos P os 
das flfCtr.nroe~ ll llllltntlas tln tgrc•Ja c:ttltoltca em I dJ~sulnnl"s nan qtwrcm J!ag:n· tnxns Jlnrn as escola): 
materw· de cusmo. illrott•stantes, os udvct•sano5 1lo actunl gnbineto não 

1\ias. senhores, como r.ntt·ar na discussão un I tiío c.l.e querer contt·ibuii· para desp(lzns tlestiundas 
interpcJln~iiO llOdia de Jto·e. clc·pois UO~ \"OSSOS tr;. 11 perpclual·o, lJtll':.l JIUUliCat;ÕeS parlidr.rias. 
halho~,- sem primeiro felicitai' ao .. ·oyet·na pelo 't Pois !Jcm, em tudo isto o quo mé n1lmirn não ó 
orçamen~o . qn_c acabais de 'oltlr? Com n~ llossas , que o ~ob1 a mini~LfO da fazendn tenha opmwes 
rendas d_umnumdo, com a triste situação do norte. ' S!Ias muito pronuncwdas, e um homem JlOlitico da 
co~n os lmpostos_quc vamos l:m(:at' a esmo sobre ó or~em de S. Ex. n_ã~ podia· entrar para o minis· 
pa1z, com os s1rrnaes preeursores l1e uma crise teno com a cond1çao de abandonai-as: devo 
financeira sem solução, é extraordinario que ainda mesmo _ci·er que ó 110r S. Ex. tel-as mantido que 
mandemos para o senado um orc::nnento co1n u-s se explica a passagem de tantos que el:-tavam em 
proporções do que Yotastes ! · opposiçfio para as Hleiras d;1 maioria desde ue 

. rt:amen o 01 compara o pelo Sr. José . • x.. en ron para o m1msterw. r ao o crimmo • 
~omfucio a um templo levantado ao dc8conlH'cido, por ter opiniões de tão antiga datn, nem por 
zgnoto Dl!o; pode· se accresccntar, um templo le· S. Ex. querer governar com ellns: o que me 
vantado so!Jre os hombros de nós todos e do qual parer.e digno de toda a admira~ão é que o nobre 
cada C_91flrib,uintc é por assim dizer uma cariatides; presiqe~}e d_? cqnselho sir.va com dous ministros 
mas n~o se'u_ cpe un~a obra feita como a calhedral de opmwes tao dtversas. 
de Sevi!ba, ~UJO ca t!ulo dizin · ·-
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o meu iUustre antecessor na poiitica do g~~~;m<}; 
a politica do governo não são as opiniões indivi
duaes ·que() ministro tem em sua pasta. 

O.SR. JO.),.QYIM :NABuco :-Mas a divergencia dá-se 
em pontos muito importantes, como a conversão 
dos bens dos coRventos, como a taxa sobre a renda 
proveniente de a-polices, como o systema das pu
blicações officiaes, todas questões de gabinete. 

Uu Sn. DEPUTADO : -São questões auministrà-
tivas. · 

O Sn. JOAQUBI NA:auco:-Não sei ü vista disso si 
o decreto expedido \}elo nobre ministro do inYpel'io 
constitue um acto de solidariedade ministerial, ou 
si só mente é elle obra de S. Ex., sem que os outros 
ministros sejam res11onsa~eis. O nobre ministro do 
imperio discorda profundamente nas suas refor
màs do que o nobre presidente do conselho disse 
no senado em i869, não quanto ao ensino roU· 
gioSG. 

Onobre presidente do conselho em :1.869, em 
discUl'so proferido no senado, julga~a o m.~ior d~
feito da instrucção secunda~ia official não ser o en· 
sino do collegio Pedro II verdadeiramente religios9. 
O nobre ministro do im\!erio, dando azo aos senti
mentos liberaes de que roi na opposição adiantado 
partidario, dispensou do jurament@ catholico os 
sectarios de outras religiõe~, mas por outro lado, 
agsentindo :is opiniões do nobre presidente do con
selho, tornou o collegio de Pedro II um verdadeiro 
semim~rio. 

Senhores, ufano-me de ter sahido do collegio de 
Pedro li, que vejo nesta camara melhor represen· 
tad~ do que por mim, ,por mestres e collegas (Ni'ío 
apowdos). M:ts no men tempo estudava-se, o que 
quer o nobre ministro, o catcchismo, não se1 si 
destn. diocese, como S. Ex.. exige, uma só vez, no 
i.<>anno. Ainda que o alumno fosse obri;ado a 
cumpril' lodosos deveres de cat1Jolico, e de 11aver 
um cupeltão no collegio, si íaziamos as nossas ora
ções de manhã c pela noittJ, nada .tínhamos de se
melhante ao curso de thcologia,qQe o noi.Jre minis· 
tro i11.troduzit1 no collegio. Os a\umnos actual
mento siio obrigados a ouvir duas vezes 110r se
mana, diviclidos em duas turmas, uma composta. 
do Lu, 2.<>, 3. 0 e 11. 0 nnno o outra do 5.0 , ô. 0 e'7.0 

(essa dívisiio importa em repetição da materia) pre· 
lecções sobro as verdades da fé e a historia da 

. igreja, Esses sermões nüo existiam no meu tempo: 
o nobre ministro-quiz deu· s11tisfa~ão ao honrado 
presidente do conselho que ent~ndm não ser sutn
ciente a instrucção religio~a do col\egio. 

Senhores, eu respeito muito o honrado presi· 
dente do conselho ; mas estamos em posições tão 
afastadas, achamo-nos por assim ài.zer nos dous 
polos do espírito humano,-diver~imos tão radical· 
mente sonre o ue deva ser.a olttica liberal ue 
orçosamente lfiJO·me sem~re·a S. • x. 

Na interpellação feita este anno pelo nohre de· 
utado P?X:. Sergipe, o Sr. _Monte, então membro 

lSíl'i}, S. Ex. tinha dito: • Nada direi sobre a ins
trucção superior, o senado sabe que sou lavrador 
de cannas, e os meu:; estudos tomaram outl'a di
reeçã.o. • Esses estudos realmente tomaram uma 
direcção exclusivamente agrícola, porque em 1879 
S. Ex. pronuncia-se sobre as universidades "'a
r:mtidas pela constituicão, desta l'órma : •Sou hri
migo da.s universidades. • e acresc.enta : • Prefiro 
escolas agrícolas. " 

A educação ag-ricola que o noiJre presidente do 
conselho aconselha, púde ser a melhor, mas com :i 
COD;d_ição de não ser. a unica: se ha urna aspiração 
.lt:gltlmu em um pmz novo, e ver destrui da a uni
formidade da vida, é ver novas profissões, novas 
industrias repartirem entre si as diversns vocações 
da activida.de do homem ... ·Essa divergencin entre 
as profissões é a concliç.ão essencial do progresso, 
e todavia, senhores, S. Ex. quer que todos sejamos 
agricultores e se fosse possivel redigiria urna lei 
spartana nestes termos: • todos os brazileiros serão 
agricultores. • O nobre presidente do conselho tem 
em vista um facto . social da maior importancia ; 
S: ~x. não quer nui versid'ldes porque ellas só ser· 
vmam para crear empregados publicas-. ou como 
S. Ex. àisse lnlc1uireis que andam mendigando 
empregos, mas ahi está o erro de S. Ex. :-não são 
as UI?-iversidndes que desenvolvem a emprego
mama. 

Em um paiz ha. lagar l)ara tudo : ha logar parn 
a escola agrícola e Iogm· para a universidade. Não 
sei si é esse o pensamento do gabinete ; nws em 
todo caso, \.I' no sccu.lo actual nenhum ministro 
dere proclamar-se iPillligo das universidades nem 
pódc have1· liberal que seja inimigo da sciencia, c 

.que a: queira substituir pela agricultura· 
O Sn. C.A.ru.os AFFONSO :-0 gabinete púllc dizer 

que nesse tempo uondwn natus 11rat. 
O Sn. JoAQcm NAnuco:-Estas palavras do nobre 

}Wes\dento do C011S<·lho foram ditas na interpellação · 
do nobre deputado por Sergipe este anuo. 

Mas~ senhores, este di~curso de i869 do honrado 
S1·. presidente do conselho si representasse as as· 
pirttçües do partido libera[ com relação á in:strucç.ão 
publica, realmente seria desaminador: mas com a 
entrada do nobre ministro do imperio e sobl'e tudo 
com as suas primeiras iniciativa!;, todos soppuzemos 
que a instrucciio publica estava no programma do 
governo, quo ni1o era só u- eleicão directa, que 
t:1mbem se poderia e deverill fazer alguma cousa 
por levantar o nive1 intellectual do p<!iz. · 

Ora sinto &izer que o decreto do nobre ministro . 
não 11ódc concorrer em muitos dos seus pontos 
senão para rebaixar os estudos entre nós. 

O Sn. J:EnoxYMO SonnÉ:-Não apoiado, não tem· 
razão.- ·· 

• .o; ... • 

ereto do nobre .ministro si representa tudo que o 
partido liberal pretende fazer em favor do ensino 

· i ·o ron- amma do ministerio deixa-nos 
áqueru, causando· nos muito maiores decepções, das 
esperanças que tinhamos alimentado vendo entrar 
pa:rl\ ~ ministerio um membro de .uma corpora~ão 

I 

O professor Frazão está educando meninos para 
o systema represe.ntativo; está_e_ducand9·9s sopre 

Neste -ponto o Mhrc. ministro·' do imperio tem 
que aprender com o profesior. 
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Nos annexos ao relatorio do ministerio do impe~ 
rio ha alguns documentos a que TOU alludir de 
passagem, unicamente porque no decreto come
,a-~e pela. liberdade do ensino primaria e secun-

quiz alguma causa, q:liz durante a. chefia da in
strucção que os compendias fossem organizados de 
nm modo uniforme pelas pessoas mais habeis para 
serem di:stribuidos por todos os collegios particu
lares, e o modelo de escola que S. Ex:. anima, mo
delo ue lhe arece talvez destinado a re"'enerar 
este paiz, é o mesmo modelo que vctn no relatorio 
do nobre ministro do imperio como um program
ma. E' uma escola do professor ~razão. 

~ ' 
escolas as seguintes nocões , além 
outras (lê) : • · 

• L a Responsabilidade effec~iva de todos os seus 
actos. Esta noção pó de-se dizer que falta completa
mente no paiz. 

·~ta Respeito its autoridades constituídas, distin
. guindo a deferencia que lhes é devida, do senti-
mento baixo da adulação. . 

• 3. a Distinc~~ão clara entre o cidadão zeloso que 
e e u Ir L os, e o mso en e que o en e 

as autoridades, impedindo-as até de fazer justica. 
·~.a Urbanidade para com os inferiores. • 
«a.a Distincção clara entre·alei e o capricho pela 

obediencia só as ortlens legaes de superior legitimo. 
•6.a Respeito ás censuras da opinião publica. 
«7." A ecoao mia e o \-alo r do trabalho 
• .a Codi~o penal c criminal. 
•9.o. O eoa.i~o do processo. 
•10. A caridade. 
•H. Grande numero de pequenas noções da vida 

pratica, como sejam: mnissào do pa>Jcl·moeda, com 
as devidas cautelas, apoliccs, leilões·, bancos, etc. • 

' 

sobretudo adaptada ás circumstancias especiàes 
do paiz.... -

Isto é o que se aprende, mas· o modo por que se 
aprende, porque ha esta pahtYra de Remusat-• ha 
m.uilos modos de aprender,mas ha um só de saber•, 
é o mais original, quo merecia ser recommendado ao 
governo e ao parlamento (lê) : 

« Para pôr em jogo todos esses .elementos de 
educa ão civica tem o rofessor razão em err 
os seguintes metos : 

•1.0 Submette a escola a uma administração res
- ponsavel, formada pelos proprios alumnos, dividida 

om tres ramos : Instrucção, Disciplina, c Fazenda. 
«Os tres chefes constituem um ministerio solidario 

residido or um dos trcs e su ·cito ás cens r 
o corpo escolar, ou e se forma uma verdadeira 

opinião publica, pelo menos mais verdadeira do 
que a que ex.iste no Brazil. 

•2. o Os alnmnos que durante uma semana alcan
çam um certo numero de notas boas, e que não 
mcorrem em certas fallas,constituem o parlamento 

• ·:s ã 

cO parlamento escolar não tem poder deiibera
tivo, tem .só voto consultivo e o direito de discutir e 
censurar os actos do m.inister-io .• 

Como a amara vê es s 
car cidadãos para o nosso systema de governo. 

Eu comprehendo que se escreva isto, mas não 
comprehendo que o honrado inspector apresente 
e.ste programma ao Sr. ministro do imperio, senão 
como um epigramma, nem que pot· sua vez o no
bre ministro o trans~itta ao parlamento senão 

Não vou occupar-me da instruc~ão primaria; vou 
mesmo restringir o que tinha a dizer; não quero 
deixar que o nobre ministro falle em hora desagra-
davel. · 

O SR. FRANKLIX DomA :-Pois é o ponto interes
sante da reforDia . 

0 SR. M.\RTIU FRANCISCO:- E' instrucoão mais 
necessarla. 

culmin.a.ntc da reformà. 
O SR. JoAQum NABuco :-Bem; mas, quando não 

quero occupar-me da reforma nessa parte, os no
bres deputados deverão suppor que estou de ac
c?rdo com o. nobre ministro a este r.espeito; não 

estou de accõrdo com o nobre mimstro. Vou li
mitar a minha argumentação. 

0 SR. LEOXCIO DE CARVALHO (nliniSti'O do illl-
pel"io):- Só falla do que acha ruim'! . 

O SR. Jo.\.~um .NABuco:-Não do qu& acho ruim, 

Senhores, os pentos em que me acho sobretudo 
divergente do honrado ministro do imperio, e 
agora quero dar á minha interpellnção toda a sua 
força, resumindo-a; os pontos em que mQ acho 
discorde do decreto do nobre. ministro do imperio, 
são aquelles mesmos pontos em que este decreto é 
uma cópia do projecto apresentado nesta casa pelo 
cx·deputado Canha Leitão; são aquelles pontos em 
q.ue o proj~cto consagra a inteira liberdade do en-

O SR. FR.\.NKLIN DomA:-As idéas não são pro
priedade de ninguem. 

0 SR. LEONCIO DE C.\.RYALIIO ( ministi'O do impe
rio) dá um aparte. 

O SR. JoAQUI!II NABuco:-Mas não estou accusan-
o o no re mmts ro o p ag10, nem 01 esta a. mt

nha idéa. O nobre deputado foi quem levantou 
a accusa(}ão vem\) essa inteu~ão em minhas })a
lavras. O que _digo é que esse mesmo projecto foi 
aqui apre~cntad.o por um deputado conservador •.• 
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O Sn. JoAQunr NABL"Co:-... nos mesmos termos, 
cem a mesma divisão de artigos, paragraphos, com 
as mesmas concessões e franquezas, que o nobre 
ministro. 

Mas isto só tem importancia historica. Eu bem 
sei que não ha grande differença entre liberaes e 
conservadores. (Apoiados e nàtJ ~poiados.) 

0 SR. SERGIO DE CASTRO:-Ha dift'erença enor
me. 

O SR. JOAQtrn.r NAnuco: - Ha di:fferenca enorme 
entre certos Uberaes e certos conservadores ; mas 
não se póde bem apanhai-a, porque no partido con
sen'ador, ·como no partido liberal, ha homens que 
não têm a marca das suas idéas (apoiados), o que 
faz que haja conservadores entre os Iiberaes, e Ii
beraes entre os conservadores. 

Quando Wundt mostra que não ha differença en
tre o instincto do animal e a razão do homem ; 
quando a embryologia demonstra que. o h?mem 
passa por todas as tr:msformacões, que e um Inver
tebrado provido de um intestino, depois um ver
tebrado sem craneo, depois um peixe (riso) ••• 

O Sn. SERGIO DE CASTRO dá um aparte. 
0 Sn. lOAQUll\1: NABUCO: -· ... até ser Um hO· 

mem; quando Aristoteles del1ne o homem sem 
excepção de partidos um animal político, como 
pensa o nobre deputado que ha. esse salto entre 
um conservador e um liberal, que elles não se to
cam em muitos pontos da sua evolução? (Riso; ha 
ntuitos apartes .• ) · 

Mas peço aos meus honrados collegas que se 
abstenham de interromper-me. 

Sempre que fallo na camara vejo que tudo o que 
mais eu queria dizer fica substituído pelos apartes 
dos nobres deputados e pela direcção que elles dão 
:lO meu discurso. 

Só os oradores que têm certeza da sua palavra 
são os que podem dirigir-se, sem perder-se, entre 
tanta confusão. 

VozEs :-E' modestia de V: Ex.. 
O Sn. JoAQUIM NAnuco :-0 nobre ministro auto· 

rizou a crea~o de faculdades livres, deixando-as 
dep-endentes do parlamento, ou por outra empra· 
zando-as unicamente para serem discutidas nesta 
casa) depois de sete anno3 de fundação ..• 

0 Sn. LEONCIO DE CA.R'V!LEIO {?l~inistro do i-ntpe1'io) 
d.á um aparte. · 

O Sn. JoAQUIM NAnuco :-O decreto está depen
dente da approvação do parlamento; mas tambem 
quanto à fundação das faculdades livres? 

0 Sn. FRANXLIN DOIUA :-Certamente. 
0 Sn. JO.\QUIM NABUCO :-Então, senhores, O de• 

ereto não tem alcance pratico; si não se põde rea-
. :n sas a es · 

independentemente do voto do parlamento, não é 
d.ecreto, não é um acto co_mp~eto do poder execu-

parlamento era melhor que S. Ex., que não quiz 
tocar na ex·in(ormata conscientia por estar afl'ecta. 
~o senado não ·· uizesse tocar no ensino su erior 
por estar a ecto a camara. 

O preambulo declara que certas materias serão 
resentes ã camara ••• 
O Sn. FRANICLIN DonrA :-Todas as que dependem 

de autoriza~ão do poder legislativo. 

O Sn. JoAQUOI NAnuco :-Por consequencia póde· 
se entender qae o ensino obrigatorio ..• 

.0 SR. LEONCIO DE CARVALHO (ministro do imperio) 
da um aparte. 

0 SR. JOAQUDl NABUCO :-Si O nobre ministro fez 
11m ·acLo completo ha de me permittir que o cen
sure, mas si o seu decreto em todas as suas partes 
tem que ser sujeito ao parlamento então reservo
me para essa occasião. 

(Trocam-se apal'tes.) 

Como quer que seja, desde que S. Ex., para crear 
as faculdades ;ivres, não tinha competencia, era 
muito melhor que se tivesse abstido desse ado que 
11or si só é nullo ; desde que o acto é nulle não 
tem a menor força, para que essa antecipação des
necessaria, em que se póde ver apenas uma insi
nuação, do voto do parlamento? Era muito me
lhor esperar pela lei. 

O SR. FRA.NKLIN DomA :-Não apoiado; está no 
seu direito apresentando basês. 

O Sn. Jo.\.QUll\l NABuco :-Então o decreto contem 
apenas bases ? E' só mente um projccto? O decreto 
autoriza a cteação de faculdades livres sem as res
tricções que vou pedir ao Sr. ministro e o decreto 
não cumpre as promessas solemnes ·do nobre mi
nistro no seu relatorio, promessas que temos o 
direito de exigir de S. Ex. e de cujo cumprimento 
unicamente se póde esperar alguma causa em be
ne1kio do ensino superior. 

Não tenho contra a Cl'eação das faculdades livres 
senão esta objecção: c creio que as f3culdades 
livres acham-se sujeitas ao mesmo dilemma que 
fiz quanto á colonisação chineza. Eu disse ao nobre 
presidente do conselho: a ,•ossa colonisação asiatica 
serít ou um tremendo fiasco ou um grande perigo. 
Pois bem, eu repito ao nobre ministro do imperio: 
us vossas faculdud~s livros serão ou um tremendo 
fiasco ou um grande perigo. (Apoiados e não 
apoiados.) 

O Sn. LEOXCIO DE CAnVAI.UO (mi1~i.!ti'O do imperio): 
-Não ha de ser nem uma nem outra cousn, por· 
que o não têm sido nos puizes cultos onde ellns têm 
sido crcadas. 

O Sn. JoAQUIM NABuco :- Eu niie tenho duvida 
em admittir que se fa~a o ensaio das faculdades 
livres. 

O Sn. 1ERO!\"YMO Soon~: -Mas não é o governo 
quem faz as faculdades livres. . . 

o Sn. FitANXLIN DomA: - O governo vai apenas 
afll.rmar a liberdade debaixo de um novo aspecto. 

O Sn. JoA.QUI~[ NABuco: -Senhores, eu não du
vido consentir no ensaio das faculdades livres; 
mas com uma condição: ~ue. ess:ts faculd~des ~m 
caso e 
(Apoiados). O decreto do nobre ministro agita uma 

ues\ão que neste m.omen~o está incandescent~ em 

no Brazil não melhorariam o ensino superior; 
fal-o-hiam cahir ao nivel a que chegou o ensino 
secundaria. 

0 Sn. BAPTISTA PEREIRA :-Ao la~o do ensino 
ofilcial, o ensino livre. 

v. Ex.; mas não estou de accôrdo com o nobre 
ministro. As faculdades livres si .tossem ensaiadas 
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no Brazil ou ~leriam uma especulação industrial 1 O Sa. JoAQUilii NABuco :-Si o nobre deputado 
que não daria resultados, que não teriam animação admitte que o bispo do Pará deYe ter o direito de 
ou seriam a propa~anda do fanatismo, a creação fundar uma escola de medicina no seu seminario, 
dos bisfJOS. (Apoiaaos e não apoiadGs.) sem.Iaboratorios, sem hospitaes, Sl;lm amphitheatr6, 

' ' . 
• .l: J.: .- l 

brazileíro com o clero fr3ncez ou belga. 
0 Sn. FELICIO DOS SA~"'fos :-Está ad YOgando uma 

idéa que não é liberal. 
O Sn. JoA.Qum NABuco:- Quanto a saber o que 

é idéa lil.Jeral, V. E\:. dirija-se ao sentimento li-. ~ . . 
as nações, que repellen1 semelhantes faculdades 
eátholicas, em nome do espírito humano e em nome 
da sciencia. 

o ' acompa11.hal-o no seu liberalismo e pedir-lhe que 
de uma vez para sempre acabe com os gráos. 

O gráo é um attestado de competencia que o 
Estado dá; eu não quero que se dê á igreja o mo-
.nopolio dos grãos. ... 

(Apartes rotestos e 1·ecla1 c~ 

Snbe-o a França. 
ALGUNS Sns. DEPu"TA.DOS :-Isso não 

W a igreja catholica que em toda a parte pede 
a liberdade de ensino superior. Essa liberdade não 
foi pedida em França pelos liberaes; mas pela 
igreja. • A liberdade como na Belgica ··é o grito 
antigo da igreja. 

é lib erdad e. 
(H a divel'SOS a)Jartes _ 

mundo· o terror· dos Jibera~s; niio o seu espectro de 
Banquo, como disse o nobre deputado por Minas 
porque o remorso devia ser da igreja: ellas consti
tuem um perigo real. porque introduzem a des
uniuo das intelligt>.ncias, pon1ue visam ao schisma 
na sciencia, porque quebram a unidade moral do 
paiz ; porque mantêm o. divo~cio entre a )mte ~ro
•Yressiva da parte estac10nana da socwdade. Este 
é o resu!tado das faculd:1des catllolicas, é por isso 

(Apa1·tes; JWotestos e rrclanwções_) 
Eu desejava concordar com os nobres deputados 

em que s_e deveria deix.~t: :1 ~iberdade. a tod~s as 
:seitas; mas emquanto a Igreja enthohca estiver, 
diante das outrns seitns, em uma po~~i·;~o privile
n·iada; em uanto ella tiver em seu auxilio todos 
os tavores o sta- o; emquanto existir o regimen 
da concordata e do monopolio, os nobres dcpu
ttldos hão de permilltir- me qu~ _cu não queira quo, 
fortalecida l)or todos es::.e~ aux.1l!os prestados pelo 
Estado, com todos esses recursos prestados 11elos 
contribuinte:-;, qn1~ se não têm partido, como eu 
diss não tem rcli"i:io. H i"rl.'a : l1 · • .: · • 
ao proprio Est:1dn de cuja protecçiío clln se llfC· 
valece uma concurrencia poderosa nn terreno 
verdeir:1mente leigo c nat'ionnl de ensino superior. 
Si os nobres deputados qucrcn1 conceder maiores 
franquezas, novos fo1·iles ú igreja cntlwlicu, entüo 
separem-na do Estado: si querem n concm•t•nncin, 
tirem-lhe n protecçào; mni~ emqunnto a igt·cjn ca· 
tholica . aão tirer concurrentcs, emqunnto flit• u 
Igreja do Estudo, não vão crear um ensino pri
''ilen-iado~ um monopol i o desta ordem em seu 
avo r. 

(Apa,·us; protestos e 1·eclamapões.) 
As faculdades livres entre nós não podem dar 

nenhum resultado quanto ao progresso da sciencia 
e tanto o nobre ministro do imperio desconfiou 
dellas, que não exigiu nenhuma dessas garantias 

~~ , ~ 1 s, por 
exemplo: o.e que quem qmzer fundar uma escola 
de medicina, tenhn hospitaes, laboratorios o am
phitheatros. S. Ex. não exigiu nada iisto. Si o 
bispo do Pará quizer, póde · amanhã fundar uma 
escoln de medicmn dentro do seu seminario. 

Sn. FELtcto nos SANTo~ : -
que o faça. 

Mas porque é que a igreja catholica quer a li· 
berdade do ensino superior? E' porque reconheça 
que o ensino deva ser livre? Não. Ahi ,~ á o 

us que u nuna e excommunhão quem o 
sustentar; alli está a carta de felicitaçiio que o papu 
mandou ao bispo de Orleans, que se puzera á fren
te da lei, condenmando-a em principio, ma~ acei
tando-a por ser em beneficio de Roma, e aben
çoando-o por Lr tirado o antídoto do propio YC· 
neno! 

Scrit porque a igreja catholica reconheça que n 
scieucia deve ser livre? Não, senhores, quem o acre
dita? Ella quer a partilha do monopolio para uando 

· _ ~i , ? ensmo li que pÇJde 
dar-se, porque a concnrrencia talvez desanime e 
desnppareça, par~ quando estiYer só em caínpo, 
fechar a porta da hberdade, e a sciencia. (Nilo apoia
dos e opoiados.) 

O Sn. FnANKLIN Donu :-Está fallando como si . ' ~ 

(Il!t outi'Os muitos apattes.) 
O Sn. JOAQUl~I NADuco :-Eu niio qUeria discutir 

esla questão corno estou obrigado u discutil-a 
A igreja ~n~hol_ica foi grande no pnssnllo q.uand;) 
ern o clmstunu1:1mo ; quanclo nnsciu no meit> dl· . . . 
t>SllCl'nnçn n convet·suo os bnrbnros, que ~c n,.ita· 
vum i1s portas uo imperlo, minado pelo c,.oi~mo. 
corromP.tdo pelo. ccsnrismo, mot•almente desnrrre: 
gndo pela csct·nvtdão. o 

A igroin cntholicn, senhores, foi grande qunndo 
tlnlw que cscondcr·so nas catacumbas, quando 
era Jlt't'scguida, mas desde que Constantino divi
t.liu com clln o impcrio do mundo, desde que de 
JWrs~guida ella passou a sentar-se no throno, e a 
vestrr a ur ur d · • 
trar1o das pa avras do seu divino fund~dor que 
disse :-0 meu reino não é deste mundo, ella não 
tev~ outra religião ~en~o a politJca, outra ambição 
s~nao o governo, a tgreja tem stdo a mais constan
te perseguidora do espírito de liberdade a domi
~adora qa~ ~onsciencias, a~é qu~ tor!1ou-se ini~igu 

da de intellectual nÕ nosso seculo I (apoiados, e nã~ 
apoiados e ~partes) desde que ella assumiu o papel 
de persegmd(lr.a ... 

O Sn. JEnor.-rMo SoonÉ : -Faz ·grave inj~stica 
aos .seus conhecimentos de historia. 
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O Sn. JoAQUii\1 NABuco : -O nobre d~putado não 
chamará perseguição religiosa ál'l fogueiras da in· 
quisição? ..• 
. o;,sn. JRROl\'YMO SooRÉ : - E as decapitações da 
IgreJa protestante na Inglaterra ? 

0 SR. JOAQUIM NABUCO :-A igreja protestante foi 
tambem fanatfca, tem crimes á sua conta ..•. 

(Cruzam-se muitos apa1·tes). 

cularisação da' escola na Irlanda, onde tem o poder 
só admitte o ensino clerical? Não está isso no 
Syllabus? Não está na consciencia de todos, não se 
repete sempre que a politica ui tramontana consiste 
em pedir a liberdade quando é a minoria, em ne
gai-a quando é a maioria? O que está em questão 
não é a liberdade do ensino, senhores é o mono
palio da sciencia ; o que se quer é uma concur
~enc}a .que possa .t:es-qlt?r em privilegio ; quando a 
IgreJa mvoca o prmctplo de liberdade, e joga com 
os sentimentos liberaes, é porque trama· contra 
elles, é porque, á sombra da liberdade, quer penetrar 
na praça : é assim que ella dá combate a demo
cracia, tomando a sua bandeira; é a mesma estra-· 
tegia dos persas, quaudo puzeram na frente do seu 
exercito os a_nimaes s~grados dos egypcios, sabendo 
que elles nao ousar1am combater contra os seus 
deoses! . 

Ao nascer tornou-se iconoc.Iasta. Como a igreja 
catholica havia destruido as obras primas da ci\ri. 
lisação ~rega, o parlamento de Cromwell~ tambem 
persegum as artes, 05 quadros de Carlos I tiveram 
que emigrar para o Escurial, mas sabe o no
bre depfttado por que foi esta perseguição? Foi 
porque a igreJa protestunte t\nha o vicio da 
sua origem ; sahia pela força das almas, 
pelo cadafalso, pela guerra, pelas fogueiras , 
do seio da perseguição catholica; mas é preciso · (Continuam os apa-rtes). 
fazer-~he ~sta justiça : desde qu~ os direitos da Senhores, eu devo dizer aos nobres deputados 
consci~nc1a, d~sde g_ue os .sew~ titulas foram re- que .não tenho grande medo do ensino clerical ca
conh~Cidos, nos a v;mos _pur todas as fo~ças das thol_Ico em outras paizes; mas tenho medo deste 
nov3::; raças e~ C!JJ_O se_w ella c~eou r~1zes, ao ensmo em um paiz como o nosso, em que a maioria 
serv1ço dos }mnCiplõS l1beraes, nos a VImos pe- ou a totalidade da populacão é catholi<:a 
netrar-se do espirito soberania e liberdade, crear 0 -. . F : . ' ' · · ·. . 
em todas as partes do mundo povos livres; ao l)as;;o ~"n •• ~L~cro o os SANTOS ·-Todos nos aqm 
que a igrejn catholica está cada vez mais adstricta 

1 
somo. disclpulos .de padres.' e o nobre deputado 

ao espírito de intolerancia, desenvolvido pelo Syl- tem medo do cnsmo cathohco I . 
lnbus, pelo concilio e pela inf<tllibilidade. . O Sn. JoAQum NAnuco:- Não tenho em outro·~ 

( Cruzmn-se muitos a"'artes : o SI·. pl'esidmte re- paizes, como, por exemplo, na Alie manha, onde os 
l - ) '1' - cursos catholicos estão cercados de uma ex.traordi-

c ama atttn,rao.. naria actividadc intellectnal; onde a scicncin or-
Senhores, cu não queria dar ú minha arg-umen- thodoxa está por toda pa1·te cereada, uloquead:l, 

tação o calúr <i que fui obrigado, porque, fnllando limitada }leio cspirito sciPutifico. l\fas tenho medo 
por esta forma, os nobres deputades hão de pensar d6 ensino clerical no:; pnize:; em que o cntholicismo 
que sou inimigo do catholicismo. está de po~sc do todns as conscienr-ins. de lodo:; O:' 

O Sn. FELicto DOS SANTOS: -Não; ó nmigo!... espírito$, porque é_ oxactamentc nhi que elle opporil, 
com seu monopollo ... 

O Sn. JenoNnm SonnÉ: -Desses amigos, varTe 
ret1·o. - . O Sn. ~IAl\Tm FRANr.I~co : - ~i hn l'ncnlund~:-

0 sn. JoAQUI:'.I NAnuco :-.0 nol>rc ur.putado pelo ln'l'l's, como cstnbelect•m monopolio? 
Pará, CJUC sinto não estar presente, declarou no (llu outtos aprll'tn.) · 
outro dia haver queimado :ls pestanas para chegnr O Sn. JO,\QUJ~I N.\JJU1:o (ctrJ S1·. l•'tUcio do.~ Santos):-
a este resultado-que ningnom c mais l'ierical, 1'em razão o uobro tlCillltado; nin~ncm rot•oln de qne 
quantó it Santa St\ e menos clerical qunnt•) ti cnriu tilcssos s(•minnrin~, de;;~ns fnc!Ulund~s theologicns, 
romnna do que V. Ex. nu do direito, onde modlelu:~, (jlle n igreja possn 

Senhores,e*ta distincçüo pcido·:o:t> nchnr nos livros, fundar, surjn um o ~cloncln cntholicn. O nobro 
mas com certeza nlio correspondc nos fnctn~ do deputado, qne procul'll concillm" iiS tendeneins ultra· 
nosso tempo. montnnas com us exlgondtts sdenlilkns do seu 

Não seu inimigo da igreja catholicn, notem os espirito, snbtJ f{Ue niio púdo haYer senão uma 
nobres deputados .. Basta ter ella favorecido a ox- sciencia ; que n 1grojn nuo p1ído deixar de respirar 
pansãü das artes, ter sido o factor que foi na his- o nr livre ao nosso seeulo, que niio é _possível que 
toria, ser a igreja da grande maioria dos brnzileiros se diga outra vez, como os pnp:~s diz1am, que é o 
6 da nossa raça~ pnrn nüo me constituir eu seu sol que se move em torno da terra. . . que não 
adversario. Quando o catholicismo se refugia na é mais possivel impedir o desenvolvimento da 
alma de cada um, eu o respeito; é uma religião da sc!eRc~a... pois bem: cóm o desenvolvimento 

--------~eaMnlSs:eetlt''etnn:eetia--~'a é--un:J.-grande sentiu a 1• esmo se transfor· 
dade. Mas do que sou inimigo é desse catholi· mam. 
cismo político, esse catllolicismo que se allia. a todos quem acre~ita hoje nos dogm~s, dando-lhes ·o . 
os governos absolutos, é esse catllolkis' :nu)-(fire--@JH-~~g_~~~~I!L-:'P!.IL-acr~~~;Df~~~-----
toda a l)al'te dà combate á civilisação e quer fazel·a christão do secuio V ou do· seculo XVI? A sensibi· 
retroceaer (Apoia~s). lidade modificá-se com a intelligencia aesses longos 

intervallos de tempo ; as idéas têm outro valor, o 
· · o ; o o po 1a eu 

Com o quê não posso conformar· me, senhores, é pensar que está nas mãos da igreja impedir mais o 
com essa bypocrisia que pede um privilegio em desenvolvimento definitivo da sciencia? A questão 

--------~n~o~mne!Uld~a,-~I~ib.~.te~rdwa~d~elt:-, ~ql:LuUta~n.u.do~tol.lldllo~s::!:s~a~b~em~os~q~u~e~s,·T~~~~~~do é eerto. . · 
elles podassem estrangulavam a propria.liberdade. M:as1 senbores1si a igreja não p6do vencer a scien· 
Quem duvida disso? Quem não sabe que n igreja cia, pode fazer· he mliito mal, póde tornai-a por 
cnt!lolica, que por um dos seus papas- pedia a se- algum tempo a partilha ~e poucos ; póde consemr 
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na ignorancia muitas intelligencias que o Estado 
tem obrigação de emancipar ( Apoiados e apartes ). 

E' por isso que, em relação ás faculdades livres 
que o nobre ministro vai crear, eu lhe digo o se· 
O' • ... ~ 

ser constituídas amanhã pelas cinco primeiras pes
soas que se reunirem, só tendem a baixar o nivel da 
nossa instrucção. 

No Brazil não ha estudos serios; não ha sciencia 
digna desse nome ... 

O SR. ZA11IA dá um a art 
O Sn. JOAQtili NABuco :-0 nobre deputado en

gana-se; urro ha ninguem que tome mais a peito, 
nem que mais deseje reconhecer o desenvolYimento 
intellectual do nosso paiz; mas não posso ter a fra
queza de dizer q_ue o que ha entre nós, como en
sino e como estudo, é a sciencia. 

O Sn. Rn BARBOZA:-Apoiado; é preciso dizer a 
verdade. 

O Sn. JoA unr N.umco :-0 nobre e t o · ' 
ter patriotismo, mas não tem mais do que eu. 

O SR. Z.BIA ;-Ternos muitos medicas e mnitos 
homens il!ustres, que têm estudado e aprendido, 
sem sahirem do Brazil. 

O Sn. GALDIJSo n .... s NEVES :-E temos 80 •;" de 
:.malphabetos (Hilatidade). 

O Sn. JoAQU!l\I NABUco:- Senhores, é preciso 
dizer ao nobre ministro do imperio : Exigi dns 
vossas faculdades livres aranti::ts sérias re:.~es de 
que e I DS po em concorrer para o progresso do paif:. 

Assim como não admittis que nas vossas facul
dades haja professores sem exhibirE>m um titulo 
scientíflco sabido deiJas, assim tambem exigi que 
essas faculdades livres se constituam com certas 
bases, sem o que não ha ensino digno de ser auto-

•• <:; • • - • --

perder. 
Exig-i isso e fazei mais : não con:>inbis, e lançni 

já na lei a Inesma di~po:i.i~ão que o liberalismo 
francez pede e exi~e, que ns assoria~ões religiosas, 
a igreja do ·Estado, possam fundar fn~nldadüs 
livres ; e sob_retudo não concedais em caso algum liS 

s ' , ua q r proce encm, o I· 
reito de conferir gráos,q_ue su llCrtencc no Estauo. 
(Apoiados e 1üio apoiados). . 

Senhores, quando se falia da liberdade de aonfe
rir grãos não é umn Hberdado ti um monopoli9, é 
um privilegio. Os nobres deputados que não re
cuam diante de idéa alguma adiantada, porque 
razão não 'j)edem como nos Estados- Unidos f[Ue não 
baja grãos? Porque não pedem qne todos sejam 
medicas, que todos ossuam o d1reito sai nandi 
purgan t, occz entt 

Porque não requerem que se revogue a lei que 
exige, exige bem, que s_e diz em ~loliére, ninguem 
possa morrer sem receita? (Apartes). 

Porque é que os nobres deputados não querem 
que todos tenham a mesma ~acuidade de advo· 

) o . -
os-Unidos é assim; só ha dous principios Iogicos, 

convençam-se·os nobres deputados ou inteira liber
dade. de profissão, ou o grão conferido sob a ga· 
rantia do Estado. 

E tambem se póde dizer: ou confiais na concur-
rencia tendes fé na inicia i i · · . -
acahu com as faculdades do Estado, riscai do vosso 

orçamento a instrucção publica, deixai, como nos 
Estados-Unidos, ao patriotismo e ao esclarecimento 
do paiz sustentar o ensino; ou então, si estais certo 
de que no paiz não é posstvel ainda realizar em ma-. . :"' .. .. .. .. .. .. 

lar, nssim como não era em Franca, como dizia muito 
bem o Sr. Guizot, não tendes ouira causa a fazer, si 
vos interessais pelo desenvolvimento da sciencia, 
pela elevação do nível íntellectual do paiz,senão dar 
ao nobre ministro do Imperio a unica autorização 
que S. E~. deve_ pe~ir, o principal auxilio ~e. que 

' . 
. se convença, sem dinheiro póde S. Ex:. fazer as 
reformas que quizer, mas nunca a instruccão dará 
am passo. (Muitos ~:poiados.) • 

O Sn . .FnAXKLIX DomA:- Isto é obvio. 
O Sn. Jo.-\QUni NAnuco :-E' obvio, mas no or-

. - i . 
O Sn. Fn.A~"KLIN DomA :-Mas póde ser que o nó

bre ministro ainda peça um credito especial. 
a on ros apartes. 

O Sn. JoAQt:L'II NAlluco :-Senhores, estou muito 
fatigado. O nobre ministro me ha de perdoar ; mas. 
devo dizer-lhe o que é pratico, o que tomo a li
berdade de acon~ellwr-llie, o que lhe pe~o, si 
S. Ex. tem a pe1to, como eu supponho, o desen
volvimcnta scientiUco do nosso paiz ; si S. Ex. 
está convencido de que a sciencia entre nós está, 
infelizmente, muito atrazada ; de que, scientifica-
mente fali ndo c e · -:-
os brazileiros : de que todos os dominios da natu
rezn, tão prodigamente :\bertos · diante das nossas 
vistas, só não têm sido explorados por nús mes· 
mos ; si o nobre ministro quer frczer alguma cansa 
pelos interes~cs mornes da na~ão brazileira ; si a 
sorte infeliz da nossa populay~o o toe;\ ; o que lhe 

. . ' levantar o ensino oillcinl, de appellnr para o pro-
prio Estado, deorguRizar n instrucriio publica em 
todos os seus ramos so!Jre este plano uniforme : 
progresso do pniz, liberdade da scicncia. 

E' 11ara a acndemia, a que S. Ex. tem :1 honra 
do pertencer, que ns suas vístns se devem yo(tnt·. 

Não espere n.;da 11or r.uutnnnto tlns faculun<lcs li· 
vres, JlOl'(jUc, si <!slus so fundarem pot· ncaso, 
basta UJ1o~sibilidatlc Jllli'U nssustnr-no~. hão do ser 
faculdn es rnthollcns, r 11 scicncln nada tem que 
1 ucrm• com clJns. (.l;Joiatlos e mio apoiados). 

O Sn. FÊLtcro D03 SA:\'TOs :-Nem com a conctlr· 
rencin ~ 

O Sn. loAQGI)t N.\ncco:- Espero tudo das fn· 
cul_dndes ~o E~tndo, do ensino que o Estado tomou 

e • 
Sabe o nobre ministro o que é liberal ? -Sabe o 

nobre ministro quaes devem ser as aspirações do 
partido liberal, quanto ao ensino superior? ElJas 
estão no seu relatorio, mas não estão no seu de· 
ereto. S. Ex.. não atreveu-se a lançar no decreto 
de f9 e ri · · -
teve a coragem de largar de· si uma de suas attri • 
buições. Conceda o nobre ministro autonomia áS" 
faculdades, tire de si o direito de nom-ear-lhes di· 
rectores, de escolher os lentes, dê ás congregações 
esse direito (apoiados)~ porque o ministro na côrte~ 
não está no caso de saDer, quem mais se habiJitou 

' . 
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Isto o nobre ministro consignou, é certo no seu 
relatorio, mas não fez o sacrificio de lan.çar no seu 
decreto, porque o governo nunca abandona um.a. 
parte das prerogativas de que abusa. . 

O SR. FRANco DE S.\.:-0 patronato podia ser 
exercido petas eongregações, e em maior escola. 

O SR. JoAQUIM NAnt:co:-Diz o nobre deputado 
que·o patronato p()dia ser exercido pelas congrê· 
gaçõe·s e em maior escala. 

Tenho visto fazer-se a mesma objecção quando 
se falla da magistratura, da imprensa, do parla
mento, do ministerio ; tudo é suspeito ; de tudo se 
descrê, mas sendo assim para o que se ha de ap
pella.r ? Si o patronato, a illegalidade, o arbitrio 
estão em toda a parte,em que se confia? Para que fa
zermos leis si ellas não tem pontos de apoio ? Que 
valem as leis sem os costumes legis sine moribus ? 

Si o nobre ministro quer fazer uma reforma 
séria, segundo as nossas forças e as nossas pos
sibilidades actuaes, conceda a. autonomi:t ás facul
dades, emancipe da tutela do governo o ensino do 
Estado. 

A-iniciativa de crear cursos livres nas faculdades, 
pela qual o felicito, é o que S. Ex.. podia fazer de 
melhor ; mas não cursos limitados a um anno, por- · 
que, sendo estes cursos o que devem ser, a concur
rencia do professor particular com o lente cath~
dratico, poderiam ser impedidos no fim do anno 
quando se tornassem popult~res e afastassem os es
tudantes do outro curso. 
!1 Senhores, os costumes academicos dos nossos 
tempos, algumas velhas tradições das nniversidade3 
antigas, já não existem ; os bedeis desappareceram 
e com elles os 39 pontos, as cardernetas e as sabba
tinas estão enterradas no decreto do nobre mi
nistro ; mocidade que nssistia its aulas, obrigada 
a umu frequencia diaria que nós conhecemos, 
jt"t púde deixa.ç-sc ficar em casa, ninguem é mais 
forçadoaouvir·umlente. Não é isso o que me pa
rece melhor, eu quizera que o estudante pudesse 
escolher o leqte, mas que fosse obrigado a uma 
f1·equencia razoavel. 

(Hct alguns apartes.) 
· Fande o nobre ministro do imperio nas faculua
ties de direito, a uma das quaes S. Ex.. pertence, 
muitas cadeiras que brilham alli pela sua ausencin; 
multiplique os cursos para que se estude a mate
ria : o ensino do diretto entre nôs é milito defi· 
ciente ; não sei como se formar os medieos, mas 
sei como se formam os bachareis em sciencias ju· 
ridicas e soci:~es :·partes do· direito mais necessarias 
ás profissões que abraçamos não são estudadas nas 
academias. 

concilio de Trento. Quem pois precisa mais de co
nhecer essa. lei de excepção do que os que a soffrem Y 
M s. . . . · · 

dispensados os acatholicos de aprendêl-o . Não 
se trata da lei do Estado, mas do catechísmo 
(Apoiados). 

Foram as universidades da Allemanha, que na 
phrase do Sr. Renan, ganharam a batalha de Sa· 
dowa, Bismarck de quem até hoje não se sabe ao 
certo si presteu exames para o gráo uniTersttario, 
o que mgstra que sem ser-se formado póde se fazer 
muita cousa, tinha tambem dito: • foi a conscripção 
escolar a conscripção militar que formaram a 
Prussia. · 

Mas essas uni;:ersidades que fundaram a Alle- · 
manha, nas quaes têm sido feitas tantas desco
bertas da sciencia, que constituem o principal vi· 
veiro de sabios no mundo, universidades livres, 
mas universidades do Estado, ainda que em larga 
escala, autonomas. 

Pois bem, esse é o modelo que o nobre ministro 
deve . ter em vista. Faculdades creadas, })Or esse 
molde, para as quaes oEstado concorra generosa
mente, m::~s que tenham o direito de governar-se a 
si mesmas; de escolher o seu pessoal, de dirigir as 
suas finança~, de organizar os seus programmas ; 
faculdades as quaes concorra toda a mor.idade 
brazileira, sem distincção de sentimentos religio· 
sos, que sejam uma escola de :patriotismo e uma 
associação para progresso da sciencia~ autonomas, 
só tendo um limite na lei : a liberdade mesmo da 
sciencia q:ue ellas não poderão restringir em caso 
algum, ms ahi o que me parece um plano de ensino 
superior digno de um partido que se preoccupa 
tanto dos diraitos da liberdad:', como do adianta-
mento do paiz (Apoiados). · 

Nessas faculdaaes ponha o nobre ministro ao 
lado do lente catb.edt'alico o professor catholico, 
a soiencia orthodox.a em frente á sciencia livre. 
Eu quero isto, mas não quero faculdades catholicas 
como as da Be1~ica, CUJO programma está sujeit() 
ao bispo e que somente servem p:~.ra a propaganda 
clericaL 
. Ponha o nobre ministro nas faculdades de medi· 
cina ao lado do prorcssor darwinista,que sustenta a 
theoria .da descendencia, o professor catholico que 
sustenta a tbeoria bíblica ; deixe-os discutir, 
sem medo; deixe-os marc11r os !imites dos conhc· 
cimentos exactos, 11orque si o professor é o ma· 
..,.istrado da verdade demonstrad:~ como disse o 
Sr. Paul Bert, 11 victoria pertencel'á ne mais sabia. 
Si a sciancia não aventurar-se em hypotheses, 
si toi·n:~r-se serera, o que não 1mp1Jde·n de 
npplaudir tod:~s as explorações e anticipnções ·ou
sad:~s, si deCen.der o vasto do mini o quo hoje occupn 
nunca mais o ultramontanismo fnl".i no seu terreno 
invasão que a ameace, e ella poderá pelo contrario 
cada vez mais alar !r.>. r o horizonte do espirito h u • 
mano. 

- bre minigtro que a....llmuha--dllla--- - - -
sciencia é arbitrnria, nem precipitada. Quantos se-
cuJos não foram necessarios para que um Coper-
nico descobrisse que era uma illusão a sren_ça 
ma ave a umam a e, e que o so gyrava em 
torno da terra? Quantos seculos não foram neces· 
sarios par:a que um Newton reconhecesse a relaç!o 

foram necessarios para que um Harwey descobrisse 
a circulação do sangue ? . 

· · · nela recua sernp&e· 
bilidade do papa, discute-se o celibato clerical a. 
origem dos J.>nrochos, mas não se aprende a parte 
viva do dirmto eanonico. Só assim se explica serem 

seu passo póde se apressar ou tornar-se mais ren to: 
mas, não tenham medo os país ca.tholicos de que a 
sciencia possa corrompet' os seus filhos, compro· 
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metter os interesses de que elles são depositarias, 
a verda.de é uma só e acaba sempre por harmoni
sar a religião com a sciencía. 

o nobre ministro no seu relatorio alludiu a uma 
reforma que lhe parece essencial, mas, cuja actua
lidade ainua não chegou. Heliro-me, senhores, ú 
incompatibilid:~de do IJI'Ofcssorado com os caegos 
puliticos e administeativos. 

Essa incompatibilidade hoje nos privaria de al
guns dos nossos mais distinctos collegas, ou afas-

• , . ' rr ' 't' " 

mas a verdade é que o ensino exige que se ache o 
meio de constituir a índepcndeacia do mag:isterio, 
de separa I- o das outras protlssões, de crear a vo
caçiío seiegtific:J, de despertar e:-timulos tanto para 
ensinar, como para aprender_ )fas esse grande re
sultado que só será obtido qnanuo se houver crea-. :--.... . .. ... '\ ), . .. 

·néce~sita pa'r~ prosperar, não será obtido senão pela 
autonomia das _academia~, pelo sel{-gove1·nment das 
faculdades_ Fara·o o nobre ministro e ter:t 1resta-
do um setviço muito maior, do que abrindo uma 
porta, peh1 qual ptidc ser que niTo entre, mas pócle 
tambem entrar. n invasão clericaL 

Quize1·a occu·p[l!'-me, scnhort::>, tlt! otltros pontos, 
mas sinto-me fatigado. 
~ :Ficarei, tmtretanto. contente si a eamara se con
vencer de que vim ádvogm· os principias liberaes, 
(apoiados e nilo apaiadus) de que vim pedir a liber
dade que o en~ino superior reclama, a liberdade 
das academias do Estado, e a concurrenda no seio 

essas aca emras c o 1B os ensmos que quemun 
lutar e produzir-se; de qtte sú t.3nho em vista o 
desenvolvimento scientífico destLl paiz, pelo qual 
ninguem faz m~1is vivos \"otos do qu~ eu. 
·· N~o sou dos qne pen~am ·que n5o i:e deve con
ced~r a liberdade aos ad rersa1·ios. ~~o são estes 

,• . . .... :- ' 

Si o partido liberal se não convencer de qtte tem 
de fazer alg-uma co usa pratica por este paiz, então, 
senhores, em que estado vamos nós deixar a nossa 
heranca ;; uelles ue nos snccederem 't 

?\ão é das leis, seguramente, que se deve esperar 
:~_salva~ão deste paiz _ Não creio qll\l a eleiç-ão 
dtrccta que os IiObres deputados votaram, vá de 
eepente mudar o nos~o governo_ Mas, ha alguma 
cousa em que eu tenho ainda e.speranç.a, apezar 
de tudo. Tenho esperan<,:a no desenvolvimento da 

) • ·:- ) - O' 

imprensa. A opinião publica desprende-se cada 
vez mais dos interesses de partido, neutralisa-se, 
eleva-se, instruc-se; a imprensa segue o mesmo 
caminho, torna-se independente e acabará por 
associar-se: em um período não muito remoto, 
set~l10rcs, _vós todos sabe!s que a physionomia deste 

conhecer que pelà' :lC\,"ãO dos seculos, pélo direito .o Sr. l\lot_-eira de _Barros (pela. 
consuetUtlinario, pela pos,-e em que ella está de 01 d~m): - Requetro pro~·ogaç<tO da. sessão por 
tollas as cmtscieneias, a igreja catholica nos paizes 11Hl1S uma hom, para contmuar a interpellação. 
de ra1:a btina ncha -se collot·ada em contJições de F._oi appro\"ada a pro rogação. 
poder estorvar o livre t1esenvolvimento do ~stado 
moderno. O $r. Leoncio de Carvalho minis-

faculdade~ clericaes, .e não fi~er sacrificws para o crime. para a Inlserw, _para o VIcio e para o 
desenvolvnnento da mstrucçao, elle que vai con- A missão de instruir o povo não é deste ou 
correr para outros planos que entendem com o daquelle partido, é tarefa nacional, é dever de 
fp.turo,como ~ .escr.avid~o asintica; o partido liberal patriotismo. Protelar, por instantes que seja, a 
Sl render-seu IgreJa, :'I faltar ai:sim aos seus mais mstrucçüo do povo é ser inimigo da verdadeira 
sngrados co~prom!ssos, tm·:i n!JtJUdonndo os nlti· democracia é reril·a no cora üo é eb . 

confiado ú sun gunrdu. s I)S qu o pn1z m ta nvanctve , a unica capaz de com nter o dcspo· 
lismo, é nlUar·so ú tyrnnin. 
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~Eis porque, acompanhado por beneme~itos cida- 1 te!npos em que o pai rle familia recusava, por 
~aos, te~ sempre pro~urado o desenvolvimento da I fr1v~Ios pretextos,_ a educação aos filhos . 

. m~trucçao popular; ers porque, entre os compro- Vm o abandono completo da educação da mu-
mlssos_de honra que ha voluntariamente contrahido Jher que, quando instruiga c virtuosa, é o anjo 
ou na Imprensa, ou no magisterio, ou na tribuna tutelar, e quando ignorante e viciosa é a ruina da 
dos clubs políticos, figura em primeiro logar a familía, mas que sempre é o laço que prende a 
instrucção do povo. Foi firmado nessa convicção grande commànhão social. 
que, com alguns sacrificios, fundou na capital de O abandono da educação dos adultos f<lZia de 
S. Paulo escolas nocturnas, que ha cinco annos homens na idade, crianças no espirito, porque 
funccionam, distribuindo o ensino e soccorros :r quem não teve ensino primaria, não póde ter senão 
centenas de operarias. idéas futeis. 

Animado e convencido dessas idéa.s e chamado Para cumulo de todos esses factos, verdadeiras 
a reger os negocias do ministerio do imperio, não calnmidades, viu, no proprio recinto da camara 
podia deixar de immediatamente curar dainstruc- vitalícia, cujos membros devem ter talento, saber 
ção popular. Observ-ou tão minuciosamente quanto e -virtude; um ex-ministro, tão illustrado em varias · 

. permittiam imperfdtos dados es(atisticos, o estado ramos de politica e de administração, mostrar-se 
da . instrucção publica._ O resultado dessa obser- hospede em ma teria de instrucção publica, ao ponto 
vação, encheu-o de profunda magua. de considr.rar ridiculo e romanesco as salas de 

Viu a ignorancia dominando populações int.eiras asylos e jardins de infancia, idéas conhecidas e 
com o inseparavel cortejo de miserias e vicios. praticadas no mundo civilisado. O Brazil não vai 
Achou prisões replet3s de criminosos, que alli não tí vela em ma teria "de instrucção, como S. Ex. 
est::lriam si o Estado, abrindo-lhes os olhos da con- quiz dizer ironicamente; o nobre senador é que 
sciencia, por meio da educação, tivesse-lhes pa- caminha tão de vagar que ainda não Ih :~ chegou a 
tenteado as sublimes verdades da moral e da reli- noticia dessas reformas já realizadas em nàcões 
gião. Conheceu que em uma população de dez cultas. · . · 
milhões de habitantes, só pouco mais de um mi- Di:.cerre sobre idéas que tem sempre apre~oado 
lhão sabia ler c escrever, e que 321,000 apenas fre- e defendido. Quando lente da faculdade de S. Paulo 
quentavam escolas; que existiam apenas 4,000 es- c incumbido de redigir a memoria historica, sus
cola;:., 82 eollegios sem bibliotb.ecas. Encontrou tentou e pcdill a liberdade·de ensino e a abolição 
professores inhabeis ensinando o que precisavam da carunchosa }Jratica dos pontos, liçües c sabba
aprender, porque o Estado, que tem faculdades e tinas. E' certo que as suas idéas não ror3m então 
escolas para formar advogados, medicos e cnge- approvadas pela maioria da congrega~ão. Mas esse 
nheiros, não tem escolas normaes em que prep:~re revéz, rcsval:mdo sobre a sua pesso3, o ferindo a 
os pt·ores~ore~. Professores distinctos, bem inten- scienci:J, proYocon nn imprensa, <!sse sexto sen
cionados, niio potliam dedicar-se exclusiv<Jmente tido dos povos na phrasc de Sieyes, os maíore;; 
ao magisterio peles minguados vencimentos e pro- louvo1cs o 3pplnmos pelas idéns sustentadas. . 
c~Ir:l\·a~n em tl·aballlos estranhos garantir a sub- Reconhecendo o mal gravíssimo era mister ap- · 
s1stqncw. . . plicar sem perda de tempo t·emedio energico e effi-

Ytu professore.s ncghg~ntes ou om~ssos .no cum- caz. Neste intuito, o governo expediu o decreto de 
prunento de sou~ deYcrc~, quç nrro .e1am chnmados 6 de Setembro tle um:~, creando cursos nocturnos, 
:1. ordem p~r falta de funccwnarws que o::. fisc.a • 0 decreto de ~o de Abril que reformou o collen-io 
l:_zassern. Nem as escolas eram em numer~ sulU- de D. Pedro II, o tlcc1·eto de (i de Setembro alte
c~cntc para receber totlos 9ue dcll:1s prcci~:JVllm. raudo diversas disposições do rcgnlamenlo da es
Entro~ em esc~las dcsproviil.as de hvros c de todo cola polytechnica, e llnalmente o decFeto de 19 de 
o prects_o materml, que funcc1~n:~.Ynm em cnsas nca- Abril ultimo, que reforma o ensino prim:~rio e 
n!lndas, somn.r, sem lu~, preju1l1caudo ode~~~nvol- secundnrio no municipio da côrte e o ensino supe-
vuncnt.o physlt~ das crwu~ns, que a cllns mm re- rior em todo o Impcrio. · 
cebcr wstrucçao. 

Não encontrou uscolas pmllssinnncs ou pelo Esses. decretos estabelecem as b3Ses da ref9rma 
menos de ap1·cndizngem. em um paiz 'cuja prin- d.o ~ cnsm.o, e P.nra que nlgu~ns das suns dlsp~
cipnlriqueza é a illdustria, e principalmente n in· su;ues seJam executadas, preCJS3m dn ap~rovaç~o 
dustria agricola. da assemblé~. geral~ e ou~ras que se reterem as 

Achou 0 e~tndo reservando 1m1·a si a fuculdndo faculdades OXJ_gem .~mco !Co ulamcntos. O decreto 
de ensinar, de examinar, de conferir gt·i1os, exer- do i9. de Abrtl, ahas, nuo exclue n .. ~scola poly· 
cendo port:.mto 0 tni.lís odioso dos privíleo-ios, 0 technici.l dos me!h?ram~ntos que da as outras fa· 
monopolio do ensino nas miTos de quem não póde, culdad~s, sendo InJustas as censuras qu~ se lhe 
nem material. nem . . moralmente satisfazer a todos tem fe1to neste ponto. Todas as d1s os1 oes con· 

imas-innria pudicícia, repellin como um, attentado. 
aos nons costumes, n reunião de nlumnos de dous 
sexos em uma só escola, recordando os priscos 

A, !1.-tOliO h 

o professores, não se . podia proceder de modo 
contrario, em relação aos .professores e 3lumnof\ 
dos cursos su eriores. ·· 

Nenhum dos alumnos, ~enhum dos professores, 
nenhuma pessoa a quem possa interessar esse de· 
ereto, soffreu em seus direitos. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 27/01/2015 11:58- PÃigina 18 de 18 

210 Sessão em i 5 de Maio de 18 '9. 

Deixnndo pnra outra occasião as explicações que 
tem de fazer sol,re esse assumpto, porque o de
creto serú sujeito á assembléa geral, passa a l'GS
ponderao nob:·c deputado por Pernambuco_ , . 

anti--liberal, abaixa o nivel do ensino superior c 
fica muito úquem das aspirações do partido liberal. 
E' com cfi'eito difficil a posiçfio de um ministro ; de 
um lado lhe dizem, és socialista, precipitaste re
formas para que o paiz ainda se não acha prepa
r:Jdo, abriste li'."re concurrencia que o nosso paiz 

ã o ; c o a o 1e ra am: o e-
ereto é restricto, impede; coarcta os vôos do ensino 
popular. 

Pó de asseverar que nesse assumpto é elle o li
heral, e não o nobre deputado por Pernambuco. 

E' liberal porque não quer o monopolio nem 
leio Estado, nem ela in-re-a · or ue. estabele-
cen o a 1 er a e o ensino, não quer nullifical-a 
immediatamente por outras disposições, como 
pro õe S. Ex. 

~ "' dos artigos da lei de :1.875, para se tirar a collação 
dos grãos its faculdades livres. Apezar das autori
dades que defendem essa excepção, póde-se affir
mar que a doutrina niw é liberal. Si Jules Simon 
e outros Yotaram pelo projecto, muitos outros de
mocratas illustres têm sustentado os verdadeiro~ 
principio~. 

Não se combnte o ultramontanismo c a super
stição por meio de privilegias e por meio de re-... - ... . . "' . 

' ~ ' pela tribuna inteiramente livre. 
Um espirito, sinceramente liberal, Laboulaye, 

acoimou o projecto de anti ·liberal, :injusto e impo
litico. 

Crear faculdades livres, e ao mesmo tempo no· 
g.ar-lhes o direi.to d.e conf~rir grãos, é crear umn 

( .. . ~ ' 
officiaes, as faculdades do Estado sejnm as unicas 
n conferir grãos. fica morta a liberdade do ensino. 
aniquiladas as faculdades li'vres, atacndn n liber
dade da sciencia. 

Desde que forem os professores das faculdades tlo 
Estado os unicos a conferir os gr:íos de advo~ado, 

i , n..,cn 1 iro, s pro essons ns acu a es 
intituladas livres. ou se sujeitarão :í fôrma de en
sino dos eslabelecimentos otnciaes, ficando sacrifi
cada a liberdade da sciencia, ou affrontarão a opi
nifio dos prc.>fessores do Estado, para ver os seus 
alnmnos inhabilitados, para Yer em breve tempo 
as suas aulas desertas. Não é se rio dizer-se que se 
estabelece a liberdade de ensino, que se funda 
faculdades livres> para deixai-as sob a fiscalisação 
das faculdades officiaes. · 

e I so_. quem nao Ye o perrgo, quem nao 
eomprehende a inconveniencia de poder um pro
fessor official inhabil, vendo desertas suas aulas, 
sentindo-se ferido no seu amor proprio, recrutar 
discípulos com a ameaça d:~. esphera preta'! 

O lente de uma faculdade official, convencido 
S • • - - • I . • • . 

magiste1· dixit, e deixará aos seus âiscipulos a 
liberdade de suas opiniões, mas, infelizmente, 
:póde haver 11rofessores tambem distinctos que 
pretendam ser infalliveis, impôr as suas opiniões. 
Estes talvez não se resignem ao abandono dos 
dis~i ulos qu~ não queiram seg?ir suas doutrinas, 

Ha} portanto, contradicção em querer liberdade 

de ensino, suj citando as faculdades livres á fisca
Iisação das faculdades officiacs. 

A dispens:J estabel2cida no decreto de chamar ás 
lições e sabbntinas, era uma reforma necessaria a 

· i e o o ensmo e a 1gm-
da de das congregações e dos al unm-os que frrquen
tmn as aulas dos cursos superiores. Esses alumnos 
que já têm um curso de bcllas-letras só podem 
ser compellidos ao estudo pela proficiencia dos 
mestres e a severidade dos exames. 

Quem sustenta a necessidade do antio·o rcrrime 
para ser og1co eve pe ir a volta. da palmatoria 
nas escolas primarias. 

Quanto ao receio do nobre interpellante pela in
fluencia fatal do ultramontanismo; dirá que se 
receia tambem dessa influencia. E' catholico, po
rém sectario da mais ampla liberdade religiosa. 

03 rem 'os rr • • 

não são os que S. Ex. propõe. A democracia que 
na França se levanta contra a lei da liberdade 
do ensino, em vez de quebrar êssa nrma democra-
. , i, a s promover assocwçoes que un-

dassem faculdades livres, crue combatessem as 
idéns erradns que porventura prégassem os eleri
caes. Contra os abusos do clericalismo existem 
proYidencias nas leis vigentes e no proprio decreto 
de :19 de Abril, que pune o ensino de más dou
trinas, de theorias subversivas. 

Os argumentos do nobre deputado provam de 
mais. Si o vigor do ultramontanismo póde vir da 
liberdade do ensino, tambem tem sabido da ro a-
g, n a a 1m prensa. n retanto nmguem aconse
lha que se annulle a imJ.lrensa, a principnl das li
berdades publicas, o prmcipal baluarte da demo
cracia. A logica pedia a ex.tincçiio da liberdade da 
imprensa, porque tamhem ·tem servido á causa 
ultramontana. 

quencia, derivada dns suas premissas, porque o 
seu principio não é liberal, niio é demoeratico. 
S. Ex. está na mesma difficuldade em que se 
encontraram muitos libera~s ~ue, por interesses 
momentancos da democracia, quebrnm nrmai: que 
mais tarde fazem falta. 

.. ·,-.," ·- ~ L.f:'l:s 
nas faculdades livres. porque nullificará aliherdn-
de de ensino. · 

Foram estes os pontos c.apitaes da interpella~iio 
do nobre deputado por Pernambuco. Em occasiiio 
opportuna, quando se discutir o projecto, discutir:\ 
outros assumptos. 

Dizendo que o decreto baixnva o nível do ensino, 
S. Ex. não magoou o orador, nccusou injustamente 
~ de)l1ocracia, po.rq~e a~ i~éas do decreto. de i9 de 

Ainda n·a camara' vitalícia propoz um niustre 
senador a revogação do decreto, por ser no seu 
conceito contrario á lei, á~ instituições e ao ensino ; 
si na camara tem o orador o desgosto de ouvir de 
um democrata que o estabelecimento da livre con
currencia era anti-liberal, resta-lhe o reconhe· . . . . . . õ 
decreto de :19 de Abril e a· opinião da imprensa 
quer partidaria, quer neutra. 

Si por uma l1ypolhese gratuita tivesse de deixar 
de prompto o governo pela repulsa do decreto na 
cnmnra, diria que vencido pelo numero, era ven
cedor Jlela idca. Cahiria de pé, com a fronte er-
gUI a, servm O· 10 e mor a 1a a 1 er a e e 
ensino. 
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Sessão em 16 de Maio de -1879. 2!1 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia 16: 

f-. a parte (até 2 horas.) 

Discussão do parecer n. 42 da com missão de as
sembléas provinciaes sobre o projecto de lei da as
sembléa do Rio Grande do.Sul. 

Continuação da 3.3 discussão do projecto n. 55 A, 
abrindo credito ao ministerio do imperio para oc
correr a despezas com as províncias flagelladas 
pela sêcca. · 

2.a pm·te (ás 2 homs.) 

2. a discussão do projecto n. i20, abrindo cre
dito ao ministerio da fazenda para. occorrer a 
diversos serviços no exercício de 1878-1879. 

Levanta-se a sessão ás 6 ·horas da tarde. 

Sessão em 1.6 de 1\lalo de I8')'9. 

PRESIDENC!A DO SR. LUIZ FELIPPE, 2. 0 YICE· 
PRESIDENTE. 

SUl\UIARIO.-Observações elos Srs. Ignacio l\fartius o Alvos 
ele Araujo (2. 0 secretario).-EXPEDIENTE.- Approva~ito de 
redacçdo.-Declarações de voto.-Observações e requeri
mento do Sr. Souza Andrade.-Observaçõcs e projecto do 
Sr. Sald11nha Marinho.- Proposto. de forças navues.-Lci
tnro. do rclatorios.-Ln PARTE DA onDE~ no DtA.•-Discussilo 
do [l:lreccr n. 42 de assembléas proviuciaos sobre leis da as
sembltia do Rio Gro.ndo do Sul.-.IJiscurso do Sr. Fernando 
0sorio.-Emenda.-2.n PJ.RTE D.l. ORDE:Il DO DIA.-DiscussãO O 
encerramento do projecto n. !20 sohre crcditoa para as pro
vincius llagclladus.-Chamada. 

As U horas da manhã feita a chamada, acham-se 
presentes os Srs. : Luiz Felippe, Alves de Araujo, 
.Bellrão, Martim Francisco, Augusto França, Aure
liano Magalhães, Ignacio Martins, Mello Franco, 
Theodomiro, !oiio Brigido, Hortn de Araujo, Flores, 
Souza Andrade, Souza Carvalho, Josú Marinnno, 
Joaquim Serra, Louren~o de Albuquerque, Barros 
Pimentelt.Bariio da Estancia, ·Jeronvmo Sodré1 Ri· 
beiro de meneze!l. Marinnno da Silva, Serapnico, 
Monte, Franklin Dor ia, Moreira de Barros, Bulcão, 
Almeida Barboza, José Bassoni Libernto Barroso, 
Sergio de CP.stro, Bariio de VIl a Belln, Theodoreto 
Souto, Joaquim Tavares, ~lalhelroa, Rodrigues 
Junior, Olegario, José Caetano, Costa Ribeiro, Ro· 
zerra de Menezes, Francisco Sodré, Ruy Barboza, 
:&loreira Brandão, Tavares Belfort, ~fanocl Eusta· 
quio e Zama. 

Compareceram depois da chamada os Srs. AI· 
meid.a Couto, Prado Pimentel, Esperidiiio, Franco 

Freitas Coutinho, Baptista Pereira, . Souza Lima, 
Lima Duarte, Ferreira de Moura, Antonio Carlos, 
Marcolino 1\Ioura, Prisco Paraíso, Andrade Pinto, 
Silveira ~fartins, Leoncio de C:1rvalho e Corr(!a 
Rabello. 

Faltaram com participação os Srs. Aragão e 
~lello, Camargo, Frederico de Almeida, Franco de 
Almeida, Fidelis Botelho, Gavião Peixoto, José Bo
nifacio, J\Ieira de Vasconcellos, Mello e Alvim, 
Souto, Theophilo Ottoni e Visconde de Prados ; e 
sem ella os Srs. Affonso Penna, Carrão, Carlos 
Affonso, Couto Magalhães, Diana, Espindola, França 
Carvalho, Hygino Silva, Manoel· Pedro e Pedro 
Luiz. 

A's U 3;4 abre-se a sessão. 

E' lida. a acta. 

O Sr. Ignacio l\lartins :-Sr. presidente 
V. Ex. deve recordar-se de que hontem na occasião 
do expediente, eu requeri que fosse dado para· a 
ordem do dia de hoje um projecto, que dispensa dos 
direitos de transmissão ile propriedade a casa de 
misericordia do Curvello, afim de fazer acquisição 
de um edificio para seu estabelecimento. O digno 
L o vice- presidente da camara d·~clnro u que satis-
faria o meu pedido. · 
· Hoje, Sr. presidente, fiquei sorprendido quando 

no Diario Official não vi noticia do que eu havia re
querido, ao passo que os outros jornaes, todos, 
deram noticia do requerimento por mim feito. 

Vi tambem com sorpreza que o nosso i. o digno 
vice-presidente esqueceu-se do que havia pro
mettido, não dando o projecto para a ordem do dia 
de hoje; e ainda a minha sorprezn é maior quando 
vejo que nem a acta refere-se a esse facto l 

Não sei qual a razão do facto. 
Niio posso, Sr. presidente, ::mppt1t' de fórma al

guma que ha nisto a lgumn desconsidera~ão a mim, 
niio pela minha pessoa, que com isso natla tem, 
mus pela posição que occupo nesta casu como re
presentnntll de uma província, que merece alguma 
uttençiio, como todas as outras. 

Venho reclamar do V. Ex. a rectiJ1cação da neta 
nesse sentido, e que façu com que o Dial'io Otficial 
publique integralmente o que se passa na çasa. 

E para que, Sr. presidentG, eu não sej!l. mais 
victima destes esquecimentos officiaes, peço a 
V. Ex. f{Ue nn occasião competente consulte a 
camorn s1 consente que o projecto, n que me refiro, 
seja dado parn n ordem do dia de segunda feira. 

E' um projecto que não tem absolutamente 
mnterla parn discussão .•. 

o Sn. c.~NDIDO D& 0LIVElllA:- E ~ urgente. 
0 Sn. IGNACIO MARTINS : -:- ••• e é urgentissimo, 

' ' . . haja de não esquecer-se do que requeiro, 
fez o seu digno antecessor. -
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o Sn. PREsiDENTE :-A reclamação de V. Ex., direito da comarca da Imperatriz, proviD:cia do 
quanto à omiss~o da acta, será tomada na devida_ Maranhão.- Inteirada. 
consideração; e a que se refere á ordem do dia, em Requerimentos: 
breve será attcndida. 

O Sr. Alves de Araujo 12.• sectetm·io): 
-O nobre deputado por ~inas reclamou contra a 
nfto inscripção na acta de um pedido que hontem 
fez á mesa. S. Ex. orém encranou-se or ue na 
acta le-se o seguinte: (Lê.) 

Jã ve, pois, o nobre deputado que não tem razão 
para reclamar ·contra a acta. 

O Sr. Ignaeio Martins (pela ord(·m) . 
-Ouvi lêr a: aeta e não ouvi fazer menciío do men 

q • ; i n ·v z. 1 r." s ere arw 
saltou o topico respectivo, entl'etanto não me refiro 
já á nc!_a, mas o que é c_e~·to é que eu não dei~o 4e 

Official, que tem obrigação de dar conta de tudo 
quanto aqui se pnssa, não faz menção do meu· 
requerimento. · 

Para não me sujeitar, pois, a que o meu pedido 
seja novamente preterido por esquecimento do 
presidente da me~a, insisto em que V. Ex. ponha 
á votação o meu requerimento, para que seja dado 
para a ordem do dia de segunda-feira o projecto 
de que se trata. Prefiro que a camnra negue a sua 

rovarão me · · 
vez esquecido. 

O SR. PllESIDEXTE:-0 requerime;lto· do nobre 
deputado j{t foi approvado pela camara. 

E' approv:tda a acta. 

EXPEDIE:-iTF.. 

Otllcios: 
Do Sr. Ft•ederico de Almcitln, 1.0 \"ice-presidente 

da cam?ra, pnrt~~~pando q~e or doente não pótlo 

Do ministi'O do imperio, de H de ~laio ue !879, 
tr:lllsmHtindo, em ,·n·tude do rcqui~ição, as com· 
municações, que foram recebidlls da presidencin 
do Pará relali\"n!l a negodos ccclcsinsticos .-A' 
quem fez a reqnisicão. 

Do secretario do senado, do iu·ue ~rnio uc 1879, 
participando que constou no senado tennn sido snnc· 
CÍOnadas US l'CSoin~ÕCS ua :l:'Sí•ffiblén geruJ, que IIU· 
torizam o g-o,·erno :t mandar admittír n ex n c ' 
anatomia descripliva do 1.0 ::~nno medico dn Bahia 
o estudante Joaquim Marques Rodrigo; e a man
dar matricular no :1." anno de S. Paulo o estudante 
Antonio Alves da Costa Cm·valho.- Inteirada. 

augmento da pensão que ora .percebe.- A' com
missão de pensões e ordenados. 

De Fernando de Souza Koch, pedindo dispensa 
de frequencia para fazer exame de anatomia, 
physiologia c pathologia geral, e m3tricular-se no 
4.o anno medico da faculdade da côrte.-A' com-. - . 

J;le Luiz Mn .. weU de Souz:1 Bastos, pedindo para 
ser admittiào a exame do 3." anuo depois de ap
provndo no do 2.0 da faculdade· de medieina do 
Rio de Janeiro.-A' eommissüo da instrucção. pu
blica. 

matricular-se no 3.0 anno da faculdade ·de medi
cina da Bahia, depois de approvado nas materias 
do L" e 2." :mno.- A' commissão de instrur6ío 
pu J ICa~ 

De João José Fagundl's de Rezende e Silva, r e
clamando contrn a pretcnçíio de Custodio José Dias. 
- A' com missão de fazenda. . 

De L. Block & Comp., propondo-se constl'llir as 
estradas de ferro que o governo faz por udminís- . 
tração ou projecte fazer, bem como quaesquN~ 
obras publicas, trnbalhos hydraulicos e encana
mentos.-A' commissiio de obras publico;;;. 

' ~ . c ~ 
de Souza, pedindo um anno de licença com os res
pectiyos vencimentos para tratar de sua saude.
A' commiss1ío de pensões e ordenndos. 

E' lida c approvnda sem debate a rcdncção do 
projectc !88 de. 1879, pu!Jliratla no Diatio O cial 
de !6 do corrente sobre n ntr· ·t l 

Luiz de Mello Brandão e Menezes. 
Yem á mesa c são mmHlnu~ls inseri!· na ac~ a:; 

seguintes 

uu1 requerimento. 
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O Sn. PREsiDENTE :-Tem a palavra o nobre de-
putado. · 

dente, traz-me a esta tribuna o discurso proferido 
.no senado, na sessão de !3 do corrente, pelo Sr. 
senador Jaguaribe. S. Ex., no seu prurido de cen
surar as autoridades superiores da província do 
Ceárá, commetteu graves injustiças e inexactidõcs, 
que eu preciso contestar e. rectificar. . . ' 

das liberdade publicas, muito. estremecido pelo 
exacto cumprimento das leis, quando S. E~. tem 
um vassado que eu não quero revolver, e que, si 
me propuzess3 fazel-o neste momento, me pa
rece que o nobre senador não ficaria em muito 
boa posição. perant~ os seus proprios ~ollegas. 

por occasião de um contlicto levantado por S. Ex. 
com a relação da Fortaleza a p1·opos1to de um 
acórdiio relativo ás eleições municipnes a que ulti
mamente se procedeu no município da· capital. 

Esta questão, Sr. presidente, prende-se á celebre 
eleiçiio da freguezia d.e Mecejana em 1876, cujo 
pleito me ceube em grande parte, eleição que foi 
motivo para as questões que depois se susc1taram 
e que hoje ainda occupam a attençiio do senado e 
do conselho de estado. 

A eleição a que se procedeu em Outuuro de 1876 
na freguezia da 1\fecejana foi uma saturnal inde
cente, eivada de todos os vícios, irregularidades e 
\iolcncias que jámais se praticaram em muterin 
eleitoral (Apoiados). 

Durante nove dias disputei-a .contra ps amigos 

cel~a. No fim desse tempo foi invadi ,, a igreja pel~ 
força publica em numero de 40 praças commuud!ídns 
por um major de infantaria em presença do chefe do 
policia e sendo presidente dn provincia o 81·. dt)s· 

, embargado r Farta Lemos. 
Era a é oca em uo se ro1:lnmnva o em 1onl o de 

honra que tinha o governo de garantir a liberdad" 
do voto. Fomos violentamente expl'llidos un matriz, 
c ~ara que se pudesse nppnronlnr uma elei,~ilo re
;?Ular, !'oi Jlreciso fnzer um novo livro do 'netas o 
falsificar todos os trabalhos constantes do llVl'O pri· 
mitivo. 

Lerei esta questiio uos tt•ibunnos competonlos. 
Verificou-se perante o juiz de direito tln 1. 11 vara, 
não sómente a falsidade do livro das notas, -como 
tambem a inversão com leta de toda a or 1 
eleição. Verillcou-sc quo tudo estava mudado, que 
havia novos eleitores, novos juizes de paz e nova 
volação visivelmente simulada para o fim de se 
ngeitar a presidencia da camara municipal da ca
pital e nella encartar·se o famoso barão de lbla
pava que não podendo soffrer a derrota que lhe 

rr· • ~ • -

ções municipaes e de juizes de paz, á vista da prova. 
plena_ de fraude, como consta do proprio acórdão da 
relaçao. 

or a e e evere1ro e 
:1.878 não validou a eleição, porque assim o en
tendo em vtsta do texto do mesmo acórdão: annul
lo~ o ·despacho do juiz de direito sob· pretexto 
fr1volo, como costumam fazer os juizes partidurios, 
e como vou demonstrar: 

direito no dia 8 de Janeiro, e por acórdão e 9 de 
Fevereiro, foi annullada a sentença da :1..n instan
cia porque no processo faltavam algumas actas da 
eleição ; mas pelo texto do acórdão, e pela razões 
motivadas e apresentadas pelo honrado desenibar
ga~or Fernande~ Vieira, 'que tambem não é sus-

conserva.!or intransigente, se ve que a relação não 
podia declarar e nem declarou valida a eleição, 
muito embora annullasse a senten a do ·uiz. iz 
o acor ao (é: 

a Acórd~o em relação, etc. Que Yistos, expostos e 
discutidos estes autos, depois do sorteio do estylo. 
julgam inrundada a impugnação feita pelo tenenté 
e»oronel Tristão Antunes de Alencar, presidente da 
mesa parochial de ~lecejana, na petição a folhas 5~ 
ao receuim"Cnto do recurso interposto na interior 
instancin ; porque em vista da doutrina do art. 139, 
parte segunda das instrucções de !2 de Janeiro de 
1876 e do - :- · 
ser o proce imento do juiz a quo.• Note bem V. Ex.; 
é o proprio tribunal quem declara que annullando 
n eleiçiio outro nuo podia ser o J>rocedimento do 
juiz de direito. Como pois preva ccer semelhante 
eleição? No acórdão mediante o qual preten
deram vnlidal-n eslti n condemmtção formal dessa 

r• • .. 

• Outrosim, nttendendo a que o juiz recorrente 
(lfOCoriu decisiio no recurso, perante eU~ interposto 
sobre nullidades das eleições de vereadores e juizes 
t\e paz, procedidas ultimamente na pat·ochlll. de 

I l• ' I • o 

dessas cleit;ões, contra o preceito do artigo i~7 das 
citadas instru~~ões, e não sendo mais admi~siYol 
dcscert~m os autos á inferior instancia, :~flm de ser 
suppridn essa falt:t, que se oppõe ao conhecitnen to 
do presente recurso, visto como se termina hoje o 
prazo de 30 dius, pela lei eoncetlido para conhecer 
este tribunal de tnes recursos, julgam nulla e som 
viqor n sentença do quo cx·officio ~e rccorr.:m ... 
Pflguc o recorrido as custas. • 

descerem os autos ao juiz; era esse o meio lega!. 
de sanar a !ulta que sómente podia ser lauçada a 
conta dos falsific!ldores que compunham ~_me~a .. __ 
parochial aos quaes unicamente aproveiii:m mais 
essa irregularidade. · 

0 SR. RODRIGUES JUNIOR : E elÍes tinham. obri"'a· 
çao de remettcr as a c tas. 

O Sn. SouzA ANDRADE : - Deviam remetter as 
actas, mas não o fizeram ; entretanto o acórdão da 
relação favoreceu e aproveitou aos falsificadores, 
pelo modo como foi entendido. 
~ste acórd~o da rel_ação é datado . . 

no falso livro das a c tas, depois do depoimento de exprésso na lei e nas instrucções da ultima 
g-rande numero de testemunhas, annulloli as elei- C'leitoral que dizem assim: 
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improrog:wel de ao dias, si as rela~ões não deci. 
direm os recursos, julgar-se-ha firme c irrevo
o·aval a senten a da L a instancia ..• 

O Sn. THEODORETO SouTo: -Pnlavras tex.tuaes da -
lei. 

O SR. SouzA A.NnnApE :-... parece obvio o que 
tenho dito; tanto mais quanto, Sr. presidente, a 
relação não se animou a declarar válida a eleição de 
~Iecejana, taes eram os escandalos que a ella ti
nham presidido ! Entretanto essa eleição prevale
ceu e prevaleceu de facto, porque não havia mêio 
de ir contra a força. 

as, nao posso eixar e er as razoes o r. e
sembargador Fernandes Vieira, a quem ha pouco 
me referi, votando contra a eleição. 

Diz S. Ex.: • Votei pela nullidade àa eleição de 
?llecejana pelos tres seguintes fundamentos: 

• i.0 Por considerar plena a prova resultante 
o exame que se proce eu no 1vro as actas, 

e para o ~ual requereu-se a citação da mesa da 
assembléa parochial, prova que foi corroborada 
pelos depoimentos das testemunhas, algumas del
Ias insuspeitas, e maiores de toda a excepção, 
como verbi gratia, o major commandante da força 
de linha enviada elo residente da rovincia 
para ollstar a perturbação da ordem pub ica, evi · 
denciando-se quer pelo alludido exame, quer pelos 
depoime~tos testemunhaes, que o livro em que se 
pl'ocedeu ao dito exame não era o mesmo em que se 
lavrara a acta da (o1"1nat:ão da m~sa, e as ante
riores á apuração, quanto mais que é doutrina cor
rente C{Ue não se podendo obter provas directas 
de falsidade, e simulação, o dire1to se contenta 
.com provas indirectas e conjectu!':tes ; 

• ~o 

trabalhos da respectiva mesa da assembléa paro
chiai de Mecejana, como da acta geral da apuração, 
feita pela camara municipal desta capital, de modo 
que a phase importantíssima do processo eleitoral 
attinente ao recebimento das cedulas ficou total
mente estran~o á apr~~iação dos jui.zes do~ feitos, 

mero de cedulas que entraram para a Ürna e foram 
apuradas, condizia com o numero dos votantes, que 
acudiram á terceira e ultima chamada, verificou-se 
a lO e não a 9 como devia ser, e confessa a mesa 
da assembléa parochial no contraprotesto de folhas 
49, o trabal~o da cont~gem c emmass~mento das 

O SR. SouzA. ANDRADE: -o. que é exacto é que 
não estão na casa; já os procurei na secretaria, e 
pedi que fossem procurados no archivo, mas não 
a p pareceram ! 

Com esses documentos vinha um requerimento 
meu em ue )edia á rela ão ue declarasse a sua 
sentença; o entao pres1 ente are ação deu um e!'· 
pacho ambiguo, que nada re_solvia. 
· Ora chegando ao Ceará o novo presidente Dr. José 
Julio, tornei a reclamar contra tudo isso e pedi que 
fosse mantidn a sentença da :1.." instancia proferida 
pelo.juiz de di~eito da :f..a_vara. 

. .. . (. 

verificar accuradamente a lei, declarou por porta· 
ria de (1, de Julho do anno passado subsistente a sen
tença de primeira instancia, e de nenhum eft'eito 
o acórdão da rela{'ã), por isso que tinha vindo fóra 
de tempo; fundando-se além disso o nobre presi· 
dente do Ceará em um aviso do ministerio do im
per-ia de :1.2 de Março do mesmo anno, baseado em 
consulta do conselho de estado, relativamente a 
questão identica occorrida na província de S. Pa!!l2 . 

do districto e freguezia de Mecejana, dever-se 
proceder á eleição municipal em todo o município 
da capital, porque o numero de votantes de Me
cejana,. reunido ao da freguezia de Soure, excedia 
á metade do total dos votantes do mesmo mu • 
nicipio, mando~ o J?r..: José Julio, muito ~e~al-

' ~ de paz no município da capital, que comprehende 
as freguezias de Mecejana e de Soure. . 

Essas eleições fizeram-se com toda a regulan
dade ; fizeram-se com o concurso dos nossos ad
versarios, e a prova é que na freguezia de Me
~e~ana obtiveram elles o terço dos eleitores e um 
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• OUZA NDRA.DE :- eJt<IS <tS e CICÜes, con-
tra as quaes niuguem reclamou, cx.ceptÕ um ho
mem de 1\Io.cejana, fundando-se em vícios sup
postos, nüo existentes, a relação da .Fortaleza, em 
vez de tomar couhecimento do recurso para annul
lur ou não as elei~ões daquella freguezia, valeu-se 
desse pretexto ara annullur s e i -
n~un.Icip~o, . eclaraudo que o presidente da pro
Tmcw nao tmha competencia para mandar proce
der a novm; eleir-ões, e mostrando-se a mesma re-

,. - - • • • • 1 a 
em certo-s tribunaes .-... 

O Sn. Po~IPEu :-Nella princill::tlmcnte. 
O Sn. Souza ANDRADE:-... fJUO contra o seu re

gulamento, contra todos os estylos, mandou afinal 
remetter cópias do acórdão não só ao presidente da 
província, como tambem :i novn cnmnrn e ao pro
motor publico para denunciar contra a camara, si 
esta continunsse em exercicio. 

O ·o 1 - •· · 
nuou em exercício, como urn de seu dever e de 
seu direito, em obediencia no presidente da pro
víncia, que é o seu legitimo superior. 

O Sn. Po}IPEU:- O promotor não denunciou 
apezar de ser conservador. 

o SR. ouz N 

dente, que o promotor é conservadÕr e até era 
redactor da Constituição, jornal do llarão de Ibia
paba. 

Diz o celebre acórdão: « decidindo nesta con
í'ormi~ade, mandam que se enviem cópias do pre
sente Jl.dg~d.o ao president~. da província, á ca.-

funccio!lar, e ao pro~?wtor publico_ para que intente 
denuneta contra a d1ta corporarao, si porventura 
negar obediencia á decisão deste ·tribunal .• 
_Pa!'ece-m~ que_ uma r.ecommendação desta ordem 

na o e propna de um tnbunal, que deve ser vene
rando e restringir-se unicamente ao que determina 
a lei. 

Chegando este acórdão ao conhecimento do 
Sr. Dr. José Julio, resolveu S. Ex.., por portaria 
de 2 · 
sua execução e levantar conflicto de attribuição 
perante o poder competente. Etrectivamente foram 
o~ papeis remettidos ao governo, e consta-me que 
amda pendem de consulta do conselho de estado. 

- Ma~ os con.servadores do Ceará, tendo á frente 
o barao de Ib~apaba entenderam que não deviam . - . . 
camara municipa1 perante um 'supplente do sub
s~ituto do juiz de diyeito, o q.ual acaba de pronun
Ciar treze dos ma1s consp1euos e henemeritos 
cidadãos da capital do Ceará (Apoiados). 

O SR. BuARQUE DE MACEDO:- Quaes são elles ? 

• Tenente-coronel Antonio Pereira de Brito Pai
va, Dr. José Pompeu de Albuquerque CRralcante, 

cisco Sampaio, capitão José Joaquim Bezerra alfc~ 
res ~ianoe~ Francisco da S!lva Albano, ph~rma
ceuhco Joao da Rocha Moreira, capitão Guilherme 
Cezar da Rocha, dito João Riheiro Pessôa Montcnca 
gro, Joaquim Felicio de Oliveira Uma, , os quaes. 
nove .vereadores, e_ q,uatro s~pplen~es. foram pro: 

O Sn. RODRIGUES JuKIOR:-E' um attentado. 
O Sn. THEODOREro Souro:-E' uma vio!encia sem 

nome. 
f! SR. SouzA ~D_RAD~:- Já se ve que os perse

g:mdos no Ceara nuo sao os conservador.'s, ~ão os 

O SR. BuAnQuE DE MAcEno:- Apoiado. 
O Sn. TnEODOREro Souro:- -
O SR. SouzA ANDRADE:- A relação annullou as 

eleições lib~rae~, os juizes J?artidarios, phrenetica
mente parhdanos, pronunc1am os vereadores libe
r~es>:- os homens. mais distinctos da capital da pro
vlllCla do Ceara, os quaes, para livrarem-se da 
cadeia, tiveram de prestar uma fiança de 5: 000-~000 
cada um. " · 

Eis ahi o estado em que estão as cousas no 
Ceará. · . . . 

> 

situação dos meus amigos da capital do Ceará e 
por iSSO VOU mandar á mesa um re:Juerimento, em 
que peço ao governo cópias das communicações 
que houver recebido do presidente da provincia 
relativamente á pronuncia destes dignos cearenses 
e ao mesmo tempo mostrar a sem razão do alarm~ . ' . 
nado. 

O nobre senador, que não está acostumado a 
respeitar a lei; que quando era chefe de policia da 
provincia do Ceará concedeu habea.s corpus a um 
~éo que estava cumprindo sentença passada em 
JUlgado.... · · 

Sa. RoDRIGUES JUNIOR:- Como chefe de po
licia L .. 

O Sa. SouzA ANDRADE:- ... que foi a causa oc-. 
casional, para não frisar -melhor, de um contlictcr· 
sanguinolento que se deu na cidade do Crato em 
i8õ6, do qual resultou a morte do infeliz Landim ; 
que não conhecia limites á sua paixão partidaria, 
quando militava na política da província ; o nobre 
se~a~9r, que não sei mesmo a que partido p~rtep.ce, 

politica alguma; e em !866 votau aqui a favor do 
gabinete de 3 de Agosto, com grande pasmo ~ des
gosto dos seus antigos amigos, declarando então 
que não conhecia chefes e que pouco se importava 
que o chamassem de conserrador, liberal ou pro
gre.ssista; .o nobre senador. não erl! J?Or certo o 

o ponto infundadas e mal inspiradas. 
O nobre senador ainda foi contradictorio ; e 

admira como é·que,.sendo S. Ex. jurisconsulto e 
juiz de direito de uma .das mais rendosas varas da 
corte dQ imperio, e que já foi ministro de estado, 
deu no seu discurso uma sincada desta ordem como 
vou mos rar.a camara no propr10 1scurso de S. 
Ex. O nobre senador, referindo-se ao conflicto de 
que se trata diz o seguinte (lê): 
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solyeu. Não posso exprimir-me de outra maneira. 
Dissolveu a camara municipal fundando-se em que 
a relação do districto, quando proferiu a sentença 
approvando a eleiç:io que deu a cxist~ncia a esta 
camara, tinha passado o prazo que a le1 marca. • 

De maneira que a relação annullou e não annul
. lou a eleicão l 

Como s·e entende isto? Como se dissolve uma 
camara já dissolvida pelo acórdão da relação? E' 
dmi a el ue o nobre senador tão ver· 

gislação e na logica, caia em uma falta destas. 
UM SR. DEPUTADO :-Em logica? 
o s:ã.. SoUZA. ANDRADE :-Ha tambem algumas 

palavras do illustre senador a que eu não devia 
responder. Por exemplo,S. Ex. chama de rabula ao 
Dr. José Julio ue é um dos brazileiros mais i! 
trados flUe cu conheço (apoiados), e ·que tem um 
gráo academico superior ao de S. Ex~ 

Eis o que disse o nobre senador: 

• Snbendo-se que os tribunaPs não têm obrigação 
de reunir-se durante as férias· sabendo-se mais 
que o nosso direito tem disposto que nos prazos fa.taes 
se des'!ontam os dias feriados, está claro que esta 
mesma raziio que a argucia de wn 1·abula, pois não 
posso exprimir-me de outro modo, foi descobrir 
para annullar uma eleição, sem ter direito, sem ser 
occasião, sem estar a q;1cst~o sub judicio, não póde 
de maneira alguma prevalecer, visto como, quando 
mesmo se queira entender a legislação com todo o 
rigor, isto é, o prno de 30 dias, descontado o mez 
de Janeiro, só restavam os nove dias do mez de F e-
v e e1ro, p r cons quenc1a, a ec1sao 01 pro enc a 
dentro do prazo legal. • 

Tudo isto me parece futil : nem n relaçiio tomou 
ferias para aquelle fim,porque tratava-se de negocio 
eleitoral, mal3ria urgente, e até declarou que o 
dia em que proferia o seu acórdiio era o ultimo 
do )razo. E~tava en anada · o 1razo 'á tinh 
pmt o. · 

Emfim, Sr. presidente, o discurso do nobre se
nador é uma serie de banalidades de máo gosto. 
sem razão de ser e de todo o ponto improcedentes: 

O nobre senador não tem a menor razão. O Sr. 
Dr. José Julio levantou o conflicto; está este pen
dente da d i;-
ministro da Justiça que, pelos meios ao seu alcance, 
. . 

REQUERUIEXTO. 

Sala das sessões, em 16 de Maio de :1879.- J. B. 
de Souza Andrade. __. 

O Sr. · Saldanha Marinho (pela or
dem):-Eu occuparei á casa tres ou quatro minu
tos apenas para a apresentação de um projecto, 
que e~cuso .tustificar, porgue traz a justificação 
em SI proprw. E' um proJecto para termos inde
péndencia do poder judiciario, necessidade es.ta 

ue ·C · · · . 
póde dizer que todos os (lossos males provêm da 
falta do poder judiciario, conseguintemcnte da 
falta de independencia desse poder. 

A hora do expediente já estil avançada e eu não 
quero cançar a attenção dos mens collegas; tanto 
mais qua_nto oprojecto tem _ _9,e ser rc1!1etti~g a uma 

rr.enle. 
E' este o projecto (Lê). 
Vem á mesa e é remettido á commissão de jus-

tiça civil o seg~inte - · _ 

A a.ssembléa geral resolve: 
Art. 1. o Os pre~idcntcs das rclnrões e do su

premo tribunal de justira serão elêitos annual
ment_e pelas rcspectivns corporações, podendo ser 
reeleitos. · 

Art. 2. o Nas vagas de desembargadores serão 
admittidos os juizes de direito por antiguidade 
absoluta, sob proposta (:o supremo tribunal de 
·ustica. 

Art. 3. o Os juizes de direito serão nomeados 
sob proposta do supremo trihunal de justiça; de
vendo tambr::m ser respeitado ~bsolutamente o 
principio de antiguidade dos juizes municipaes e 
de orphãos, promotores, ou substitutos formados. 
·Art. ~-o As rela~ões do Jmperio serão divi4idas 

... -.. rr • • 

vendo a primeira nomeação de desembargado'r ser 
sempre para a relação de :Ln classe, dando-se pro
n1oção de inferior para superior, conforme a anti
guidade dos respectivos desembargadores. 

Art. 5. u Nenhum membro do poder judiciario 
poderá aceitar car"'o administrativo, ou legislativo, 

er oc-
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Art. 3.0 As praças de prct voluntarias quàndo 
f.Jrem escu~as por conclusão do seu témpo de ser
-viço; terão direito a um pl;'azo de terras de 108;900 
metros quadrndos .nas colonias do Estado. 

Art. !j,,o Para preencher a for(~:l decretadn proce
der-se-ha na fórma lh1lci n. 25;)6 de2üdeSe-

Art. 6.11 As licenças aos jnizes municipaes, de· 
orp11ãos, promotores,- ou substitutos só podem 
ser concedidas pelos respectivos juizes de direito ; 
a c; destes pelas respectivas relações ; aos desemba~ 
~adores pelo supremo tribunal de justiçn, e aos· 
membros deste tribunnl pelo mesmo trilmual. 

Art. 7 .? A não ser pQr n10tivo de moles tia pro
vada, nenhuma licença excederá de tres mezes, e 

· em nenhum caso percebr.rá o licenciado mais do 
que o seu ordenado, c i~to ·mesmo lhe .serã di
minuído it proporção do tempo da licença, até o 
maximo de um anno, nada pcrc~bendo da.hi em 
diante; salva impossiJJilitlade phvsica nlJsoluta. c 
provad;l, e·neste caso lhe scrú a!Íonado ~cmpr'é o 
seu. ordenado. 

. tembro de i'57lí:, ficando o governo autorizado a 
conceder o JÍI'emio de -1005 aos voluutarios e ·ae 
500~ nos engajados, e em circnmstancia-' extraol'
dinarías a contrata1· nacionncs e estrangeiros. : 

Art. 8.0 Além dos titulas, condecorações ou dis
tincções, que positiva e dircctamente estejam esta
belecidas por lei, e para as condições n:i mesma 
previstas i3 de modo que nfío parta de deliberação · 
arbitraria do governo, nenhum membro do poder 
judiciario póde aceitar concessão, graça, titulo, dis
tincção, ou eondecoração do poder e-xecutivo, sob 
pena de perda do emprego, e sem direito á aposen
tadoria: · 
· .Aú. 9. o Nen-hum membro do poder judiciario po
derá ser suspenso do exercício de suas funcções, 
por acto adminístratiyo, senão ouvido o supremo 
t1·ibunal de justiça, e concordando c'te; devendo, 
dnda a suspensão; ser instaurado o competente 
processo de responsobili da de dentro de 30 dias da 
dato -da suspensão, sob· pena de ficar esta sem 
effeito. - · 

Art. fO. Ficnm revogo das as dispo.siçõ~s ·em con
traria. 

S. R.-Rio de Janeiro, 16 dr 1\Iaio de 1819.
Joaquim Saldanhá llfarinho.-f'eticio elos Santos .
Galdino das Neves . ..:..!. C. A.zcvedo.-Ruy Barboza. 

Achando-se lia sala immediata o Sr. ministro da 
· mariliha, que vem apresentar a proposta de fixarão 
/ ue fo1·ras nnyaes e o rdatorio da roparLiç. i:io a seu 

cargo, é inlroduzitlo com as formalid:.u1es do cstylo 
e tomando assento ú direita do Sr. presidente, le o 
seguinte: 

-Augustos c d'1gnissimos senhores representantes 
da nação. 

Em obediencia ·ao preceito coastitueional e de 
'ordem de Sua Magestaue o Imperador, venho apre
sentar-Yos a seguinte 

PUOl'OST • .\. 

Art. :1. 0 A forÇa navál nctiv:t 
nancciro de i880-l88l- constará: 

• a • a Z· a q 
companhias com o completo de 300 praças •. 

. A. 28.-TO~O I. 

Art. 5." Revogam-se as disposições em contrnrio. 
Palacio do Rio rle Janeiro, 16 de Maio de 18i9.-. 

João Fen·eira de Moura. · 
O Sr. minstro da mninha retira -se c~m as 

mesmas form:tlidades com que. entrou, e() Sr. l)re"
sidente declara que a proposta e o rclatorio vão :ís 
respectivas commissões. 

Achanuo:se tamb('m na. sala inunediata os Srs. 
n:linistros da agricultura e do imperio, são intro
duzidos, cada um por sua vez_. com ns formalida
de.s do estvlo c fazem a leitura dos relatorios das 
repartições a seu carg-o. 

Retirando-se_ com as m_csmas formnlíuades, o 
Sr. presidente declara que os relatorios vão :'ts com
missões competentes. 

PRDIEIRA P.~RTE D.~ OUDE~I DO DJA. 

Entra em discussão Õ parecer de conunissão re
latiYo a algumas leis da assemJ)léa provincial do 
Rio Grande do Snl. 

yincial ha muitos annos, unanimemente liberal, 
tem tido o desprazer de -vêr seu~ decretos não sanc
cionados. 

. . SI. en , nao posso, nem. evo c· c p~r por 
\ muito tempo a attenção da camara 'dos Srs. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 27/01/2015 11:58- PÃigina 8 de 1 O 

218 Sessão~ em 16 de Maio de 1879. 

deputndos, porque ella tem necessidade de discutir 
outras matcrias ; mas, para mostrar que bastante 
rnzão lere a ass·:m bléa provincial do Rio Grande 
em approyar os estatutos da c.ommunidade eyan
gelica de ·.s. r:eopol~o, eu tenho ne_cessidade de, 

. ' ... ... 

::.ens Es,tudos Praticas, secção 3.•, § !:."67, sob a 
epigraphe-0 qu~ são associáções religiosas. _ 

Ddiniu elle: - • Associações religios:-~s.- São 
tMas aquellns que são estabelecidas para um fim 
pio. Taes são a~ .confrarjas ou irmanda~es . 

CQIDpl.ctamênte esclarecida, impug-n(\r as razões Uruguay' es-Pirit~ lucido como er:i, n~o quer i~ 
de não sanc<,::io dadas pelo presidente da minha j dizer com i:-:to que sú eram associações. religiosas 
província. . as confrarigs ou innal)dãdes (apoiados); e si f:1llou 

E' esta a primeira raz5o apresentada pelo presi- em confrnri~s .e irm~mdades foi :1penas para dar 
dente de então (lendo): • Nego sancção ·ao presente um exemplo de associ:~ções religiosas (Apoiados) . 

. projccto, pelo qual se approYam os estatutos da Nern elle tinha nece$sídnde ô.e apresentar um . - .. . .., . - ... 
'- O • ' L 0 '- l .0 .::; ::;. .,.\. ..._ 

essa l~i (isto 0, o decreto da. assembléa provin~ial) exist~m-ou possam existir para fazer comprchcn
coutrrda uo espírito do acto .adcllcional, art. 10 der perfeitamente qual era o seu pensamento. 
§ iO. » Sr. presidente, é inteiramente improce- O Sn. SrLVEHtA DE SouzA::._Essa d•S aue se ft'nta é 
dente esta primeira razão. emi:1entemente religiosa, as outra~ • são mh<tas. 

O art. 10 ~ 10 do acto uddicional àiz (lendo):· ( .-ipoiados e ~utros·apartes.) 
« Compete ás assembléa~ provinciaes legislar: Sobre 

... l ~ , • .... o "-
associações politicas, ou religios:1s. , dos nobres deputados que veem em meu auxilio, 

porque é de um lente de uma faculdade de direito, 
Por ::~qui se Yê, Sr. presidente, que a leí, n c muito res eitavel. 

· · · , ã · - u e~tef! o que o r. visconde de Uruguay, pelo 
traria ao espírito clo·aeto addlcional, que é hem . contrano, Impugna perfeitam-ente o pensamento elo 
explicito quando diz que compete its assembléas presidente de minha pr.ovincia, porque definindo o 
provinciaes o legislar sobre qtwesqu,e1· · associações que são associações religiosas COD;lO a camara aeabou 
,·eUgiosas. · · de ouvir, disse : • são todas aquellas que são esta-

O SR. SERGW DE CASTRO :-A lei é até muito belecidas para um fim pio. • 
clara. Ora, pergunto eu: qual a communidade evange-

lica qne não é estabelecida para um fim pio? Pio 
O Sn. FERNANDO OsoRJ() :-Apoi8do. quer dizê r-que cumpre com os deveres da piedade 
Ora, será a communidade evangelica de S. Leo-· religiosa, e a piedade religiosa é um dos principaes 

- --· • - • • • 1 s s a u s n commun1 n e 
ertamenie que o é, -é .Por duas razões. evangelica. 
A primeira se deprehende da natureza.religiosa Lembru à camara o art. :f.. o que já li, e agora 

da instituirão; e a segunda dos seus proprios esta- lei·ei ·o art. 7. 9 (lê): q E' obrigação de todos os 
tutos, porque vemos que o art. Lo é concebido membros, cuidar do bem da ccmmunidade, da. mo-
nos seguintes termos (lê): f<1lidade christã, vida religiosa e fé evang.elica. • 

c mmunid~d Por outro lado Sr. residente as razões àe nfto 
poldo fórma uma parte da igreja evangelica, isto sanccac 3presenta as, ferem a. constituição, por 
quer dizer, em todos os assumptos da communi. que ·como bem explica a illustrada com missão, 
d-a de, no di l'ino offi.cio, instrucção e disciplina cujo parecer defendo neste momento. 
regula-;:e pelos principias da theologia allemã evan- O Sn. SERGio DE CASTRO :-E nós lhe agradc-
gelica c do direito canonico, caso não sej:im viola- cemos. 
das as leis tlo paiz e as determinações destes esta- o_ Sn. FERN.~'Nno Osomo.:-··:.; a d!sposiç.ITi:> consti-

Sr. presidente, por. tudo Ísto se conhece q~e ··si I qualquer limito. f<!ra do dec!ara~o, que é guanto 
a communidade evangelica de S. Leopoldo não é I ao culto, ~uc ~o po?e ser domestico ou par~Icular, 
uma asso<.'iação religi<isn, rntão não ha. associações e nem o ilm p1o ass1gnal~do pelo Jwnrado v1s_conde 
religio~as no mundo; então as communidades de Ur!J.gna~, em seus Estudos Pmt~co~, de1_x~ de 
evano-elicas dn côrte, de Petropo!is e de O'Utras estar mC'lUido e observado na associaçao rehg10sn 
partes consideradas taes, não são tambem associa- de <r_ue se trata. . . . . - . 
ções religiosa::;, e isto ~eria um verdadeiro ah- Amdn ~ ex-pre~1dente da mmha provmc!a t:te-
surdo (Apoiad~s). . · · gou ~ancçuo ao proJecto da a_ssembléa provJ_nc.Ial, 

o ex.- pre.sidcnte da minha província, para nerrar por ·entender:- que a ~ommuntdade. e.v~ngehca 4e 
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rã o residir trmporarinmente no Impcrio, c que nelle 
quereóio exercer o seu culto durante sua resi
dcncia. O g-overno certamente, a4opt:lrá um sys-

~ ,. • \ t ~ ., 'l,.. 

Hgião eathollica, mas simultaneamente sem vistas 
mais resLrieta::; que as da leL A segunda é a àa co
loniznçãrJ, que em gtandc parte scrú dissidente .. .-\ 
Amerka d,J Norte deve a su:t 0 Tandcza ú. salledoria 
e Yista::; lar~·as com que procedeu a este respeiio, e 
isso sem quebt'a dn religião catltolicn, que potTcn-

• • ·... .. o 

proYado:., par<l que ns assúciações subsistnm legal
mente, n~o-podendo ellas funecionnr sem regTas 

. de direcçiio, sem suas leis especiacs, que assim 
podem ser denominauos os estatutos ou compro; 
missas das irmandades. A recusa da appro.-ac;ão 
dos estatutos das comuíunidades religiosas de cul
tos ~1catholicos póLle SL'l' encarada pelos il}teres
sados como deneg-ação do exercido dos cnllos, o 
que, além de contrario á di::: posição da co11stituiÇão 

.: . ... . ~ . . " . . . 
ficultar a immig~acãÕ e~tr:;~g-cir~: tão necessari~ 
para suppt·ir os braços assalariados, que estamos 
·em vesperas, si não de perder, de ver faltarem aos 
tralJalhos etfectiTos da agricultut•a ·e industrias .• 

Sr. presidente, quãndo se tem concedido appro· 
vação a s estatutos de· outras communidades uc 
existem cspa a as pe o Impet·io, Jlarcce-me que 
seria abrir uma excepção odiosa negar :1ppro, 
v ação aos e~tatutos d<l communidade e\·ang-eli<:a da 
c-idade de S. Leopoldo .• O ~oYerno te"tn usado de 
benevoleneia c justiça para com as seitas .•dissi
dentes; ueste sentido tem ido muito longe,. como 

o m rn 'r se · o ·· · • • 
tado de tlirl'ito· administratít'o, em que diz n pa· 
giuns 390 (lê) : . . . · . 

• O de~cjo de f:~rorN·er no maii;1. g-r<io n cnloni
Ztii}:ÍO tem levadô. o~ podere~ le~i:'lativo e t'XOcntivo 
::~conceder ~ubsitlios n pn~tor1.'~ protestante~, c pnrn 
n conslrucr:ão rlt)s rt'S}lt'ctivas casas de ornmio, f:wor 
este feito ú colonin D. Fmnciscn pela l•~i JJ. i 12 tk 
16 de Setembro de uma, ~ peln gOVL'l'flO imperial, 
nos contratos Cl'lebr:ldos com o Dr. Blumcn<IU, 

~ "~ Ir •" • \ ) ·.i. • •.. ~ ... 

Ora, si o governo cleste p~iz tem assim procedido 
para com ns seitas dissidente~, não ha r~zão par.,l 
que não tenha igual procetli.ruento pnrn · com a 
communid11de evangelica de S. Leopoldo, cujos 
interesses uq!li udvogo. _ · 

Per-o. portanto, Sr. n·esideute. a a l lrov~r.ão do 
ecreto dn n_s:S~m éa e mm 1a. provinda, peço em 

nom.e t.los drr01tus da communtdade. eYangelica .de 
S. Leopoldo, em nome dos ncathohcos. em nome 
da constituí~ão do Impel'i;), em nome da liber
d.ade, em nome das idéas libel'aes que esse pre
Sidente, honraJo e rlistincto, da minha: provin-
cia uiz suffocar or um • · 

Sr. presidente, ditas estas palavras em favor da 
communiuade -evangelica de. S. Leopohlo, vou 
concluir; mas tenho necessidade de apt·csentar uma .... ':'" 

da as:;emilléa do Ceará de 16 J.e Dúemtro do mesmo 
:nm). outros da assemtléa da Parahvba. de 1!1 e :m 
de XoYemLro do referido :u1no. •;-leram touos a 
esta cmnara, e a commissuo respécti<:a, apresen: 
t:1ndo seus pareceres; concluía-os por projectos. 

Foi à vist:l de tncs prect•<lente.; g:ue julguei nc
ecssario apresentar n minha emenda, acreditando 

. que desse modo garantia nie_lhor o decreto da ps· 
sembléa de minha provincia. . 

Alem disso con:'ultando o art. 16 do acto addi~ 
cional, vi que ene dizia que o projecto ilão san~cio
nado pelo presidente da pro-rincin se1·á levado ao 
cpnhecimento do got:er11o é assembléa gna!, pa~·a esta 
definitivamente decidir si elle det!e ott não ser sane· 
cionado. • - . -

E o art. 7.ó da lei da interpretação diz : • o 
" ... · ' . .. ...... 

mente o caso em que o presidente da provincia 
ne:.me a sanc~ão ~a um projecto que entender que 
oiTenJe a constitui\i'tO do. Irnperio. • 

Ora, Sr. pt·esidente, vê-se,_ pois, que o projecto 
ne~tcs casos d~,·e ser lerado ao conhecimento da 
assembtéa ger~l. Ot·a, a asscmbléa geral não é sú a 

am ra os . ep a os : co 1pre en e am em 
senado; portanto, para que o scnndo tambem inter· 
vcnhn, <.i prcci~o que 1u1ja um projccto, sem o que 
parece múl:1 ndi:mtm·cmos. · 

( Ha u;n apul'fe ) 
O Sn. FJm:'\'.\XDo Osomo:-Sr. presidente, eu 

tleclnl'o tJUC não tluvitlariu dar lllcu voto <lO p:treccr 
cotuo se nchn l'lnl.Jorndo. si lllê allnuça:'sem é prn· 
V;U~SClll:-I}UC el!n é basta11te para l"CSUIVOl' O uecidir 

A camura tkl=t~ Lem romprebendcr, o que dest•jo 
ú alcan~nr npproração, mas appr·ovnçiio garantida 
para os e~tatuto~ da \~otnmunidudH cvang-clica de 
8. Leopoldo. Se:>te empenho, sujeito n, illnstrado 
critel'io dos mrns honhHlos co!legns, a. seguinte 
ewenda (lê) : _ ·. 

u~[ Sn. DiÜ'l\:f.\.1>0 : - A· fürma nuo ilóde ser essn ;• 
o Sn. FEnN.\:'\DO o~oruo : - Fique v. Ex.. certo 

de qnc não fat·ei tj{1estão de fvl'lnas. A emenda que 
apresento ter:í o mcrito de contrib11ir para C:icla
rçcçr o v~t·J que ~e deve dar, c que sem duvida 
VIra depots de !lndo este debate.- . 

de conscrratot·ismo despotico, que jit nu o tem rnzão 
de ser no scculo em que v.iYemos: . , 

Por ag-ora, o que mepareee é que.a emenda <Jne 
npres.:nlo não póde ser concehida em outros ter-
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mos, â vista do disposto no final do art. 1.6 do acto 
rddicional. 

0 SR. BUARQUE DE ~L\CEDO :-Senl duvida. Um 
parecer de eommissão sú obriga a camara. 

O Sn.. FEn.XANDO Osomo :-Seja como fôr; qual
quer decisão desta camara me satisfará; com pro.
jecto ou sem projecto, repito, o que almejo é 
a approvação dos referidos estatutos, e pois a appro-

açao o parecer a commtssao. 
Nem posso pensnr de outro modo desde que se 

trata de uma questão de liberdade, e os liberaes 
que se assentam nestas cadeiras não votarão 
contra a liberdade. 

O Sn.. SEn.GIO DE CA.STRO:-'-A commissão concor-
1 uno 1·e co ega. 

o s!l. FEHN.-\NDO Osomo:-Folg-o muito, e ag-ra
deço. Tenho concluido. (.àfttito bem. O orado1· é 

·./ 

V(;m á mesa, é lido, apoiado e entra conjuncta
mentc em discussão a seguinte 

E"IENDA AO PARECER N. ~2. 

A assembléa geral decreta : 

de 1\Iãio de 

• 
SJ?GUNDA PARTE DA ORDEM DÕ DIA, 

Entra em 2.• discussão o projecto n. 120 de 187D 
abrindo ercdito ao ministeno da fazenda po.rn soe
correr a diverso~ serd ,os no cxercicio de Hl78 
a 1879. · 

Não hnvendo quem pedisse a pal:IVI:a fica encer
rada n discussilo. 

O S1•.l\lorelra de Dnra•o• requer que 
continue n 3." discussão o projcclo n. oo A, nbrindo 
ctedito no ministerio do imper·io pnrn soccorror as 
provincin:; llagellndus [l'lla secca que estava na t.n 
pn1·te da o1·dem do dia. 

ceou teceu o-se nao havet· numero para se pro
ccdet· ü votação do requerimento, ·o Sr. presidente 
manda proceder it chamada e verifica-se tcrcm-:c 
ausentado os seguintes St·s.: 

1\larLim Francisco, Aug-usto França, Aureliano 
1\Inn-;,Jhã~~, Theod~miro, Horta de Araujo, Flores, 

J ' ' Barros Pimentel , Barão da Estnncin , Jet·onymo 
Sodré, Ribeiro de Menezes, Marianno da Silva, Se
raphico, 'Mon.to, Almeida Bnrbozu, Boltr1ío, Almeida 

· Couto> Prado Pimentel , Esperidião , Rodolpho 
Dantas, Americo, Danhr, Florencio'de Abreu, Azarn
buja Meirelles, ~ntonio de Siqu.e.ir.a, Barão Ho~em 

' ~ ' ' Joaquim Breves, Belfort Dunrte, Manoel. de Maga-
lhães, Da~tista Pereiro, Souza Limn, Lima Duarte, 
Antonio Carlos c Silveira Martins. 

O SR. PRESIDENTE declara que tendo-se esgotado 
.a ordem do dia e achando-s' · 
hora dos trabalhos, não voltando á discussão, em 
continuação, da i.a parte da ordem do dia levan
tava a sessão : dando para ordem do dia 1. 7 de 
Maio: . · 

1. a pal·te (até 1 hora) . .. 

o proJecto n. 120 deste anno. 
. Ap~esenta~ão de projectos, requerimenLos e in-

dtcaçues. · 

2. a parte. -

Discussão de r e uerimen tos adiados. 

Levanta-se a sessão ás 3 :l/2 da tarde. 

Acta d~ dia 1 ')' de 1\laio de .16.,-9. 

PRESIDE~CI.I,. DO SR. LUIZ FELIPPE, 2.• VICE-PRESIDENTE. 

A's :11 horas da manhã feita n chamada acham-se 
presentes os Si's. Luiz Felippe, Cezario Aivim 
Pomp~u, Morei~a de Bnr~os, JoàÇ> Brigido, \lartinÍ 

f ) • 

Silveira de Souzn, Jonquim Breves, Barão Home1~ 
de Mello, Franklin Daria, Rodolpho Dantns, Souza · 
Andt·aue, Macedo, Barros Pimentel, Ribeiro do 
Menezes, Frederico Re~o, Barão dn Es.tancia. Ole
gario, .Tavares Belfort, Costn Azt>Vedo, Ildéfonso 
de Araujo, Almeida Couto, Theophilo Oltoni, Ruy 

' . 
Compareceram depois da chmnada os Srs. Barão 

de ;yma Bella, Mot·emt Brantlão, Libernto Bnrroso, 
Fernando Osorio, Snldanha 1\lnl'inho, Viriato de 
l\Iedeiros, Antonio Cnrlos, ?!lonte, Andrade Pinto, 
Bapti&ta Pt•reirn, Mello Franco, Thcqdoreto Souto 

nlr ii . 

Faltaram com ilarticipaç1ío os Srs. J,.eoncio de 
Carvalho, Lafayettc, Ferrcirn uc Moura, .AUI'eliano 
Magalhães, Alves de Araujo, Ame1·ico, Bellriio, Ca· 
ruargo_, Frederico de Almcidn, Fabio Reis, l<'rnuco 
de Almeidn, Francisco So:.lrc, Fidclis Uotulho , 
Flores, Ga viào Peixoto, Horta de Araujo, José Ma
rianno, José Donifaclo, .1\lnlheiros, Meira de Vas
concellos, Mello o Alvim, Thcodomiro o Vi~condo 
de Pra1loi\; e ~em clla os St'll. SilYeirn ~lartins, 

1\leir.e.lles,An;on.io de SiJuelra,AtTonso Jlcnna, Ar~~ 
gão c Mello,Buarque de Mncetlo, llelfort Duarte,Be
zerrn ·Cavalcanti, Bulcão, Bezerrn de l\le1wze·s, 
Carrão, Carlos All'onso, Candiüo do Oliveira, Couto 
!\iagalhães, Corrêa Rabello, Costa Ribeit·o, Diana, 
Dani.n, Espindola Esperidiiio, Ereitas, F ri nco de , ., . . .. . 

' l ' c ' de Abreu, Hig·vno Si'lva, lgnacio Martins, Joaquim 
Serra, J'oncrufm Tm·nres, Joaquim NnlJuco, José 
Basson, Jasé Cneta;1o, Lima Duarte; Lourenço de 
Albuquerque, Martinho Campos, Marianno da Silva, 
Marcolino Moura, Manoel de _Magnl4lães, Manol'l 
Carlos, Manoel Pedro, Prado Pimentel, Paula Pes-

' · · , · , · io . 
Sinval, Ser~io de Castro, Souzn Lima, Souza Car
valho, Se:,psmundo, Seraphico, Soare~ Brnndão, 
Zama e Sergio de Castro. 
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Ao meio dia não havendo numero, o Sr. presi
dente declara não haver sessão. 

O Sn. L" 5ECRETARIO dá conta _do seguinte 

-EXl'EEIENTE. 

Officio do secretario do senado de i6 de Maio 
corrente. participando que o senado adoptou e vai 
uirigit~ ;\ snncção imperial a resolução que approva 
a en:::ão de 960: mcnsaes ao ex-contrames_tre de 
carpinteiros Francisco José a Cosra. -Inteirada. 

Requerimentos : 
De Fráncisco de Abreu ·Espindola p~dindo ser 

matriculado no i. c anno da faculdade de medicina 
da côrte .-A' commiss:io _de instruc~::ío publica .. 

nesta côrtc uma empreza funeraria afim de forne
cer os objcctos precisos para enterros, ficando sem 
effeito o rivilerrio ue ):lra isso tem a santa casa 
da misericor ta a côrte.- commissão e indris-
tria e artes. · 
· Da assembléa provincial do Rio Grand{3 do Sul 

pedindo que se tome em consideração a represen
tação que remette e ll1e fôra entregue pelo banco 
àaquella província sobre a vantagem e utilidade 
que-pro1·em de fazer aquelle banco uma emissão 
de notas no valor de tres mil contos de reis.-A' 
commissão de fazenda. 

a& rmprnntr as scgumtes 

nED.\CÇÕE8. 

Redaccão do projecto n. 181 de !8i8.-Emmda 
• • a{) de n. 182. 

A a.ssembléa geral resolre: 

Art. f.o O goTerno é autorizado para mandar 
admittir a exame das materias do curso ol.Jstetricio 
da f<Jculdnde de medicina do Rio do Janeiro n Dinn 
de OliYeira 11Iello,_ independentemente de nova 

• • • ., \ O' ., .. l.. ' .. ~ 

triculas. 
Art. 2." Ficam t•evogadns as disposiçõns em con· 

tl'&~rio. 

Sala das c'ommis~õos em U tio Afnlo dtl !879.
RodoZpha E. de Soul'a Dantas.- Ruy Brrrbo:a.- I. 
M. de Ma.ce.do · 

A assemhléa geral l'l'solve : 

,\rtigo uni co. Fica o go\'erno nutoriznd a man. 
nr m o • ugus o orNra omos seJa 

ndmittil.lo a fazer neto do i. • anno do curso juri· 
dica do Recife: revogadas as disposições em con· 
traria. - . 

Sala das commissões em H Maio de 1879.-Ro· 
dolpho E. de Souza Dantas.-Ruy Barboza. . . 

. Red&tcção elo projecto n. 201 de !879. -Em1mda 
ao n. !82.·· · 

A assemblé"a geral resolve : 
Art~go '\:mico. O governo é autorizado a permittir 

que F1dehs Velloso da Fonseca Lessa se matricule. 
. a acu a e e ue1to e S. Paulo, 

independentemente do exaJle de geometrin, que 

.. 
prestará antes do exame das materias dessf.) anuo : 
revogadas as disposições em- contrario. 

S<Jla das commissões em 15 de 1\laio de :1.879.-

ORDEM DO DIA DE :1.9 DE MAIO. 

1.• parte (até as. 2 hc-ms da· tarde). 

_ Votaçiio do projecto n. 120 de :1.879, cuja discus-

L• discussão do projecto n. :1.87 de :t8i9 conce
dendo favores á santa casa de caridade de Cnr
vello, em 1tlinas Geraes. 

3.• discussão de projecto n. 55 .4 deste anuo 
abri:Q.do creditos para a sêcca. · 

2. • parte (das 2 horas em diante). 

2." discussiío do projecto de reforma constitn-

Sessiio em. 1.9 de 1\lalo de I8-)'9. 

PRESIDENCIA DO SR. 'FREDERICO DE .\DIEIDA 
i,o \'ICE-PRESIDENTE. . 

S , • A .-ExnoiE:STE-Projecto.-Parcccr sobre a fallencia 
do Banco JSacional.-PRlliEIR.\ PART6 DA ORDE.\1 DO DIA.-Vo
t:L~ãO do pro.i eeto n. !:0 de !.878.-Discussão do projecto 
n. 187 de l.Si9.-Discussão do projccto n. :;;; A do i879. 
-Emendas apresemadas.-Obsen-nçües dos Srs. Buarquo de 
Macedo, Folicio dos Santos o Jose Basson.- s~Gt:XDA .PARTE 
o.~ onDtM DO DIA.- Discussão da reforma const!Lucional.-
Obser\"açõos o re~u.crimento do Sr. José l3nniíacio.-Cbser-
.,a~ões doa Srs. Zama c Joa ufm abuco.- ·· 

A'8 H horns da manhã, feita a chamada, acham-se 
presentes os Srs. Frederico de Almeida, Cesario 
Alvim, Alves de Araujo, Theophilo Ottoni, Danin, 
Ole:rario, Souza Lima. Americo, Epaminondas de 

ello Au li 1 de n- - • ..,.:- ' . • 
Frnncisco Sodré, Manoel Carlos, Theoiiomiro, lia· 
noel Euslaquio, Joaq_uim Breves, França Carvalho, 
José :i\lnrinnno, Gnv1iío Peixoto, Martim Francisco, 
Seraphico, Frnnklin Doria, Ignacio Martins, Horta 
de Arauju, Buarque de Macedo, Rodolpho Dantas, 
Malheiros, Jeronrmo Sodré, Jonquhn . Serrn, 
Souza Cnn•alho , Pr:Hlo Pimentel, Sergio de 
Castro, Bur~o da Estancia, Galdino, Martinho 
Campos, ~foreira de Barros, Almeidn Barboza, 
José Donifacio, Marianno dn Silva Es indo la e Me 
e vnn. 

Compareceram depois da chamado os Srs. Sil
veira de Souza, Jos~ Basson, Azambuja Meirelles. 
Luiz Felippe, Liberato Barroso. Ribeiro de Ue~ 
nezes, Jo?é Caetano. Costa Azevedo, • Pompeu, 
Sinval,. Maced_g, lld~f~nso de Araujo, Bulcão,. So~l.Za 

, . o ' ' , • 
Freitas, Souto, Ht_8ino Silva, Esperidião, ~fello 
Franco, Joaquim ~abuco, Segismúndo, Moreira 
Brandão, Joaquim Tavares, Beltrão, Lafayette e AI· 
meida Couto. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 27/01/2015 11:59- PÃigina 2 de 41 

Sessão em 19 de i\I.aio tle i8i9. ~~-· . '.-.~ 223 

de O!ireira, Tarares Belfort, Fabio Reis, Augusto 1 pelo que submette á aprecía~~o desta augus!a c:•
Franç~, Barros Pimentel, Corrê:1_ Rabello, Soa~es mara o seguinte projecto : • 
!3randao, The~dareto Souto,. Dw.n_a, Pedro Lmz, . A asscmbléã geral resolve . 
Zama, FloreneJO de Abreu, Leonc!O_de Carvalho, _ · 
Priseo Pnraiso, Marcolino ~our2 Viriato de Me- Art Lo E' autorJZado o gov-cruo a conreder ao 
deiros, Fclic·io dos Santos Anto~io Cnrlos Freitas desembargador Dr. Marcos Antonio Rodrigues de 
Coutinho, .-\ .. ntonio de Siqueira, Cnrlo:s 'Affonso, Souza um nnno ele licença, com ·o respectivo o r- ; 
Manoel Pedro, Saldanha Marinho, Sil\·eira Martins, denndo; pura tratar de sua sande onde lhe convier · 
Franco c'e Sir, Belfort Duarte7 Ferreira de Moura e Art. 2.n Ficam revogadas as disposicõe5.em con-
Prederico Rego. . . trario. - · · 

· Fa1t3l'[tffi com participaç~o o:' Srs. Andrade Pinto, Paço da camnra dos deputados em 1.9 de Muio 
.Camargo; Franco de {\lmeidn, FJdelis Botell:o, de 1~79.-Alm.eida Couto.-Seraphico.-Theophilo 
Flores, L1ma Duarte, Merra de Vasconcellos e Vrs- fJttont. . • 
conde de Prados ; e sem ella os Srs. Affonso Penna, 
Baptistn Pereira, Bezerra de Menezes, Carrão, CQnto 
Magall~ãcs, Fernando Osorio c Lqurcnço de Al~ 
buquerque. 

Ao· meio dia abre-se a sessão. 

E' iiJtt e npprovada a acta da sessão antecedente. 
O Sn. 1.0 sEénETAIÜo dá. conta do segniRte 

Qfficios : 

EXPEDIENTE. 

• 
Do Sr. deputado João Brigido dos Santos parti

cipando aclinr-se doente c precisar sahir por alg-um 
tempo da côrte, e solicitando a necessaria lieença 
da camara ,....;.. A' commissão de constituição c ~e
deres. 

Do ~ecretario do senado, de ·:1.7 do corrente, 
.CO!l\municando que constou ao senado ter sido 
san.ccionada a proposição da assembléa. geral ap
provando- o de"creto n. 6729 de 10 de Novembro 
de :1877, q.ue concedeu á casa commorcial de John 
Roch:& Son subvenção annual de 200:000S para 
o estabelecimento de un1a linha de paqne_tes a 
vapor entre os portos ào Rio de Janeiro e_ New
York, com escalas.- Inteirada. 

DeL. de Figueiredo apresentando un\novo plano 
de loterins e pedindo n sua acütação.-A' commis. 
são dQ fazenda. 
- Foram lidas e approyadas sem debate- ns re· 
dncções publicadas no Dim·io Official de 18 do cor· 
rente so!H·e a matricula e exnme dos estudante5 
F ide 1 is V clloso da Fonseca Lessa e Herminio Augusto 
Moreira Lemos, e o exame das maferias do curso 
obstetrícia da faculdade do Rio de lnneiro de Dina 
de Oliyeirn o Mello. ·· 

E' lido • e mnndndo imprimir o parecer da com
missão do pensões P. ordenados ncompanhado do 
seguinte:· · 

A' commissão de pensões e ordenados foi pre
sente ? reque!imento do desembargador Dr. Marcos 

' ' , frer de beriberi e àe laringo·.bronchite chronica, 
e precisar,para o seu restabelecimento, de um longo 
trat menta c de uma via em de mar de lon o curso. 

Considerando a commissão ser de toda n justiça 
o 'lUe o supplicante requer, é de parecer que se 
lhe conceda a licença com ordenado tão sómente, 

Vem á mesa e é mandado imprimir o·seguinte 
parecer n. 67 B,. de 1879, da commissiio especial 
sobre a fallencra do banco nacional, bem como o 
voto em separado do Sr. Epaminondas ele Mello. 

PARECER DA COmUSSÃO ESPECIAL SOBRE O PROCESSO 
DE FALLEXClA. DO BAXCO NACIOXAL. . 

A commissão especial, nomeada por esta auo-ust3 
camara em data de 7 do corrente, para exanlinâr 0 
proce~so de fallencia _ao banco nacional e pro pôr o 
que tiver por convemente, em face do direito,-visto 
s~r na fallencia compr~h~ndido o acl~al Sr. pre
Siden~e do conselho e Il:1llltstro da agriCultura, com~ 
mercto e obras publiCas, conselheiro João Lins. 
Vieira -Cansansão de Sinimbú, d~pois de haver 
attentamente examinado o mesmo processo, vem 
dar o seu parecer a respeito. · 
.Começará reratando o CJue consta dos autos desde 

o seu começo até: final julgamento do .r~-curso in-_ 
terposto ex-oífioio para a relnção do districto, da 
decisão proferida no juizo da L n instnncia ; apon
tará as <jUestões preliminares que se suscit&m : e, 
depois d~ emittir o ~eu juizo sobre o facto princfpal 
e suns ctrcumstancras, segundo a prora unda. fará 
npplicação das respe(}tivas disposições de dire1to ; 
deduzindo, por ultimo, a conclusão que tem por 
acertada, e sobre a qual resolverá a mesma camara 
como entender em sua sabedoria. 

RELATOI\IO DO PROCESSO. 

A 5 de Junho de i878 requereu, como credor. o 
Dr. C. Taylor aoJ'ui7. commercial da 2. u vara ·da 
côrte a abertura a fnllencin do b:mco nacional, 
cstai.Jclecido nest11 capital, li ruo llrimeit·o de :Março.· 
n. 7ii, juntando títulos na importnncin de 2: 929~Hi0, 
vencidos e niio pagos tlcntr(} tlo erazo da ruorntoria 
obtida pelo mesmo hnneo em f.87o, e n11ó cumprida 
em tempo, como constn dos autos existentes no 
cartorio, e documento junto á petição inicial. 

:Mandou o juiz po1· despacho de 7 juntar duas p.:.
tições nessa âata apresentadas, uma pela compa .. . . . · ... 

' ' fallencia, e outra pelo banco nacional, expondo o 
estado dos ne[OCios á seu cargo e os embaraços com 
ue na ccasiao lutava or não oder obter ro-

rogação da moratoria anteriormente concedida, e 
pedindo ao mesma tempo a abertura da fallencia, 
ara _o que era feita·n devida declaraçno, na fôrma 
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Iencia, por despacho daqu-ella datn, sendo nomeados possuía o banco quer em dinheiro, quer em bens 
curadores liscaes os credores J. de ;\Iello F1·auco, ou tilulos, e ·achavam tudo exacto, resalvada a dc
banúo do Brnil e companhia de seguros Previdente, ela ração feita sobre as acções das companhias jú 
e depositaria interino o banco rurar e h~1poth ecario. indiçadas. • 

Não a• ·eitnndo :1s -nomen ões o Jnmco do Brazil e . , 
o wpot 1ecarro, oram nonwa.dos , em substituição, o stav;1 o movimenf t.l de transferenci<:s.<le acrões dn 

::. cre.dor Domingos da Costa Madeira e :l assoeia~ão banco no período da moratorin. ·· 
commercial do Rio de Janeiro. . Que nesse per iodo havi:~m sido feitos cncon-

Conio esta igunlinente a ni.io aceitas5e foi ainda tros de divid:J.s activas e pa~siy:~ s do banco, 
nomeadá em substituição n compnnhin Previdente. como o dernonstr.avam os annexos ; consinndo das 

- · Prestado o devido juramento, procedeu-se 3 actns, antorização àos credores fiscae . .; parn nlgumas 
arrecad:wão dos livros · -• • _- ':: ' , : , " ::- , mex:os 
e juntou-se o balan~o do activo e pns:>ivo, corres- os termos em que foram feitas as trans::~cçõcs e li
pondeni.e á data da fallencia. Convocado~ os cre- quidadns as dividas de divers·ns companhias c em
dores pa-ra nomeação de depositaria cffectivo , foram prezns industriacs. 
eleitos os credores. Manoel Pontes Camara e José Que foram paga-s diversns commissões por co
Pinto .Mour5o Bastos, por igual numero de Y01CS, . hranç:~s a proenr:ldOl'eS e agentes do banco; como 
.resoh'en-do-se que servissem ambos conjuntamoute. consta do annexo, fnendo-sc e:'pecificada mcnç5o 

Dcqucr•'u em seguida a GRradoria flsr · - iaqu e !los que ns rece-
ção .de peritos para exame dos livros do banco, e 
fornm pelo juiz nomeados os guarda-livros dos 
bancos do Br~zil e rural :Manoel José Madcira e 

1 ano 1 artano a 1. Ya Junior. 
Propostos pelo juiz c pdn curadoria fiscal os Que, qunuto aos livros do lwneo e respectiva os-

quesitos do estylo, e os que mais tiveram por eon- cripturação, estava respondiúo; apenas acrcscen
venientcs na occasiuo, procedeu-se ao ex;mHl rcque- tando : que os b:Jlancetcs menjnes não se ach:lvnm 
rido, e delle consta, em resumo .. 0 seP:uiute : lan ~~ndos no dinrio, mas sim os balanços annuaes, 

~· como é de lei. · 
· Que o banco tinll:l , nlém dos di:Jrios e copindort: s, Que niio constava haverem sido fciins dt- SJ)Czas 

indispcnsaveis pela leL ainda outros lirros desti-
nados :í escriptura~iio dos negocios.da sociedade. excessiva~ , em relação ao ·mol'imento bancaria; e 

Q d. · · d d -1 nem ·que o fallido tivesse prejuizos avultados em 
ue os larws e copia ores estavam evH ament· J·og-os ou eSilecula•.··ões de allOsta. ou ag-iota~·cm,· 

sellado&,-numerados e rubric:Jdos. v ' - v -______ _.:::~:;::~;;;-;;~;;;;;~;HFoffiiím~~Ri:aV:llilP.S:--t~~n· ~se-v endido pot me. nos do prc1;o corrente os • ,:; , .oes o nuca se ac1avames- · ~ · d · · · d 
criptnrada~ de conformidade com 0 codigo, excej)to ef1ertos compra os nos seis mozes antonores a ata 
a permut~ de 100 acções da companhia Villa IzalJel da declaração da quehr:1, ou estivesse devendo,. · 
de propriedade do I.Janco, por um titulo de divida entre a data do halan~,o e a da· fallt~ncia, por obri
pnssiva do propri9 banco, c a transfel'encia para 0 gações directas, o uol;ro elo seu ca!Jedal apurado 

· à i - 1 1 · 1 d f naquclle ba!nn~o . mesmo c 00 ncçoes t a compan 1!3 e~trac a e erro One do me,;rno modo niio ton:;tava c ue houvesse 
de S. Paulo e 50 da architcotonica. como tud s; -

!iiada pclc.s possuidores de 3no ac~·õe;;. ou oaçõcs feitas ou tlividns contrahidns com insi-
Qnc a in:r)ortancia do debito, c credito tlo banco nuação on fingimento e ne:n eompra:' 'C'!n no : 1H.~ Lb 

tcrceircs. 
nn data da moratoria era a que constaYa un Jwlnn,;o Que dos annc•xos constava o nome dos uccionis-
quejuntava. · 1 

Que as tr:msacçõe~ elfeo:tuadas dnrantc 3 mora- tas que se ac 1avmn tlevcndo · as cnt.rudas de suns 
· 1 · ·0 · d 1- · .1 - 1 ac~õcs. nn occasii'lo em qne foi homologada a me-

torw 13" 13111 ~1 0 Ulltcam(_•nlc e ICIULuai·Ho < 0 rntoria. c si tinham hnYillo transfercnt~ias de acrõcs 
uctiro e pas:'iYo, con:'tantc dos annexos . · · · 

Que se achavam tlescri minallns no annl's O junto depois de:; se neto, a quem~ como. 
ao ex:Jmc to1las as despczas do bnnco no J~t•riodo Que no balanço c relaçiio junto:; aos nulos Yi· 
da l!laratorin : e as ·ui "nYam lc(l'acs c · ~ i · ~ :Jm-:;e os nomes dos credores no ·tem 10 da mo a-

epo1s· de pago o 1." rateio. · · · 
Pelo que respeita aos da curadoria !Isca!, acres- Que a imporla'ncia g-eral da cohrnnçn dos deve-

ceu taram os peritos : dores do bnnco e modo por que foi feita constava 
Que constava da . e5cripturação ter-se formndo ·dos ·annexos. . · 

annunlmentc o balanÇo geral, c estar elle lanc~ado E, finalmente, que alem do exposto, natln mais 
no dia rio, l!omo manda a lei. • tinham a dizer !'Obre as trans:Jccões e operad)es 

· Que, confrontado o balonco de 7 de Junho com · : nôratgria, OH [e.àre 
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Eis tudo quanto se colhe do exame de livros, 
elemento de prova seguro e irrecusavel, quando 
feito com aptidão e lealdade, e no qual assenta es
pecialmente o julgamento das fallencias commer
ciaes. 

Os annexos, a que se r~ferem os peritos, vão 
transcriptos por extenso no traslado do processo 
que acompanha o parecer ;. e assim fica esta ca
mara habilitada a julgar da questão principal com 
perfeito conhecimento de causa. 

Proscguindo-se nos termos da instrucção·crimi
-nal da fallencia, e depois de qualificados os dire
ctores do banco, João Teixeira de Abreu e The
mistocles Petrocochino, foram inquiridas cinco tes
temunlws, offerecidas pela curadoria fiscal, resul
tando em geral de seus depoimentos : 

Que os directores procederam sempre com boa 
fé e honradez nos actos da gerencia, consultando 
os interesses dos credores e cumprindo os seus de
veres do melhor modo; e pelo seu c:tracter, eram 
incapazes de dólo ou fraude na gestão dos negocias 
a seu cargo. • 

Que, sobre as causus da fallencia, entendiam ser 
ella devida ás dificuldades com que teve de !utnr 
o banco, que a~prineipio foi bem, porque acu
diam a deposito grandes som mas, mas depois se viu 
privndo dos recursos com que contnva, e eneon- · 
trou embaraços, que teriam sido removidos se o 
governo, em ~bio de !875, lhe tivesse prestado au
xilio, como prestou a outros bancos. 

Que a suspensão dos .(lepositos era em grande 
parte devida ao facto de receber o thesouro di· 
nheiro a juros, com o qual podiam contur os ban
cos; e as difficuldadcs provinham de falta de en
tradas, não reforma de letras e eniprcstimos feitos 
a companhias indust ritles, que depois ficaram em 
más condições ; immollilizando-se assim capitnes 
neccssarios para a solução dos compromissos da. 
sociedade. 

Mais ou menos de accórdo na apreciação das 
causas da fallencia, nada acrescentaram as tes
temunhas que possa ter relação eom os at:ts. 800 
a 802 do cod. com., reguladores da fallencm ~ui
posa ou fraudulenta. 

Seguiram-se os interrog-atorios dos dons dire
ctores nnteriormente quàlificatlos; explicnndo o 
director Petrocochino a razão e modo por que 
foram effectu3das algumas tr:ms3cções do banco, 
a que o juiz se referiu, e declamndo, por lhe ser 
perguntado, que, além do dircctor Abreu, serviu 
na directoria com elle interro~ado o conselheiro 
J. L. Vieira Cansansão de Sinin1bú, o qual deixou 
o logar de director no din em que foi nomeado mi
mistro de Estado, esperando-se a reunião dos ac-
cionistas para se proceder á nomeação de novo 
àireetor, o q - , · 
na occasião que continuas~em na gerencia do 
banco os dous directores, visto se achar proximo 
o te mo da m · 
· Foi assim, pela primeira vez, proferido no pro

cesso o nome do ex-presidente do banco, actual 
ministro de Estado Sr. conselheiro SinimbU at 
en ao nao compre en 1 o nos termos da instrucção 
criminal. 

Ultimadas as dilin-encias do summario e de con-
ormt a e com a e1, apresentou a cura ona scal 

o seu relatorio, expondo minuciosamente tudo 
quanto constava dos autos, e concluindo por emittir, 

.• .. ill.-'1' 

nos seguintes termss, o seu parecer sobre a causa 
da quebra e sua qualificação: · 

« Em q de Feveretro de i872 começou a func
cionar o banco nacional, e desde então começaram 
a concorrer em larga escala para os seus cofres os 
depositas em conta corrente. Estes depositas reu
nidos ao capital com que entraram os acdonistas, 
constituiai:n uma somma avultada, e o banco, que 
havia sido creado com o pensamento de favorecer 
a industria que concorre poderosamente para o 
desenvolvimento da riqueza e prosperidade na
cional, empreg-ou lar~a somma em emprcstimos a 
companhias de granue futuro, como seja a da 
estrada de ferro de Macahé e Campos, a da Leo
poldina, de S. Paulo ao Rio de Janeiro, e em
prestou sobre caução de ac.ções de companhias, que 
estavam em prosperidade, quantias avultadas a 
particulares. Estes emprestimos que se podiam 
considerar perfeitamente garantidos tinham, entre
tanto, um grave inconveniente, que era a demora 
do pagamento, quando os depositas feitos podiam 
ser repentinamente retirados: e foi just:nnente o que 
succedeu. As necessidades do tbesouro, obrigando 
o governo a receber dinheiro a premio, crcaram um 
competidor temivo! para os estabelecimentos ban
carias, pois que os capitalistas, e em geral as 
pessoas que depositam dinheiro para auferirem um 
lucro certo, preferem emprestar seu dinheiro ao 
Estado, por lhe dar maior garantitl, se bem que 
menores vantagens. 

Em consequencia da retirada dos cnpitaes em 
deposito, e dos embaraços occasionnes das campa· 

· nhias que, si tinhnm grande futuro, se viam com 
um presente desoludor, não podendo o banco. re
correr ao recurso da chamada de capilaes por parte 
dos accionistas, porque a escassez de numeraria 
era geralmente sentida~ obrigado por outro lado a 
fazer a entra da das acções que lhe haviam sido 
caucionadas, viu-5c na contingenc.ia de suspender 
os pagamentos e requer~r moratoria. 

Durante o período desta fez a liquidação mais 
fnvoravel, porquanto reduziu o seu p~ssivo de 
12 .90~:6'126038, que era em H de Maio de :1.875, 
a 5.251:7Mi6911, em 7 de Junho de :l8i8; ha
vendo llOrLanto uma differença para menos de 
7.652:896~127. 

Esta liquidação feita em um periodo de crise na. 
praça, e quando o b3nco se achava em circumstan
cias anormaes, pois é geralmente conhecida a 
difficuldade da liquidação do uma c..1sa que faz 
ponto, vem provar evidentemente a solYabilidade 
uo banco. -

•E hoje que o thcsouro não tem mais ncce5sidade 
de entrarem concurrencia no mercado, pa.raotlrahir 
dinheiro pnra os seus cofres, jri se estão vendo os 
resultados boneficos: o dinheiro abunda na praça, 

· de 1}1le um banco já n5o pa~a 
juros do que recebe em conta corrente. 

• Como consequencia, os capitaes são em~regados 
nas industrias e d'ahi o seu desen oi 1 

• Nos autos se encontra a apreciação do passivo 
do banco, nas duas épocas de H de Maio de i875 
e 7 de Junho de 8 · · · • 
guiu a administração tão sénsivel differença no 
passivo do banco, tudo leva a crer que, com pouco 
tempo mais, se obterá o pagamento integral dos 
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credorc::s; 11útutio provado que as enusas t.Iu f<lllen
cia do banco foram todns naturaes. e as mesmas 
que poderiam leY~r quaesquer estabelecimentus 
bancarias a dar essa pnsso, si o corpo Ieg'i:;latiYo 

- ~ i ......... ~ "" ~ "I • ... •• , 1 :t .• • ... 

em ~~u \~,;:,llio, pr~~~ulgando a lei ~- 2565 'ci~ 
~,, 29 de )Jnio de 1875, em virtude da qual foram 

elles soccorridos pelo ~-overno imperial. 
• Quanto ú qu.-üiilcação da fallencia é principio 

conent.: em uirúltü mercantil que a Í<llleneia das 
scci~dades aDonym?s é sempre casual, respondendo 

~ 1 )l L L 

menos regubr que hajam praticado como m:1nda
tarios que s~o dos accionistas, e estes princípios 
são ado.t.>t<>dl.l& em todos os nossos juizos c tri
bunaes. 

«Está provado que os directores do banco proce
deram se~11prc com honestidade e zêlo . .Accrescc, 
que a qua 1 caç<:o (.es a a c!lcia esta preju ga a 
pela conccss:io da moratoria, a qual só póde ser 
concedida a quem haja procedido de boa fé, o 

• .. .t... :"" ,... • • • 
"-. t.' (. 

d~cidido em 1." c 2. ~ instaneia nn fallencia do ba
rão de Silve iras. ,, 

Acha-se o relatorio assignado pelos credores : 
Joaquim de ~Iello Franco, J. A. de Affonseca 
Franco e Domingos da Costa :Madeirtl, curadores 
fisca.es da massa fallicla.. 

Ouvida a promotoria publica, por parte da jus
tiça, limitou-se a dizer que subissem os autos ti 
CO)lclusão pura serem julgados como fosse de di-

Proferio o juiz a saa decisão, datada de 24: de 
Outubro Je 18.78. julgando casual a fallencia, nos 
termos do art. 799 do codigo do com.mercio, e re
correndo ex-officio para o tribun::tl da relação, na 
fórma du lei. 

Foi ahi dist!'ibuido o recurso ao desembarn-ador 
rar1pe, e JU ga o em sessao e e Novembro 

de 1878, convertendo-se o julgamento-em diligen
cia, para que no juizo â quo fossem juntos aos autos 
os seguintes documentos: 

i. o Os balant:o5 que se deviam ter feit<;>, desde 
que foi_ concedida a moratoria até ser requerida a 

2. o Quaes os directores que funccionaram antes 
dos tres actuae~, com declaração da época em que 
cessaram as suas Juncções. 

3°. Quaes os bcros hnvidos annualmentt~ na 
gestão dos negocies sociaes. · 

4:. o Si consta .o motivo por que a directoria não 
fez chamada dos accionistns para entrada de suas 
quotas, quando ~e reconheceu não serem sufficientes 
os fundos :>ocines renlizados para acudir ao paga. 

t ' . . ' . s 
esse motivo. 

Intimada a curadoria fiscal para prestar os escla
recimeutos exigidos, fel-o, pelo modo constante da 
exposição de 26 de Novembro passado, sendo juntos 
os documentos, balanços e demonstrações que serão 
publicados com o processo de fallencia a que se · 

O documento junto em satisfação á 2.a exigenci:~ 
do acórdão demonstra: 

Que o banco nacional, autorizado por decreto de 
l8 de Novembro de 187l, começou a funceionar em 
Ui de Feve1·~iro de i~i2, com a directoria composta 

' ., r' ) 

llnnoel Teixeira do Vnllc. 

Que em reunü:io da nssemblea geral de I.o de 
Outubro de 1874 foi eleito o Sr. conselheiro J. L. 
V. Cansans~o de Sinimbú para exercer o cargo de 
director, de 15 de Fevereiro de 1875 em di:mte ; 
+ -. • • 

..... ... • ~o..- • ... • r.. ~. "' ..,..J.
0 

c. 

o seu C<wgo ·em 5 de Outubro daquelle anno, en
trou em exercício o Sr. conselheiro Sinimlm no 
dia 12 desse mesmo mez e anuo, a convite da dí
rcctoria; e a ;j de Janeiro de i878 resignou .o cargo 
de uirector; iJOl' Ler sido chamado para occupar o 
cargo de _ministro ~ ~ecre!ario de Estado. 

(.._ o (.. 
nal.supcrior, foi-! h e de novo rcmettido o processo, 
da11do-se por occti"sião do julgamento o incidente 
referido pelo juiz relator na declaração de 1. o de 
Abril do corrente anuo, quanto á opposição por 
dle feita ao cumprimento do decreto de i6 de No
ycmbro ultimo, que mandou proceder a sorteio de 
noYOSJWzcs p[lra JU gn.mento e recursos na ypo
thcse que se dava nos autos. 
Ten~o por ultimo resolvido o preside~te i~~erino 

com os juizes já sorteados, visto ;ão ter o governo 
dado solução a respeito do caso proposto pelo pre
side!lte effectivo ao ministerio da justiça, quando 
anteriormente se trnlou do mesmo julgamento, e 
havendo jurado suspeição um dos juizes· certos, 
sendo sorteado em sul.Jstituicão o desembargador 
Carneiro de Campos, com os dous juizes do 1. o 
accordão, desembargadores Alencar Araripe, re
lator, e Magalhães Castro, adjunto, procedeu-se a 
• o· • 

accórdão: . 
~Acordão em relação, depois de relatados e discu

tidos os autos, e etc., que dão provimento ao re
curso official, interposto da sentença a. folhas 
24:3 verso, que julgou casual a fallencia do banco 
nacional, sociedade anonyma, estabelecida nesta 

... .. . .. ·... . . .. 
seus 'eslatutos, appr'ovados por Mcreto de 18 de 
Novembro de 187:1., e dão provimento para julg-ar 
culposa a sobredita falleneia, visto realizarem-se 
as duas hypotheses especificadas no art. 800 §§ 2.0 

e ~.o do codigo commercial, isto é, {lerdas avul
tadas em opera~ões de agiott~rr~m, e dividas do ~o-

ii cruebr;. Emquanto á primeira hyp~tlies~, vê-se 
que? hnnco nacional fazia trnnsacções em fundos 
pubhcos e particulares, comprando-os, vendendo-os 
e emprcstnndo dinheiro em nvultadas sommas sob 
cauçuo de titulas desses fundos, que recehin em 
penhor mercantil. 

« Quando o banco nacional requereu moratoria, 
em Maio de :1.875, era f.ossuidor de fundos pu
blicas no valor de 1,06:1.: ~:~:0$, e tinha em apolices da 
i 1 u 1ca e acçues 1 s co 1 • s, 

em virtude de penhor mercantil, n somma de 
10.:1.53: 790~, como mostram a exposição da com
missão syndicant.: nomeada para verificar o estado 
dos nogocios socia.es, nos autos . da moratorin. a 
fls. 16, e o balanço a fls. :1.9, em appenso. Na época 
da fallencia em Junho de i878 o banco nacional 
possma em acções de bancos e compan 1as parti
culares o valor de :1..200:360~568, como o provam 
os halan<;ús a fls. 33 e fls. 136, e tinha por penhor 
mercantil importancia superior a 3.000:000~ como 
se vê do balanço de fls. :1.23 verso, á fls. 12o. 

•Entrando o banco nacional em liquidaçi.ío de seu . . . 
• fundos publicas o prejuízo de 36::1.3~900, como se 
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mostra do balanço a fls. 254,, e 2:000~000 de lucros 
e perdas, a fls. 251 e tls. 267, c na apuração dos 
creditas de seis dos seus devedores, garantidos 
cem cauções de acções de companhias particu
lares, teve um prejuizo de 1,208:963~695, como se 
demonstra a fl. 136, fl. 138, fl_ UO, íl. H8, fl. !56 
e fl. 158 ; o que . tudo Jórma um prejuizo proce
dente de transacções sobre fundos publicas e par
ticulares, na totalidade de :1.2~5:100~595. A 
este prejuizo effectivo accresce, que os valores 

·. existentes nos cofres do banco nacional ao 
tempo da fallencia, e consistentes em acções de 
bancos e companhias, quer de propriedade directn, 
quer por penhor mercantil, achavam-se muito de
preciados, como se vê das actas das sessões da di
rectoria a fls. 172 e fls. 188; o dizem os cu
radores fiscaes a fls. 237, e se reconhece em face 
da certidão de cotações, passada pela junta dos cor
retores desta praça, em 30 de Setembro de- 1878 a 
fls. 239 verso. De maneira que· esses valores, 
que montavam ao algarismo de mais de 4.000:0006, 
achavam-se reduzidos ámetade,tom:mdo-se cincoen
ta por cento como termo da apreciação. De tudo 
resulta uma perda social crue na época da fallencia 
se póde orçar acima de 3.200:000~000. 

·Tão elevado prejuizo absorveu o valor do capital 
realizado, que era de 2.996:iOO~e foi a caus~ im
mediata da fnllencia; o que facilmente se reconhece 
pela simples apreciação das cifras, sendo alit1s 
certo que já a necessidade de fazer por parte do 
banco nacional entrada pelas acções, que este 
possuía por penhor. mercantil, o obrigara a sus
pender os seus pagamentos, e requerer moratoria, 
como a fls. 236 reconhecem os curadores fiscaes ; 
donde se evidencia serem as transucções sobre 
fundos publicas c particulares, quer operadas antes, 
quer depois da moratoria, a causa do transtorno 
social. Assim, pois, applieuvel é ~i presente fallencia 
a disposição do art. 800 § 2.8 do codigo commercial. 
Emquanto á segunda bypothese, mostra-se pelo 
exame das peças do processo, que não se póde 
reconhecer cabedal apurado nos balanços apresen
tados, atento o vicioso systema de escripturação na 
representação dos valores sociaes; pois, ao passo 
que a directoria nas actas das suas sessões declara, 
que os titulas de coml_)anhias possui dos pelo banco 
nacional estão deprecmdos, a ponto de terem bai
xado mais de 50 "lo do seu Yalor nomin::~l, ut 
tls. 172 e fls. 188, são esses mesmos titulas lançados 
nos balanços pela totalidade desse valor ; de sorte 
que si escrevessem os valores reaes das épocas dos 
mesmos balanços, manifestar-se-ia talvez. deficit, 
no entretanto que assim não succede ; e as contas 
do deve e do haver apparecem reciprocamente 
balanceadas. Mas tomando os balanços como se 
acham, vê-se que no ultimo balanço annual ante· 
rior á fallencia,.e feito em 3,i d~ Dezembro de ~877 ~ 

quelle valor; portanto infring-ido foi o art. 800 § 4. 0 

do codigo commercial. · - · 
• O estado ruinoso do banco nacional manifestou

se pelo requerimento da moratoria ; e os factos de 
que dá noticia o processo relutiYos á mesma mora
toria, e a subsc!luente liquidação, em que torna
ram-se reaes os prejuízos supra mencionados, foram 
pratic:ulos peln directoria, de que fizeram parto, 
como presidente, o conselheiro João Lins Vieira 
Cansansão de Sinimbú, e como simples dit·ectores, 
Themistoclcs Petrecochino, l\Ianoel Teixeira do 
Valle e João Ferreira de Abreu; pelo que· a todos 
elle,: pronunciam como incursos nas penas do 
art. 821 do codigo commercial . 

• E como o sobredito conselheiro é senador, e 
por isso tem fõro privilegiado, mandam que, 
sustado todo o t~ro.cedimento contra elle, se dê 
conta ao senado, na fórma preceituada pelo art. 28 
da constituição política do Imperio. · 

• A respeito dos demais pronunciados, sig:~m-se 
os termos legaes da prisão e julgamento.-

• Pague a massa fallida as custas do processo. 
Rio. 1. 0 do Abril de i819.-11Ienezes.-P.I; 

Alencéu· Amripe.-.lfagalhães Castro.-C. de Campos. 
-vencido. Neguei provimento ao recurso ex-offi
cio, altendendo não só aos prine.ipios de direito, 
mas r..o que dos nutos consta. 

• Qw?stcio de direito.- · 
• Tratando-sê de ·uma sociedade anonyma, legal

mente constituída, entendi· que a fullencia devia 
ser qualificada casual. 

• Provo-o, com o argumento de não poder ser de· 
cretada a pronuncia; Lo contra a entidade soci3J, 
por ser absurda essa solução; :to contra os uccio
nistas porque elles respondem unicamente pêlo 
valor das acções; codi~o do commercio art. 298; 
decréto n. 268i:i de 10 de Novembro de f860, 
art. ·~1 ; 3.0 contra os directores ou gerentes, por· 
que elles não são o fallido nem cmnpllces. Que a 
J!lronuncia só póde recahir no fallido e cumplices, 
vê-se principalmente do art. 820 do citado codigo. 

O director ou gerente n5o é o fnllido, porque · 
não está comprehendido no ar.t. 797 ; nem cum • 
plicc, em vista do art. 803 do citado codigo. 

« Questão t?J facto: -
« Nenhum dos quatro fundtnuentos apresentados 

para a qualificação culposa prentlece. 
( Agiotagem : 
• O emprego de valores na propriedade, e menos 

sobre o penhor de fundos publicas e particulares, 
não a. . constituem por si só. Não se prova !J.Ue o 
banco tivesse por fim, niio a collocação de capttnes, 
mas especular sobre a oscillação de preço ; nem 
a ca.r:~cterisa o quantum assim empregado, at· 
ten ita das o er õ s ·-~~ 

Dob,·o do cabedttl aputado : 
Desde qu~ se 'çonsidere o ca~ednl ~purado . . 

á con ~lusão de que o passivo nüo excede em obro 
ao activo. 

dos pelos tlscaes da moratorla, si fossem 
ciaes aos interesses do bnnco. 
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Escripturação: . 
O facto de figurarem as acçõcs e outros titulas por 

seu valor representativo, e não pelo da cotação da 
pr?ça, s~jeito ás sua~ oscilla_ções, não póde consti-

< • 

• Resta consid~rar os effeitos jurídicos que decor
rem da concessão da moratoria, e da assistencia 
dos fiscaes, as operações subsequentes, já estabe
lecidus pela jurisprudencia dos tribunaes .• 

Publicado o accórdão que fica transcripto, foi por 
~e~pac~to. do presidente_ do tr~bunal desi_gf!ado o 

' ' oc.. definitivamente a fallencia do banco nacional. E 
descendo o processo ao juizo á quo, em cumpri
mento da decisão superior, mandou o juiz da fal
lencia que o escrivão, lançando no rol dos culpa
dos os noiiles dos réos pronunciados~ menos o do 
senador João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu, 

s:>as:. n an a o e pnsao con ra os 1tos reos e 
tirasse sem perúa de tempo dous traslados de todo 
o processo, afim de _serem remettidos um ao s~-

tuição politica do Imperio, e outro ::to juiz desi
gn~do p::tra julgar os réos que não têm fôro privi
legw.do. 

Assim se fez ; e eis tudo quanto em resumo 
consta do processo que fica relatado. 

QUESTÕES Pil.ELll\IINARES. 

Na sesstí.o de :18 de Abril proximo passado apre
sentaram a camara os Srs. de utados E amin ndas 

osta 1 c1ro e Beltrão a seguinte indicação: 
Indicamos que a commissão de constituição e 

polileres dê parecer sobre o seguinte: 
Si os juizes ou trihunaes do poder judicütrio 

podem proferir sentença de pronuncia contra al
gum ministro de e~t~do nos. crimes i~divi~ua.es, e 

... ~ ( " 
não obstante os arts. 38 e 1J,7 ~ 1.0 da constituição: 

A 1.0 do cot·rcnte deu a com missão pnrecer sobre 
a indicnçüo, firmando os seguintes pontos : 

1.-Só á camnrn dos deputados compete a attri
buiçãe de decretnr e promover a accusação dos mi
nistros de estHdo, tanto nos crimes deres onsabili-

a e como nos crm1e,;; m lVI uaes, quer os minis
tros sejam representantes da nação como deputados 
ou senadores, quer não o sejam. 

2.-Nenhum juiz e nenhum tribunal judiciario 
pôde praticar acto que sujeite um ministro á nccu
sação e julgamento perante o senado, sem violar 
disposições expressas da constituição, invadir a es
pbera de attrtlmições de um poder político inde
pendente, e perturbar as leis da competencia que 
são de ordem publica. 

3.-0 decreto de accusação do ministr·o por crime 
·· individual, equivalendo á pronuncia, sei pertence à 
' .. camara dos deputados, como attribuição privativa 
·{constit. art. :38). 

Perante o senado corre o processo da accusação e 
sentença (constit. art. lJ,7 § V). 

.- compe encw a camara, compre en eildo 
todos os delictos, communs ou de responsabilidade 
dos ministr-üs, comprehende por isso mesmo os de
lictos Jlrccxístcntes ás funcções ministeriaes, si 
antes di!llus uiio foram jui~ados. O privilefln-io está 
ligado ú qunlidndc de mmistro, por uti idade e 
conveniencia do Estado libcrdnd 
po er. 

Dos principias estabelecidos concluiu a commis
são: que esta augusta camara, tendo vindo ao co
nhecimento de haver sido envolvido em um pro
cesso ue falle_ncia o actual Sr. ministro da _agrict!_l-

Lins'Vieira Cançansão de Sinimbú, deveria requi
sitar ao juizo por onde correu o feito, e por inter
media do governo, que lhe fosse remettido o 
processo, para resolver sobre elle, como entep.
desse,...no exercicío de sua privativa ·attribuição 
constitucional. 

. . ' ( ã ~ o 
corrente, foi o mesmo approvado, em volaçiio no
minal, por 8{1, votos contra 12, accrescendo aos 
primeiros mais dous posteriormente declarndos; e 
em cumpriment_o da deliberação tomada foi remet, 
tido á camnra o processo, ora sujeito ao exame da 
commissão especial. 

v n o ea a um os pon os acima in ICa· 
dos uma questão preliminar, que naturalmente se 
suscita, trntando-_se de_ f~zer appl_icaçâo á hypothese 

constitui~ão, a conunissão especial, de pleno ac
côrdo com os fundamentos do parecer da commis
~fio de constituição e poderes, desde já declara qrie 
tem como fóra de duvida, e já resolvido por modo 
a não se poder mais sobre o vencido levantar 
contestação : 

Que os juiz:)s ou tribunaes judieiarios não 
podem proferir sentença de pronuncia contra um 
ministro d_e e~t_ado n~s crimes_ indiV:id~aes, e po~ 

expresso no citado art. 38 qu~ essa attribuição 
pertence privativamente á camara dos deputados. 

Nem póde ser outra a verdadeira intellig-encia 
do artigo constitucional, vista a generalidade da 
doutrina que consagra, estabelecendo, como devia, 
um principio absuluto, sem distincção de crimes 

, . . e. 
A opinião contrnria, desconhecendo uma prero

gativa de que justamente goza n camara dos depu
tados, no regimen politico que entre nós vigora, 
nem seria libernl, c nem se conformaria com a 
letra e espírito dn disposição constitucional já por 
mais de uma vez invocada. 

ss1m que, en o por 1rma a a competenciu da 
camara para resolver sobre o caso, nos termos já 
propostos, passa a commissão o dar o seu voto 
sobre as questões de facto e de direito, que fazem 
o objecto principal do processo que examinou. 

QUESTÕES DE FACTO. 

Na npr.eciação das causas que determiniiram n 
cessação de pagamentos do banco c influir m 
a qua Ircaçao crmunal a fallencia, aparta-se a 
commissã.o inteiramente da opinião manifestada 
pelos dous juizes vencedores no acôrdão . supra 
transcripto, para, de conformidade com o direito 
e a prova dos autos, devidamente comprehendidos 
nas considerações judiciosamente feitas pela cura-
doria fis ai • 1 • • -

voto veneido, ter como a expressão unica da us
tiça a decisão proferidn pelo juiz da ~.·vara com· 
mcrcial dn etn·te, qunlificnndo cniUDl n fallencia 
do banco nncionnl, nos termos do art. 790 do co
digo do commercio. 

A cpmmissão não qesco}lhece a. legitima com-
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tiver por mais acertado; nem pretende invadir seu valor; resultando de tudo isso uma perda so- . 
attribuições que só caibam a um poder politko cial, na epoca da fallencia, de cerca de 3.200:0098. 
essencialmente independente. Ha na lei meios de Tão grande prejuízo, no dizer do acordão; absor
correcção e emenda dos erros ou abusos porven- veu o valor do capital realizado, e foi a causa da 
tura commetliãos na applicação do direito ao faeto, falloncia. 
e acredita que, mediante os tramites legaes, será Entretanto, nada disso, suppondo que tudo seja 
sempre restabelecido o imperio da-lei, fazendo-se ve~dade~ constitue o que por direito se chama 
da disposição legal .justa e sensata applicação ao agzotagem. 
caso, quando de novo tenha a autoridade de sobre A agiotagem é a especulação destinada a au-
elle pronunciar-se. gmentar ou diminuir o valor dos generos de com-

Tendo, porem, a camara de usar da privativa at- mercio conforme a conveniencia do momento, vi
tribuir,:ão que lhe dá a constituição, para ordenar sando um lucro incerto dependente do acaso. 
que tenha ou não logar a accusação de um minis- Ou,_ como outros a definem, é uma aposta em que 
tro de estado, não pôde a commissão especial por os Jogadores conservam o pensamento reser
ella nomeada deixar de ~n,tr:ar_ na indagação dos vado de prev~ricar sobre a alta: ou baixaptovâvel do 
motivos que levaram o tribunal judiciario a pro- preço dos generos e mercadorias do commercio. 
ferir uma Jecisão que, no seu entender, se não E' sempre uma especulação aleatoria sujeita a todos 
conforma com as regras de dir~.ito, nem é autori- os azares do jogo, contando-se com o tmprevisto. 
zada pela prova constante dos autos. Assim sendo, ou todos os estabelecimentos ban-

E' no seio d:..camara, como bem o ponderou a carios são agiotas, ou não o foi o banco nacional, 
comroissão de constituiçüo e poderes, e já o reco- quando tentou especulações mercantis, que, sendo 
nheceu a significativa approvação do parecer de mal succedidas, pQdiªm aliás .trazer grandes lu
i. o de Maio, que se colligem as provas ; debate-se e cros, si outras fossem as condições do commercio 
pesa-se a sua força intrínseca; verificam-se os ele- na occasião. 
mentosquefundamentamapronuncia;formulam-se O que convem indagar é: quando, como e por
as bnses da accusaçã::>; estabelecem-se a certeza do que_ f?ram feitas essas transaçõe~ que trouxeram 
facto e os indicias vehementes da autoria ; reco- preJUlZO ao banco. 
nhecem-se a necessidade as conveniencias de Ora, o banco comprou e vendeu titulas da divi
.ser arrastado á barra do senado, convertido em tri- da publica e negociou sobre acções de bancos e 
bunal ae jusliça, um depositaria da co.nfiança da companhias, quando esses titulas tinham, e pro
corôn e d;1 mesma cama r a ; é emfim ahi que ~11do se .mettiam ter, valor. real e .. firme- no -commercio; 
examina e so discute á luz dos intàesses da ordem fêl-o, pela fôrma por que são taes transacções effe
social e politica. ctuadas; e porque o permittiam os intuitos do 

E, pois, não fará a commissão especial muis do estabelecimento bancaria, consagrados nas disposi· 
que o seu dever entrando na unalyse das razões ções legaes que regem instituições dessa ordem. 
que fundamentam a pronuncia (lecretada contra o E' facil demonstrai-o. 
ministro de estado, ex-director do banca nacional Diz 0 art. v dos estatutos approvados pelo de-
fnllido. ereto n. (18!9 de :f.8 de Novembro de :f.87i: 

Dous são o~ fundamentos do acordão para a I!.IUali- «- o banco nacional (companhia anonyma) esta-
flcação da quebra como culposa : · belecido nesta cidade do ,Rio de Janeiro, é de de-

i.o-Perdasavulladas em operações de agiotagem. positos, descontos e emprestimos. . 
2.0-Dividas do dobro do cabedal apurado no ul- c Art . 6." O banco poderá: 

timo balanço anterior á quebra. - • Descontar letras de cambio, da terra e outros 
Si houve outros, como consta da declaração do titulos conuuerciaes á ordem e com pra~o fixo, etc. 

voto vencido, não foram considerados no acordiio; « Fazer emprestimos sobre penhor de ouro, 
terá havido nesse caso discordancia entre o rela- prata e apolices da divida publica geral acçõ~s de 
torio e o julgamento, o que não poderá deixar do compnnhias, titulas particulares, mercadorias, etc., 
constituir notnvel irregularidade, porquanto, sobre e geralmente sobre todos os títulos ou generos 
todos os factos argutdos como criminosos dever-se· que tenham um valor estimavel. 
hia pronunciar o tribunal; mas não compete !Í com· c Abrir contas correntes de movimento de fun
missão provêr sobre esle ponto. Tratara só mente àa dos o emprestimos n bancos, companhias e parti
questão nos termos em que foi exposta no acordão do culares, sobre deposito de dinheiro, titulas e vnlo-
tribunnl judiciario. res. 

Foi julgada a fallencia culposa por se darem as • Receber em conta corrente as sommas que lhe 
circumstancias previstas nos§§ 2.o e (J,, o do art. 800 forem entregues por particulares, companhias, · 
do codigo commercial. etc., e pagar as quan.tias de que elles dispuzerem, 
Ma~ ou oaMrdãodeuá p~av~~-~~-~~~~~~~~~·omn~v~e~nu~~n~th.~~~~~~~~~~~. ~~~~~ 

de que usa o codigo, uma significação menos con. ' Tomar dinheiro a premio, por meio ·de conta •? 
forme a direito, ou teve como provado aquillo corrente ou letras a prazo. . • 
ue de nenhum modo consta do au ~ c Por exce ão caucionar e redescontar valo-
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e consenar, tlurante o tem pó que fur conveniente, 
.quaesquer titulos, valores e hypothecas. 

« Podcritfazer caução aqui ou em qualquer praça 
estrangeira de titulas e valores para garantia espe-

.. "'.... . .... ), 

confiado pelos accionislas <i adm~nislração dos 
mandatarios. 

Foi isto o que não conseguiu provar o acórdão 
em seu; infundado~ co~sideran~os, e o que (!.e 

Taes crão, entre outras, as operaçues que podia resulta da escripturação do banco, achada emfórma 
fazer, e que realmente fez, segundo consta dos devida, segundo a dec;laraeão i11suspeita dos pc-
balanços c .;xames de livros juntos uos autos. ritos que a examinaram. · 

De nenhum desses documentos, que constituem I A razão pela qual, ao tempo da moratoria, tinha 
prova segura do est..'ldo de uma casa ou estabele- o banco rea!i1.ado emprestimos sobre cauções em 
cimento commercial, resulta conhecer-se que ja- importancia muito superior á que tres· annos de-. . .. ·... . ... 

nistração bm1earia. 
Podium as 011erações commerciaes ser mal sue

cedidas, como foram em parte ; não corresponder 
o resultado ú esperanca; mas isto não demonstra 
que se arríscasse culpavelmante o rapital da so
ciedade. O insuccesso não é a culpa ou fraude que 
·a lei pune; nem se julga da moralidade dos actos 
do commercio pelo seu resultado, senão pela in
tenção e modo por que são praticados. 

um acto illicito ou condemnavel viria a legitimar 
o crime, su!Jvertida assim a noção da moral e da 
justiça, que serve de dictame á lei cscripta. 

É facil conhecer a razão pela qual fez o banco 
ucquisição de apolices por conta propria, recebeu 
acções de companhias e fez outras transac ões mal 
aprecw as pe os JUizeg o recurso. . 

Basta lêr com attcilção o que consta dos autos. 
Autorizado pelas disposições já citadas .. e mais 

pelo decreto u. 5032 de L 0 de Agosto de 1872. 
o banco applicou a quantia de L06i:~4:0~ em ti· 
tulos_ do emprestimo nacio~al para dul·o.s em 

opera(;ões camiJiaes que tinha n fazer. Entrando 
em·liquidaç5o, ao tempo da moratoria, soffreu na 
venda de fundos publicas o prejuizo de 36: i36t$900, 
como diz o acordão ; mas a propria natureza da 

· transacção- caução- repeli e a idéa de agiotagem, 
e não se comprehende como pôde ella servir de 
fundamento á conclusão tirada pelos juizes do rc· 
curso; notando-se que esse mesmo prejuizo foi 
em ~arte compensndo pelos lucros resultantes do 

.-~ Na apuracão dos creditos de seis dos seus devedo· r,. res,~aran tidos com cauções de acções de companhias 
;;~cpartJculares, assim como na venda de fundos pu
t"' blicos, teve o banco effectivamente prejuizos; 
;.. mas elles bem se explicam pelos .effeitos. de uma 

liquidação forçada e ela deprecia ão dos titulos 
· cre 1 anos, sempre suJeitos as osc1 laçoes o com
meJ.·cio,_ por circumstancias que independem da 
vontade dos portadores dos titulos. 

Não basta dizer que houve prejuizo; o que 
cumpre é mostrar que elle proveio de culpa ou 
fraude do commerctante, e, p.a especie, provar 

arriscou-se em especulações aleatorias o capital 

. o . (. (. ' ... 
~l~ra, e não deveria ter escapado á aprcciaç:i:o dos 
JUtzes que, neste ponto, como emoutros. parece, 
não haverem bem consultado a pro r a dos· autos. 

E' porque ·diminuíam os penhore.s á proporção 
da liquidação d~'s dividas garantidas. 
· E' o effeito natural da liquidação ; significando 

· ~ · - j izos, o o s 
suppõe. •-

Fez c::trga ao banco, no entender dos juizes, o 
• . - 1 

companhias p2rticulares no valor de 1,200:360~ti68; 
mas é preciso ver que as . não comprou, como 
aliás .o podia fazer, e sim as recebeu em garantia 
de emprestimos que adiantou com assignalada 
vantagem para o serviço publico, attento o fim a 
que se destinavam as emprezas favorecidas ; e 
tambem as houve em liquidação de contas, como. 
ainda o podia fazer, sendo esse, conforme as cir
C"!J.msta~cia_s, o melhor meio de liqu~d~ção. . 

sempre, como manda o codigo, art. 902, os fiscaes 
da moratoria, interessados na defeza do proprio 
direito e do dos credores do induciado. 

Que o banco supportou prejúizos que o levaram 
a requerer moratoria, e mais tarde a declarar~..se 
fallid~. sem que houvesse de. sua parte acto ue 

... .. .... 
' < -autos, consistente no minucioso exame da escrip-

turação dos livros commerciaes, nos documentos 
juntos e no depoimento irrecusavel d.e teste-
munhas contestes e qualificadas. . 

A causa principal da insolvencia foi sem duvida 
o mão estado da praça~ a yaralys~~ão do co~mercio 

. ma"'s na a disto é obra o banco, interessado mai~ 
quo qualquer outro, em impedir tüo funestos ncci
dentes. 

Si a depreciação dos valores caucionudo5, fosse 
anterior às trnnsacções effectuadas ; on si as cau· 
ções não garantissem realmente, na occasião, as 
sommas prestadas, certo que prevaleceria a res
ponsabilidade da administração ; mas si o credito 
se ~ã~ im}.)õe,. o o valor dos títulos ncomp~nha as 

stanmas extraordinaria; e imprevistas, seria iniquo 
que respondesse pelo mal quem para elle de ne~ 
nhum modo houvesse concorrido. A responsabi~ 
!idade é, nem púde deixar de ser, sempre deter· 
minada~ pela vontade. . ·. 

Uma só circumstancia, rovada dos autos de· 
monstrara ac1 mente a sa ·mtençao e pru en e 
reserva com q~ costumava .Proceder a adminis· 
tr{l<jã.O _nas trans:-.cções que faz.m : 

E é: que em vez de empenhar os capitaes da 
sociedade em operações ordinarias do commercio, 
mais a!riscadas, sim, porém tambem promette~oras 
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destinadas á realização de melhoramentos impor
tantes. 

As companhias de estradas de ferro de S. Paulo 
• · ao Rio de Janelt'o; Leopoldintt, l\Iacahé :t Campos, c 

outras, d1~vem em parte ao banco nac.ional os re
cur~os que as habilitaram fi tent.ar obras valiosas. 

E ninguem dirá que emiJrezas des~à ordem dei
xassem 1-e oll'erecer sufflciente gnrantia ao creior 
que se prestass-e n auxilial-as. Si mais tarde, alguma 
yez, o resultado não corre8pandcu á expectação, 
nem por isso se demonstou que por culpn ou dólo 
da adminislraç~o deixas.so de ser o banco reembol
sado dos capitaes que adinntara. 

Tunto J)asta para que decaia, em face do direito, 
a infundada nccusação movida contra a directoria 
do banco nacional. · . · 

Agor<l quanto uo 2.0 fundamento: divida do 
dobro do cabl'dal apumdo rv; ttltimo bal:mço antel'ior 
á qur.b1·a. · · 

Antes de tudo notará a commi:;são .que nas 
palavras acima transcriptas o ncórdão não firmou 
desde logo, como devera, em vista do §~. o do 
art. 800 do codigo, a condi~ão essencial de ser a 
divida con:>i:>tente em obrigacões di1·ectas ; nem é 
insignificante a omissão, porque, si houver dividas 
que não sejam assim constituidas, seguramente se 
não terá por verificada a hypothese figurada no 
codigo. . 

?tias não é isso o que mais importa; o que .des
perta a especial attençiio da commissão nesta parte 
é a confm:io ou incongruencia da razão dada no 
acórdão. · 

Si ahi se declara, que pelo defeito da escriptu
ração, se não pôde reconhecer o cabedal apurado 
nos balanços, e em vez de manifestar-se deficit 
apparecem as contas de deve e haver reciproca
mente balanceadas, como de tues premissas con· 
cluir que se acha provado que o banco uevesse por 
obrigarões directas o dobro do c<~bedal apurado no 
ultimo"balanço "! 

A conclnsão seria outra, a prevalecer a logica, e 
a razão illustrada pelo estudo do direito. 

Si o modo por que foi feita a escripturação occulta 
o facto que o acórdão dâ por certo, cumpria que 
prim~iro se rectificasse o erro, e se regularizasse a 
fórma dos balanços paru depoi:i delles tirnr-se a 
conclusão desejada. 

Antes dis~o não se comprellende como da negação 
com que entestou o nccordão, recorrendo nos 
balanços, pôde surdir a affirmação de um facto 
que se reconhece não existir, isto é a prova de 
que o faHido devesse em tal tempo o dobro do seu 
cabedal apurado. 

Nem procede o reparo qne sobre o systema de 
escripturação quiz fnzer o a{lórdãp do tribunal. 
A escripturação, nos termos propostos, não podia 

alguma, tem-se um ~Ido de ~,H:&,:'73~.5~0!, prove
niente da confrontação de todos os elementos do· 
activo com todos os encargos do pa~sivo. ·· 

· a !ta fallenCia. 

anc1a e , · : , , e o passl'VO a ,161:197~ !3, 
porque só se considera como tal o que é ahi repre• 
sentado por credores com garantias, por dinheiro 
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a premio e diversos, e não as verbas de lucros c I haver prejuízo, sem haver ··divida ; e desde que 
perdas, cauções, endossos e depositos, que não não ha credores torna-se impossível o estado de 
constituem obrigações directas, ter-se-ha um saldo fallencia. 
de 2.989 :88i "75~. Vê-se ois ue assim f a I ce o . Os saldos d t ' • ndossos • 
2.0 fundamento do acórdão por não se dar o caso caw:ões de contas de diversos e valorés caucio: 
previsto no§ 4.0 do art. 800 do codigo. · • nados, para o effeito. de que trata o codigÕ no ar-

O deploravel erro em que cahiu o acórdão, na tigo ja citado, nunca constituíram passivo, perante 
apreciação dos balanços, procede de se n:io ter 

1 

o direito c pratica d~ escriptur:1ção mercantil. 
dado á phrase-cabedal apurado-de que usa o E quanto {t escripturação dos livros do banco, 
codigo, a sua verdadeira signitlcação. cumpre-o dizer, ainda que o peze aos juizes do 

o DCórrFio confunde caõ • · · d1o, que foi feita cem a devida regu-k\H'l''Hiàll'al-fld~-Pe~, - - - --- --
e dahi as fataes consequencias de uma decisão está de accôrdo com as normas de escripturação 
impensada. . mercantil ~eralmente seguidas, abrangendo todas 

Entret:mto, vai notavel differcnça, não só por as transacções direetas e indirectas, como é de 
direito como pela pratica de tscripturação mer- rigor; nem incorre em censura por ter hmçado 
cantil, entre cabedal apurado e capital realizado uu no balanço, a debito e 0redito, os titulas recebidos 
nominal. em caução ou garantia de emprestimos, desde que 

O Lº é a semma àas lJ · , ~ · er feito 
total do activo, sujeita ao onus do passivo ; é todo d'outro modo. 
o. acer:vo do activo destinado á solução do .debito Taes valores, 
contrahido or o' rio-a ões direc ·o- n · 
met·cial, arts. 10 ~ 4:.<>, 805 e 898.) nem representam obrigações directas; não consti-

0 2. o é o valor que se uestina ao em prego de tu em o cabedal apurado de que falla o codigo. 
um negocio, para fundo de uma associação, ou O que é certo é que o acervo do activo, ou o 
para uma especulação qualquer, representado em valor realizavel, demonstrado nos babnços con
dinheiro, effeitos, trabalho ou industria. (Codigo traproduceutemente invocados pelo acórdão, não 
Commercial, arts. 287 e 302 § 4:.0r está em proporção de metade do que cle-re o banco 

O capital suppre a falta do cabedal apurado, 110r obrigações directas. 
quando este não basta para remir o l)assivo. Não ha base para a qualifica~ão criminal da 

O caLed:-tl destina-se precipuamente á solução de quebra. 
todas as obrigações directas contrahidas elo ne- Mas não é só isso. 
goc1an 12. - o concluir a exposição de motivos que precede 

Este póde ser respongavel por um passivo muito a decretaçiio da injusta pronuncia contra a directo
superior no seu capital, e não dever o dobro do ria. do banco nacional·, asseverou o acórdão que 
seu cabedal apurado; porque o cabedal resulta t1o os factos que trouxeram a ruinn e sübsequente 
jogo de todas ns opert1ções de deva e haver, e o liquidarão, em que se tornaram reaes os prejuízos, 
capital sú se refere ao valor empregnuo na re3li· foram praticados pel:t mesma directoria de que 
za ã do fim m 1 • · ~ · · • sidentc o ~ct11al ministro de 

Tratando-se de um bnnco, póde a somma dos estado, Sr. conselheiro Sinimbli; nws calotl a 
depositus exceder muito a do capital, por isso in1portante consideraçiio que deveria ter acrescen
mesmo que é grande\) credito de qnc goza; mas tado em relaçüo DO ex-presidente da directoria, a 
nem IM· isso e~tarã fallido, e com culpa, 110rqne pretender ser justo e impiJrciul, c era: que esses 
encontrado o activo com o pnssivo póde resultnr factos, quanJo assin1 fossem causa da ruina da 
um snld''• que não seja l\et('rnünado pelo capital, sociedade; haviam sido praticados em datns :mterio-
ou nm del,ito menor do q\lt;J e doblro dG eaa • : -' : · · .,. . · , 
apurado no u!Limo balanço. · começou apenas 6 mezes :~utes da moraloria re-

A hYtlnthe~e do codigo verifica-se quando, apu- querida a 11 de J\laio de 187a. 
ra.do todo o activo que c. nstitue a mas.sa fallid:~, é E' inexplicavel a omissão em ponto essencial 
o p::tssivo pot· obriga~ões directas a elle excedente para a pronunci:~. 
no dobro· J<í se mostrou que o~ dons unicos fuud:nuentos 

Então, vem-se n conhecer que, alem da perda do acórdão não procediam, em vista da lei e Jos 
total do capitnl, que não é divida passiva directa, autos; nem 0 emprestimo de sommas avultadas 
porque o fallido torna-se credor de si mesmo, sobro caução de tituJI)s da divida publica ou parti
ainda 1wuve a de mernde das som mas que lhe culares é agiotagem; nem capital é 0 cabedal apurado, 
foram prrstada a a o co 1go. 

Assim fixnda a intelligencia da eXllres:;ão do Resta vêr :;i outros actos ba praticndo:; pela 
._·~ . codigo, no que vai de accôrdo a pratica de julgar, directoria, e especialmente pelo ex-presidente, que 
'\·· em outros casos, ~ue não a excepcional fallencia induzau1 'ao menos suspeita de mú fé, imprudencia 
,:~ d? ~·audco nat·~iona • codlhe-se ._que,dtandto na 

1
a_pre- ou pouco zêlo na administração dos negocios con· 

Ciaçao o ac tvo como o passtvo, os ous u tlmos fiados pelos nccionistns aos seus ma.ndatarios. 
b:llanços, claudicou o acórdão, accumulando no 

, ~ · o , e no e 1 o 1 u os 
que mio importam responsabilidade directa do Nenhu.ma das transacções realizadas sob n dirce
banco. os quaes por serem repetidos no activo, ção do ex-pt·esidcnte trouxe etfectivo prejuizo ao 
annullam·se no jogo -de contas. banco, antes da moratoria. 

As garantias ou cnuções que ahi avultam não Nenhuma das que o foran1 depois, foi ruinosa ou 
augmentam a divida ; apenas representam uma inconveniente. . . . 
obrigação subsidiaria. 

cap1 a com que 01 un ado o banco tambem dos fiscaes, legítimos ro_preseniantes dos interesses 
não representa obrigação directa, porque póde dos credores, e por si mesmos credores, sempre 
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ouvidos, na fórma da lei, sobre as condições das 
transacções. 

Bem se comprehende que, tratando-se de· uma 
liquidação forçada pelas circumstancias precarias 
do banco, abalado por uma crise commercial im
prevista, nem todas as transacções poderiam dar 
lucro ; em taes emergencias· a conveniencia do 
acto é determinada pelas circumstancias que o 
acompanham ; mas, póde uma transacção deixar de 
ser lucrativa, em um saldo de contas, sem ser no 
fundo prejudicial ou ruinosa. O interesse então é 
relativo ás condições da liquidação. 

Ora, cada um dos actos praticados pela admi
nistração encontra em si mesmo, e nas razões· que 
o aconselharam, perfeita justifiaação. E pelo que 
respeita á execução da moratoria, é ainda d~ I.:_e
parar-se o erro de facto que commetteu o accordao, 
tendo-a como prejudicial "li ?Ociedade. . 

Si ao tempo em que fo1 ella requenda era o 
activo do bari.co, seaundo o Tespectivo balanço, de 
U,37q:8528659, e o o passivo de :10.776:303$752; 
e si na época da fallencia, pelo balanço de 7 de 

qurn:i no longo passado de uma vida honrosa, e na 
nobreza de um car_acter austero, por todos respei
tado, offerece sobeJas garantias de inteira probi
dade. 

A commissão affirma, sem receio de contestação 
fund_~da, que em todos ~os actos praticados pelo 
pres1dente d~ banco nacronal, constantes do pro
cesso que cUidadosamente examinou; nenhum ha 
q~e ~emonstre culpa o~ ill!porte ·responsabilidade 
cnmmal, quer em relaçao a fallencia, quer em re- .. 
!ação á administração em geraL _ 

~i é arbitraria a qualificação de pronuncia por 
quebra culposa, em face dos autos, insensata seria 
a q~c. reca~isse sobre qualquer acto de simples 
adnumstraçao. · _ 

Nem ha crime especial de fallencia ; nem crime 
commum por infiel execução de mandato. . 
. O _que ha nos autos é uma falsa e inexacta apre

cwçao de factos, e um grave erro de direito que a 
C~'f!lmissão deplora; mas que não lhe compete cor
ngir. 

QUESTÕES DE DIREITO. · Junho de !878, era o activo, de 7 .it:>0;268~~72 
e o passivo de 5,035:q9l.J$07i bem clar_o fica que 
a reducção de 5.0 %·no activo e de q.uas: 53. 0~0 no Passando a fazer appplicação do direito aos · 
passivo, provara tudo quant<f o acordao qUizer, factos que ficam relatados, a commissão se limitará 
menos aquillo que justamente dá . I?o~ provad~. . a apontar as disposições concernentes á especie dos 

A compensação ou encontro de diVIdas na !rq:m- autos, sem entrar em mais largo desenvolvimento 
dacão da Iiioratoria, que tão mal pareceu aos J~lzes de nrincipios, g~ralmente conhecidos pela camara 
do· acórdão, a ponto de fazerem della um cap1tulo dos 11ts. deputados. -
de accusação~ que depois foi omittido. no acór~ã~, As questões mais importantes de direitô que se 
mas que se aenuncia. pelo voto venCido do JUlz prendem ao processo tem sido por mais de uma 
divergente, é um facto normal que tem assento em ve~ debatidas no parlamento, e de novo aqui re
lei e é constantemente usado na pratica. _ fenndo-as, som~nt~ p~la ordem da exposição, 

O codiao· no art. 439 reconhece a compensa~ao J.~Iga-se a_ comm1ssao d1~pen~ada de repetir o que 
como m%io legal de extincção de obrigações r·e· a rlinstraçao da c~mara. nao p~de ser estranho. 
ciprocas. . · :--..· JiiW:>ouco que va1 se1· d1to _ser31, no entant~, bastante 

As condições em que é feita niio lhe alteram a P~ que se firme E cony19çao de qu~,_s1 na aJ?re
natureza, desde que não contrariam as re.~Tas do 1 cmr<.lO d.o~ fa_ctos nao f~r J_P,sta a ~e~rsao ?o trtbu
direito ; na applicação prevalece o accuruu lias na! Jlluletarto, ~la apphcaçao do dtwto fot ella de-
partes. . sastrndl!_men.te mjusta. . . . . 

Nem isso constitue prova de culpa ou fr:md~, e _Ou nao fm comprehendtda, ou fot soplusmada a 
nem mesmo de prejuízo, que seria em tempo rm· lc1 que rege o cnso. 
pedido pela interven~:to dos flscacg, como Lcm Trata-se de uu1 processo de fallencia de socie· 
pondera o voto vencido. · linde anonyma. .. 
To~a a liquidaçiiq foi feita com a MCL·~saria pru- iU companhias ou socied·•de5 nnonymns .desi-

donc•a e regulanda~~; o ~anc~ rec~~~~udo em .P~- gnadas pelo o~jecto ou e~J.>reza a que se desLinam, 
gamento seus propuos ~ttu!os, pr.ttrcou !1111 ·•~Lo sem firma soCial o admmrstradas por ·mandatarios 
licit~, para o q~al_tmha mt.eu·a c~mpetencw, por- revognveis, soci.Ós ou não, s~o reguladas pelas dis
que a ~oratorta nao addu~_ mterd1c<,:ao, Mm llllpede posições do codtgo commerCial art. 295 a 299, lei 
qu~ os mter~ssados transiJam como lhes parecer de 22 de Agosto e decreto de i9 de Dezembro de 
ma1~ conveme~te. . _ . . 1860; são antes associações .de capitaes, do que so-

Sl da falle,!lCla resultara 9u n~o p~eJU!Z0 aos cr~- ciedades de pessoas ; os associados são todos des
do~es, .9uestao é essa que so ser~ l e~?l.vHla pela_ll- conhecidos do publico; dahi lhes vem a denomina- ... 
qUld~çao final da massa; a"Q.~S drsso e mtempestrva ção de anonymas. · 
e am.sea~a q_ualq_uer a~serça9. . . , . A responsabilidade dos accionistas é limitada pelõ 
. A hqmdaçao nao está termm~da,. _par.e d~ pas- 'Valor dos titulas · -

rr ' ~ • compromettido. ~l~ 

attenção e · · pr9ce eu . regular os termos da liquidação ;. nunca determi.: 
em todo o tempo de sua gestão, basta consultar as nar a qualificação criminal, por uma razão sim
actas de suas deliberações e os documentos juntos ples e peremptoria :·por que é impossivel haver . 

________ _jatuol.:.s,__.awnu.touos:~,-,-.~r~elal.iwi-á.S-tl!anSacyü . · · · cnmmoso ; e nas sociedades 
Nem tanto seria preciso, tratando·se de. aquilatar anonymas ha causas e não ha_pessóas ; quando s6 

a moralidade de actos praticados sob a d1recçao de pessoas podem commetter cr1mes. · 
Âo ao. . 
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A fallcncia d=:~ sociedades anonymas não parti- 1 São essas justamente as condições em que é jul
cipa da naturC'za e dos effeitos dns fullcncias ardi-

1 

gada a fallencia casunl (art. 799). 
narias, srn:io no que se refere ú liquidnção c de A concessão, por tanto, obtida pelo b::nco, em 
J~enhum mo?o n~1 qu~ é pessoa~. . .. ·, 1875, do trilmnal do :omm~rcio, põe a coberto de 

Ha fallencra mas nao ha falhdo. A responsabllr- qualquer censura a drrectorra, que na assembléa 
• • :~ • • " • , r ~ "' 

' " .... t. o,.; ... ' :0 .. """' O' ' .l 

verdade, mas ~ómcnte no que respeita ú execução actn junta aos autos, oLteve dos 80 accionistas prc
do manclc:lo, mediante acção proposta no juizo sentes, representando 26.269 acções, o ·unanime 
comrnum. . reconhecimento de que: o pedido da momtoria foi 

Sú pode fallir quem é negociante; o administra- uma necessidade de força maior. -
dor ou clirc!?tor da sociedade MlOnyma não é, ou O pFocedimento ulterior da administração não 
póde não ~er ne;g-oci::mtc. destôa do modo por que sempre foram eridos os 

assoc1~1~ao rcpresen a a por meros man a anos negocros a some ar e. . 1qm aeao fOI eita, 
sem personalidade actira e responsabilidade indi- quanto possível, em favor do banco. ·o lucro. como 
vi:dual, em que ::e possa firmar a qualificação cri- o prejuízo> neste cas9 se determina pelas condições 
minnl, póde 5l'!' dissolvida, m:.:s não .póde ser em que é feita a transacção forçada pela liquida-
punida: ção. 

A irresponsahUidade criminal das pessoas juri- E como, pelo art. 902 d~ citadocodigo, é fiscal~-
• ~ ')~ ., - n .. · .. .. • .:;:, ~ , • 

nymás, assenta em um principio inconcusso de pelo~ fisc<:ICS que interveem em todos os actos da li
direito, que não lw como pôr em duvida, e é: que, quidação,é visto que,em falta de prova em contrario, 
sendo as pessoas jurídicas entidades abstractas, a sim les concessão de moratoria e sua.subse uente 
po em ser 1a e1.s _para os rrertos CIVIS, mas nao execuçao, sem rec amação os interessados e pleno 
podem ser sujeitas ao direito criminal. São capazes accôrdo dos fiscaes nomeados pelo tribunal compe
de direito, mas nãü são passiYeis de pena. tente, prejulga de-facto a qualifiçação da quebra, 

Punir a pessoa j uridica como culpada de um fazendo desde logo certas :JS causas da insolvenci'a, 
delicto, seria, perante a scieneia, violar o grande e a boa fé com que o fall':ido procedeu na liquidação 
principio de direito crxminal, que.-exige a iden- da moratoria. _ 
tidade do delinquente e do condemnado. E' o que se deprehende das disposições citadas, 

Ora, as~im sendo, nem póde ser punida a.lti- e já foi observado na pratica. 
dade social, porque s~ria absona e i_nexequivel a Uma ultima observação fará a conunissão sobre 

_ ., os autos ue acabou de examinar na arte con· 
pelo vãlor das respectivas acções; e nem os admi- cel'nente á.pronuncia do ex-presidente da directo-
nistradores, directorcs ou mandatarios, porque ria do banco nacional. . 
não são fallidos ; não são donos do capital ; func- . O processo de fallcncia, na phase da instrucção, 
cionam em non1c de seus constituintes, á quem é um verdadeiro processo criminal, que se resolve 
prestam contas pela boa execução do mándato.a pela pronuncia ou não pronuncia, em relação ao 

Mandato não é fallencia; e nem os direitlJ§'-e crime de quebra. culposa o.u ~z:audulentn. ;-
o r1gaç(jes que e e rmanam se con un em com as 
relações de diréito creadas por e::te facto execepcio· 
nal da vida do cc:mmerciante. 

Acrescente-se, que no caso da fnllencia do 
banco nacional nem em negociante o ex·presi
àente da directorln ; e ~ó por css~ facto crcscerit qe 
exercer ~ p~rofissào do com{uer~io, não póde nchn'r
se comprehendido na disposição terminante do 
art. 797 do codigo do commercio. . 

A commissão poderia, em apoio das nsserçües fJUC 
, tem enunciado, trazer, não um, porém mt!itos arc~

tos registrados nos annaes judiciarios do pniz; n5o 
o farâ, porém, porque o mesmo facto com que ora 
se occupa bem descobre a pouca firmeza de que 
illfelizmente se resente a juri.sprudencia pratica 

os nossos rr unnes, mos ran o-se, como aqUI se 
vê, incerta e vacilante, sem razão que satisfaça, 
sobre um ponto de direito tantas vezes julgado de 
conformidade com a lei, quando exactamente com. 
prehendida e executada. 

E' aiD;da _de notar:se que ~ fallencia ~o b_anco 
' , si; exclue a qualificação criminal da quebra, quando 

se não prova má fé no cumprimento e execução 
daquella concessão . 

E' expresso o art. 898 do codigo commercial : só 
póde obter moratoria o commerciante que prova 
ue a sua im ossibilidade de satisfazer de rom 

as obri~ações contrahidas procede de accidentes 
e&etraol·ainarios, imprevistos, ou de {o1y;o. rnaiol'. 

culpa, em geral ; o direito applicanl é um só ; n5o 
varia pela especialidade do facto. · 

Conscguintemente, jámais pode1·á ser decretaua 
a pronuncia criminal contra o indiciado que fôr 
presente no districto, sem quo seja intimado para 
assistir á forma .iio da culpa o defender-se, como 

10 permr ea ct. 
Está expresso no art. U2 do codigo uo proces11o 

criminal : o antes do o sor nhi, estava dictado jlola 
boa rnziio, que uiio consente quo soja nl:;uem con· 
demnndo sem sei' ouvido. 

Entretanto, o ex-presidente da directoria foi dis
cricionarinmonto comprchendido na t3ronuncin cri
minal decretada pelo accordão, sem que houvesse 
sido declinado o seu nome nas petições com que 
foi iniciado o processo ; e nem intimado r~ as-
srsttr ao summar10, que rema u pe a pronunCia 
em um crime inafiançavel. 

A quebra de uma companhia-ou sociedade ano
nyma deve ser ·apresentada em juizo, como aqui 
foi, em nome della, pelos seus mandatarios geren
tes, ainda que não sejam soei os. (Regul. n. 738, 

Entre esses mandatariosnão se incluia, ao tempo 
em que foi manifestada a fallebcia, o ex-presidente 
da directoria, já então fóra do cargo que exer
cera. 

E' bem visto que, pela,_ ·doutrina do codigo, é 
in i <:: -se u s os no s de todo i os m -
datarias que serviram em tempos anteriores, 
porque, assim como os presentes, não são elles os 
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fallidos, não têm de ser pronunciados, apenas se 
denuncia o estado de insolvencia para que -em 
juizo se proceda á liquidação da massa, mediante 
o processo de fallencia,. no qual, com inteira 
garantia para todos os interessados, se tem de 
determinar os effeitos civis da quebra, e ao mesmo 
tempo verificar si houve cumplices, si a sociedade 
foi regularmente constituída, si o processo foi 
feito com as solemnidades legaes, etc. 

ou de responsabilidade, por qualquer juiz ou tri
bunal judiciario, importa sempre violação de uma 
prerogativa exclusiva da camara dos Srs. depu
tados; 

Mas, desde que se entende,· como o entendeu o 
acórdão, que o mandatario é f<Jllido, embora não 
seja negociante, e só tenha funccionado em nome 
de seus constituintes, para ser-se Iogico, dever-se-ha 
necessariamente estender á quem está sujeito ao 
mal da accusação o beneficio da defesa, que jámais 
se denega ao accusado; quem quer que elle seja. 

A pronuncia criminal, portanLo, de um indiciado 
colhido de sorpresa, e r.ondemnado sem ser ouvido, 
além de ser injuridica, é iniqua e revoltante. 

Contravém, ao. mesmo tempo, a lei natural e a 
lei civil. 

CONCLUS.\0 • 

Sobre os fundamentos expostos, e considerando: 
i. u- Que a pronuncia criminal em que se acha 

comprehendido o ex· presidente do banco nacional, 
por accordão de i. o de Abril proximo passado, 
versa sobre o processo de tallencia de uma sociedade 
anonyma; 

2. • - Que as societlades anonymas não são su ·. 
jeitns á qualificação criminal da fallencia ; salva a 
responsabilidade de seus representantes e socios, 
pelos crimes pessoalmente commettidos contra a 
sociedade e terceiros; 

3°. - Que nenhum crime de ordem commum se 
mostra haver sido praticado pelo ex-presidente do 
banco, na execução do mandato que lhe foi confiado 
pelos accionistas ; 

~0.- Que o exercício da presidencia da "directoria 
só por espaço de seis mezes anteriores á concessão 
da moratorin, exclue liminarmente a responsabi· 
!idade do ex..presidente, pelos netos anteriormente 
praticados, que, na phrase ào accórdão, ·concorre
ram p3.ra a ruína do banco; 

o. o:..,.oue na execução da moratoria,com audiencia 
c aceôruo do• credores fiseaes, e sem reclamação 
dos interessados, ou allegação e prova de abuso, 
erro ou m:i fé, foram regularmente effectundas ns 
transacções propostas, nos ·termos que }1nreceram 
mais com·enientes tl liquidação ; para o que tinha 
a administraçiio inteira competenci:J, em vista da 
lei; 

6. o - Que quando fosse cabido o processo por 
crime de natureza especial ou commum, sem{!re 
seria necessaria a citação e audiencia do indiciaao, 
formalidade essencial que no caso se não observou, 
resultando d'ahi ser profetida uma pronuncia cri· 

__________ ml.!:~inu.a'!'l~s:>te":m~d~e"'f~esa---G , , ~ · · • , 
districto da formação da culpa ; 

7.0 - Que prescindindo· das razões de ordem 
política, ue teriam de ser · · 
s1 ouvesse un amento jurídico para o procedi· 
menta criminal havido .contra o ministro de Estado, 
sómente pelos grincipios de justiça absoluta, é 
insnstentavel tro quan c ra a ev1 encta os 
factos e clara disposição de dire~to, foi dito e julgado 
no aecordão supra referido ; · . 

s.o- Finalmente, que, come jã foi ree 
por esta augusta camara, a pronuncia criminal de 
um ministro de estado, ou seja o crime . commum 

Conclue a commissão especial, pro~ndo: 
Que, no exercício da privativa attribuição confe

ferida pelo m't. 38 da constituição, decrete a camara 
que não tem lc•gar a accus11~·5o do Sr. presi
dente do conselho e ministro e/ secretario de 
estado dos negocios da agricult-::ra, commercio 
e obras publicas, conselheiro Jo5:o Lins Vieira 
Cansansão de Sinimbú. 

Sala das commissões em i9 de :Maio de i879.
O. H. de Aquino e· Cast1·o.- José A .. de S01tza Lima. 
- José de Araujo Rozo Danim.-A .. lll. ele Aragão e 
Mello.- Theophilo Ottoni.- Ftaucisco Soclré.- A. 
E. de Mello. (Com voto separado addindo outras 
questões.) -

VOTO EM SEPARADO. 

Penso que o processo não tem valor algum jil
ridico, para o effeito de sujeitar â accasação cri-
minal os directores do banco. / 

Primeiro ponto. 
Nota-se logo na sentença de pronuncia um de· 

feit~ importante, o da incompdencia do juiz; 
porquanto, estando determinndo em lei, decreto 
n. 23~2 de 6 de Agosto de !873, e n. 708ã, .de :f.6 
de Novembro do anno passado, que devem.ser in
certos, até o momento de se proceder ao respeétivo 
julgamento, os juizes que como .adjuntos bão de 
aecidir o recurso, assim não se pratzcou, e obser· 
vou-se o contrario. O juiz sorteado o foi com muita 
anteccdencia, c ficou conhecido ·~ certo, e proce
dendo a diligencias e esclarecimentos para o jul· 
gamonto, em (iue afinal tomou p:1rtc incompeten· 
temente. 

Seg-undo ponto . 
A pronuncia, sujcilundo a accu::ação criminal os 

fallidos que são seres collectivos, seria contra os 
princípios de llireito criminal, e contra as regras 
fundamentaos da imputabilidade criminal. Quem 
ralliu foi o banco, que é uma u:<socia~ão, um ser 
collcctivo, e :\)ortanto irresponm·d. Se o banco é 
o fullida, fall1do não 6 nenhum das seu~ directores 
individualmente, c assim nenhum tlestc.s púde tlcnr 
sujeito á penalidade da fnllencia, !}UO é todn exclu· 
siva da communhão. • O direito civil admitte que, 
em relaçüo a bens c interesses pecuniarios, possa-se 
adquirir ou alienar, ~er credor, ou obrigar-se, por 
mandataríos. A. idéa nada tem de repugnante: mas 
esta idén é inadmissivel em relação a penalidade. 
E' verdade que a communhãa, a corporação reco
nhecida perz~~sa em consequencia de certos factos . 

seus a muus ra ores ou por seus 
membros póde ser dissolvida. Mas ha -nisto uma " 
medida de utilidade, e não de direito · penal: é o 

· · · · · · erte'"'n~eea-'<íà""o----

Estado. Creadas em virtude da lei para a utilidade 
que ellas possam ter, as pessoas j uridicas podem 
ser destruídas uan o · · · · · 
em perigo contra a sociedade geral. E se esta dis
solução é su~mettida, em certos governos, a con~ 
dições designadas, á ver> fi cação de desvio5 ou abusos 

· ., · · vençuo dos trzbulr.les, ou à 
observancia de certa:. fórmas ; ~ como garantia da 

' liberdade e dos direitos dos cidadãos a tal respêito, 
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e não. como ·regras de penálidade. • Tal a doutrina 
dos criminalistas. 
. Terceiro ponto. 
Admittindo que a doutrina exposta seja falsa 

ain a :~ssi.Iíl1 a pronuncia B.ão tem undamento 
legal, ou j uridico. Desde que no curso ·do prD
cesso, na indag-ação da verdade, e das causas da 
fallencia, a justiça ordinuria encontrou envolvido 
no facto um ministro de E_stado, um senador do 
iJ?lperio, não deyia continuar, nã_o devi3;,. pronun-

. o 

constitÚição politica do Imperio, e arts. 77, ~ 2. o, 
257 e 3::2~ da codigo do processo criminal. Deveria 
remetter todos os papeis ou autos ao juizo compe
tente. 

TambeJ?l não deveria lavrar sentença de pro
nunc~a contra os outr~s complicados ou co-réo!., 

isto sê oppunha; e· se oppõem, o principio jurídico 
da conne~jdad~ de n~uitas p~ssoas em um de~ict~, 

T 
- . o bunal. Na hypothese de que nos occupamos, o 

suppostõ delinquente, ou indiciado privilegiado, 
arrasta comsigo para n jurisdicção especial os seus 
co-réos, ou cumplices. · 

:Merlin, diz : • E' principio consag-rado pelas leis 
romal!as, que -continentia causce dividi non debet. 
E prosegue, applicando o principio á materig. cri
minal, e citando uma instruc~5o circular do minis
teria da justifa, nos s~g-uintes termos. • ~cvan~ 

• l 

saber si a indivisibilidade do delicto arrasta a 
indivísil.Jilidade do processo, ou em outros termos, 
se um tribunal. tomando conhecimento de um 
crime, deve chámar a si o conhecimento de tndo 
que é con nexo a esse crime_: se, instruindo o pro~ 
cesso de um aecnsado sujeito á sua jurisdicção,póde 
e'S en c r(·~ :1 JUrisc 1cçao a o e qua quer lllf !VI· 
duo que a instl'tiC[ifo lhe indique como cumplice. 

A nffirmnti\"'a nunca l'ofi"reu duvida aos olhos do 
legislador: foi este principio que dictou o urt. Ui 
do tit. :1. 8 cb lei de 30 de Setembro de 1791, in ti
tuladn <;odigo penal 1niUta>· ; art. Hi da l~i. de IJ: 

t. t. • ' ' 

art. 2.0 da lei de 22 mcssidor seguinte, relativa aos 
mesmos conselhos; e emfim n lei de 24, do mesmo 
mez, relativa no supren'lo tribunal de justiça, em 
cujo pre:~mlmlo !"C diz - que o interesse publico 
e o interesse particular de c~da accüsado tem igual
mente comagrado esta maximn inviolnvel, que 
todos os accusndos de um mesmo delicto devem ser 
julgados pelo mesmo tribunal. 

E obsrrvemos, continúa o jurisconsulto 1\Ierlin, 
com os a cu. a " , · 1 < i JU a 
de justiça, (reunidos em Vendome, para o julg-a
mento do proeesso de um membl'o do corpo legis
lativo que tinha como co-1·eos simples cidad(ios) em 
sua requisitaria de !9 vendimiaire ultimo, 

' qut i~t~ não se opera sómente por effeito de 

cousa mais poderosa que o principio que deter~11ina 
a. indivisibilidade d.o··processo quando se trata de 
. um só e iüentif..o .delicto : é a necessidade das cou
sas, n~cec:' · dáde que, independente das instituicões 
human ·., de~truiria aquellas que quizesscm des
conhe cl-u,.e JiOl' com·cr~·uinlc dispensa o seu fragil. 
p · • c e l'I o 1 <'et'~'it a , n 1 • 

clare que uma s,·, cou:'a .não [Hhlc existir ao mesmo 
tempo em tlou:; lognrcs ·~lfi'ercntcs ? Eis portanto 

\ 
\ 

a base · do principio que não permitte que sobre 
um só delicto, muitas pessoas sejam processadas ao 
mesmo tempo em differentes tribunaes. Si esta ne
cessidade era reconhecida no antigo processo cri

. i eriosa não e 
depois da instituição do jury, no qual testemunhas, 
acareação, defesa, nada deixa vestígios? Dividam 
o processo, instruam-no em diversos tribunaes, 
isolem os accusados, que o debate não tem mais 
interesse, as incertezas se multiplicam, as luzes se 
enfraquec_em, e a~ verdade fica no escu~o. Eis o 

. .... ' " instruir n'um · só tribunal os processos que têm 
por objecto um só delicto, ao qual, entretanto, 
concorrem muitos individues que não têm domi
cilio commum, e por factos passados t:m differentes 
legares. Tambem não ha duvida na pratica con
stante e universalmente seguida. O tribunal de 
cassaçao, mars e uma vez recon eceu- esta neces
sidade. e com ella conformou-se em seus diffe
rentes' julgamentos: • 

mesmo JUrisconsu o " er m, 1scu m o a 
connexidade de um cTelicto, quando para este con
correm muitas pessoas, nlguma das quaes pertence r 
a jurisdicção excepcional, ou especial, diz o se
guinte: 

~ Ha um caso em que não se póde duvidar que 
o tribunal especial seja aquelle perante o qual 
todos os accusados devem comparecer : é· quando 
este tribunal, pelo grande numerodejuizes de que 
se com õe e ela solemnidade ue a lei o inc m 
de ter em seu modo de proceder, offerece a cada 
um dos indiciados garantia mais forte, garantia 
maior que os tribunaes o1·dinarios. 

« Assim, a lei de 24: messi dor anno 4.. o prescrevia 
que todos os réos sujeitos a prisão, por complici
dade em crime.pelo qual o corpo legislatiyo man-

t ""... .. " o ' 
!11Cl1lbro do directorie executivo, fossem levados ao 
supremo tribunal de justiça, para neste serem jul
gados conjunctamente com o representante do povo, 
ou membro do directorio executivo accusados pelo 
mesmo delicto. 

~ E pela mesma razão, se algum senador ou con-
se 1e1ro e esta o osso con uz1 o perante o su
premo tribunal imperial creado pelo senatus.
Consultus de 28 floreai anno !2, é certo qu~ para 
elle a1·mstada seus complices ; c qu.c estes ncio po
del·iam pedir que os enviassent aos seus juiz's ·~ta· 
tumes. • 

Resulta da jurisprudencia expo5ta por Merlin, 
que na nossa hypothese, ainda quando os dircc. 
tore's do banco, niío previlegiados, tivessem com-

• ('f ,· • • 

dii.os que tem tribunal especial para conhecer e 
julgar seus crimes, não podiam ser proce~sados e 
pronunciados pelas justiças ordinarias, seus juises 
naturaes. 
· A mesma doutrina, ou jurisprudencia expõe 

Dalloz, que falia assim : 
• A lei de 2~ messidor,anno ~,declarava que o su~ 

premo tribunal de justiça, estabelecido para julgar 
as accusações admittiâas pelo corpo legislativo, 
quer contra seus proprios membros, quer contra 
os do directorio executivo, era, competente para 
julgar os cumpliccs do~ .açcusados arraStfidos. pe~ 

. r • 
justiça era snbstituiclo pela curte, ou camara dos pa
res. Deve-se admiLrir que, quando o par fOr ac· 
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cnsado em materia criminal, ou algum ministro, 
nos casos previstos na carta, as outras pessoas in· 
diciadas nos delictos connexos aos dos pai es e mi
nistros, devam ser julgadas igualmente pela ca
mara dos pares? A affi.rmativa foi adaptada pelo 
tribunal de Paris (secção criminal), que devolveu 

. para a camara dos pares o processo instaurado con
tra os autores das malversações commettidas nos 
fornecimentos feitos ao exercito de Hespanha, por
que dous pares de França podiam,-pelo 1·esultado 
da ins.truccão -, achar-se culpados de delictos 
connexos aos dos outros réos; a decisão do tribunal 
de Paris foi confirmada pela ordenança do rei, de 
2i de Dezembro de !825, que convocou a camara 
dos pares para i5 de Fevereiro de i826 ; e pela 
sentença da camara dos pares do mesmo dia i5 de 
Fevereiro, que estatuindo ácerca de sua competen
cia, ordenou mais amplos esclarecimentos para sa
ber se teria logar.~revenir a jurisdicçlio contra os 
pares. Igual jurisprudencia foi consagrada no pro
cesso de M. Montalember~, que accusado de ter 
aberto uma escola sem autorização, arrastou seus 
cumplices perante a camara dos pares (camara dos 
pares, i9 .de Setembro de :183i); no processo de 
M. Kergorlay, que arrastou comsigo M. M. Lubis 
e Genoude (camara 2i de Novembro de_ !830); em
fim, e mais recenlemente ·no negocio tão triste
mente celebre das minas de Gouhenaus, em que 
dous pares de França, o general Cubieres e o an-

, tigo ministro Teste, arrastaram perante aquella 
camara seus co-réos, os Srs. Parmentier e Pel-
laprá. » · 

Na Belgica, o governo abriu concurso a respeito 
da seguinte questão : Quaes os pl'incipios do nosso 
dil·eito publico sobre a responsabilidade dos ministros? 
Um distincto ndvogado, do tribunal de nppellação 
de Gand, e deputado, oflereceu uma Memoria m-a
gnifica, que foi premiada. Nella encara a questão 
por todns as faces, e, em relnr.iío ao ponto de que 
nos occupan.os, reproduz n dÓutrina de Mcrlin e 
Dnlloz, nos seguintes termos : 

• Quanto á questão de jurisdicçiio, os cumplices 
do ministro, devem ser manuados para o tribunal 
de cossnção. O importante princi\)io, que ns le· 
gislaçõos modernas tomaram ás leis romanas : · 110 
contiuentia cause dividatur, deve ter applicação ao 
caso. Esta regra se oppõe de modo absoluto n que 
aaprecia.fão do mesmo facto soja submettida a tri
bunaes ditferentes: a indivisibilidade do facto acar
reta a indivisibilidade do processo.» Este autor, o 
Sr. Oswald de K.erchove do Dentcrghem, Cita o 
processo do ministro Teste, c uma decisão do tri
bunal de cnssação belga de i! de Julho de !865, 
que declarou-se competente a respeito de todos os 
cumplices do ministro, bascando-&.e em gue a in· 
divisibilidade do J?rQcesso era consequenCia neces
saria da indivisibilidade do delicto. 

Convém aqui expor mais extensamente os exem· 
· plos citados. Quanto ao de Kergol'lay, era par de 
França.desde 1823, soffreu diversos processos por 

. . - t-
dia~na, sendo condernnado á prisão:,. em i83i e 
1836, e se'?-s cuiQ.plic~s ou .co·.r~os responderam no 

Lelievre. na carriara dos representantes da Belgica, 
declarou que, quando Kergorlay foi processado por 
crime d offe as ela im rensa contra o rei elle 
já não era par França. Recusando o juramento 
ao governo de Julho, perdeu o pariato. 

Montalembert abriu com Lecordaire uma escola 
publica em i83i_, se~ pedir autorização. Foi pro
cessado, e p.es~e mtenm morrendo-lhe o pai, entrou 
pel~ h~re~rtarredade para a camara dos pares, cuja 
JunsdiCçao reclamou para o delicto de que era ac
cusado. A camara o condemnou benevolamente a 
multa .pequena. Seu co-réo Lacordàire tambem 
compareceu pe~3:_nte a camara e pessoalmente de
fendeu-se. Fo1 rgualmente condemnado á multa 
de :100 francos. Nenhum era privilegiado, quando 
praticado o delicto, e só o primeiro o foi depois d~ 
IJ?.staurado o.pr~ce?SO.a. por her?-nça, e arrastou com
Sigo par~ a Jurrsdrcçao especral, seu companheiro 
Lacorda1re, que nenhum privilegio tinha. 

Teste era ministro da justiça, depois das obras 
Imblicas, de 184:0 a !84:3. A 16- de Dezembro deste 
ann?. obtev~ a cadeira de par. Em i847, Despans
Cub1eres fo1 accusado de corrupção, e Teste por fa. 
ctos pra~icados .~o~~ m~nistro das obras P1lbliça$, 

No dra 4 de Mruo . àe :18.1:7, Teste protestou na · 
cama~a dos pares. _No di~ seguinte, uma ordenança 
do re1ordenou que Cubieres e seus cumplices res
pop.~esse;ffi peran~e a ça~ara dos pares. Ficaram 
SUJertos aaccusaçao cnmmal Cubiere, Parmentier 
Pellapra e Teste. Este, a i7 de Julho demittiu-sé 
de to_das as suas funcçõ~s e dignidades, e no dia 
segumte compareceu com seus cumplices perante 
a camara dos pares. Só Teste era o ,\}rivilegiado,
os outros não, mas foram arrastados a mesma ju
rísdicção especial. Quando foi julgado, já elle não 
era par; tinha-se derniltido, e foi condemnado por 
facto anterior ao seu privilegio que nascia do pa
riato. Tambem já não era ministro. · -

Temos aind,.a o processo de Ney, principe de 
Moscouwa. Um decreto convocou o conselhó de 
guerra, para julgal-o. De conformidade com as . 
conclusões de Berryer, advogado de Ne:y, o conse
lho de ~uerra,fundando-se nas regalias e qualidades 
de par ae França que tinha o accusado, declarou-se 
incompetente. No dia seguinte por decreto real, · 
foi devolvido á camara dos pares o julgamento do 
marechal Ney. M. Seguier, encarregado da nova 
instruccão, desenvolveu tal actividade, que fixou
se o diâ 21 de Novembro para a abertura do pro
cesso. A 6 de Dezembro, depois de Q horas de de
liberação, a camara dos pares condemnpu Miguel 
Ney ú pena de morte e á degradação da legião de 
honra. 

De todo o exposto, resulta: 
i.0 Que a pessoa privilegiada só responde, por 

seus crimes, perante a jurisdicção especial; que 
tem de conhecer dos mesmos crimes, instaurando 
todo o processo, inclusive a instrucção ou formação 
da culpa até sentença final. 

2.0 Que a jurisdicçiio especial conhece do facto 
criminoso, quer seja praticado antes de gosar o pre
vileg.io a essoa indiciada, que~ ~ pr~cesso se faça 

3.0 Que, tanto em um, como em outro caso, os 
co-réos, ou cumplices, q;ue não são priyilegiados, 
ficam sujeitos á jurisdicção especial,sem i.Ie possam -
mvocar a pro ecçao e.seus JUizes na uraes. 

Penso, portanto, gue a sentença de pronuncia 
proferida contra os directores do banco, é radical: 

e nulla e irrita, por qualquer faee que seja 
considerada. · · . 

·Quarto ponto. Conhecida ajurisdicção especial a 
. . . . os di· 

rectores do banco,. desde que um delles é privile
giado e arrastou comsigo seus companheiros, juris; 
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dic.ção e~pecial que compete ao senado, resta sabe.r luté o dia26 de Maio seguinte, em'que foi definiti
quando mtervem a camara dos deputados. A attn· varnente votado. 
buição privativa da camara dos deputados é um · N di 9 d · , · · 
acto prévi0, como diz Rossi, no seu direito consti- 0 a ;:1 e J~nh~, depois de passada a lei, ?o 
t~cional. Este acto prévio impede !I1Jlllquer inicia- sena~o, le se na ~essao da camara dos deputado:s o 

instrucção não pó_de começar. A attr1buição excl~- -O S1·. presidente:-Senhores, recebo neste mo
siva do senado da-so quando elJe· se converte em mento a carta seguinte dirigida á camara. pelo Sr. 
tribunal judiciario. Esta attribuição_ rege-se pelo pro1mrador geral do tribunal de cassac5o: 
direito criminal, e leis do proc~sso, que aliás não « A' ca!Jiara dos representantes. · 
temos para a hypothese, embora o privilegio tam · , Senhores, 
bem se justifique com rnzões oliticas. 

as a attr1 mçao privativa da camara dos de- • .umpro o dever que me impõe a constituição 
putados funda-se em razões políticas, em razões . a a lei pedindo-vos autorização de levar perante o 
de estado, no mais alto interesse nacional. Pouco, tribunal de cassação os Srs. Delaet, membro da 
ou nada tem .quê vêr. com as feis do processo, nem c:unar~. e o tenente general Barão Chazal mi
com a penalidade. A attribuição privativa da ca- nistro da guerra, indiciados, o primeiro de haver 
mara, de decretar ou não .a accusação do ministro provocado o segando a duelo, e ambos, de terem, 
à o E::;tado, abrange tanto es erimes de re ·- ' , egade suas.IInds um contra o 
!idade, como os crimes individuaes, ou communs. outro, delictos previstos pelos arts. L o il H-.0 da 

Esta questão foi largamente debatida no paria- lei de 9 d~ Janeiro de :i8U. . · 

como imanando da constituição, que a attribuiç1lo !ação ás testemunhas deste duelo, membros da. ca
de accnsar os ministros, pertencia privativamente mara, porque nãg consta que resultassem feri
á camara popular, ou dos deputad(\s, que era um m~ntos, não tenho razão alguma: de crêl-o, e só 

. acto previo, quer para os crimes de re_sponsabili- neste caso, a lei pune as testemunhas. 

mento bel era. Ficou ass nt · · Não i · · - , 

dade, quer para os crimes individuaes, e que sem A camara dos representantes decidirá se a sua 
. este acto pdvio nenhuma instmcção, nenhuma for- autoriza«:ão póde esta1· de accôrdo com-o interess~ elo 
mação de culpa podia começar. Toda esta ampla /serviço publico, em vista do qual clla é requisi-
discussão, profundamente luminosa, quér em re- tada. . · 
lação á politica, ou direito publ_ico, quér em relação Quanto aos factos da accusação, serão elles esta-

-----~ao~dil:' ~i~~· lÍ'ina~lC.h~-~~~mu~~~~u.--~~~-~~~~.la-...imt~á e ntio páde--s:mer~"-------
tares da Belgica, do anuo de iS6~ a !865, desde a senão a continuacão da autotizar.ão. 
parrjna 803 a.té a pagina üõ9. · Bruxellas, 2( de Junho de Í865.-0 procurador 

Exporei rapidamente o occorrido. geral, do tribunal de cassação.- Leclercq. , 
No dia 8 de Abril de !865, o ministro da gaerra, Senhores, proponho á c.amara que envie estt'l pe-

Barão Chazal, e o deputado Delaet, bateram-se em dido a uma commissão especial. • 
duelo. No dia 26 do mesmo mez, no começo da 5 · r. d J , 1 • ------is~essão dn e,tma:ra das rep-rese;;;;.~;;:'.p,;,:'I ~r~s;..;en;'_+-.-1-~IJ!l-.s.tLll'tZ.-~~~--1.11· e~U.llll:UuWO'f-, -J~~---jS)eeHRfl-IO}--(!(eeHmrue~ç~a------

tada a seguinte moçüo: 
da ~essão, o que passo a transcrever: · 

' O Sr. presidente.-A resolução {>roposta pela 
-0 Sr. M. M. de Brouckerc:-Pedi a palavra, commissão especial a cujo exame fot remettido o 

senhores, para a.preseutar-vos a proposição que vou pedido do Sr. procurador geral do tribunal de cas
ter a honra de ler, e que está assignada por muitoi sação, é assim concebida: 
collegas meus e por mtm. E' de notoriedade publica, 
que na manhã de S lie Abril teve 16 
entre um ministro e um membro a camara. O 
duelo, quaesquer que sejam as consequencias, e 
ainda que não tenha resultado algum, é punido pela 

' Vista a carta do Sr. procurador geral do tribunal 
de cassação, datada de~~ de Junho de l8G5, por meio 
.da ·qual .pede autorização para proceder contra os 
·Srs. Delaet, membro da camara e tenente general 

. . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barão Chaza 1, ministro da guerra, indiciado em de· 
Portanto, os abaixo assignados têm a honra de Iictos punidos pela lei de 8 de Janeiro de tSU ; 

lei de 8 de Janeiro de l8U. 

propôr á camara que nomeie uma cominíssão com- Visto o art. 4ã da constituiçii~, e o art. 2 da lei 
posta do presidente e seis membros design:1des pela de i9 de Junho de !865; 

-----~m~ez~a~,~a~fi~m~d~e~e~.x~a~m~i!i.n~a~r ~e~st~a~s ~n~e~st~õe~s~e~a ~rc:e~seftn~t~-J-:-~Iá·cau~'il· ~-~~ede[ -se contra 05 Srs. De· 
a camara um re a ono so re tudo que lhes disser laet,membro dacamara dos rcpresentll.ntes, e tenente 
respeito. . general Barão Cbazal, ministro da guerra~ por 

Bruxellas, 26 de Abril de !865.-De Brouckere. terem infringido a lei de 8 de Janeiro de iSU. 
-De T~.-Dolez.-Bara.-DeZcotw. · Está em discussão. , 

Nomeiou-se a commissão de que ficou relator o 
eminente-jurisconsulto Delcour. A resen _ Nã~ haven.do quem peça a alavra, procede-se a 
a or10, e o projec e e1 sobre o proc_esso dos mi· 50 uçao. · · 

nistros, por crimes individuaes, ou commnns. Acham-se presentes 69 membros. 
Entrou em discussão que terminou pela appronção Todos respondem sim. 
do projecto ~om varias emendas. Nenhuma ontra 
pro-videncia se tomou: os delinqucntes deputado Em consequencia, a camara approva. • 
Delaet, e ministro da guerra Barão Chazal nada Termino, declarando que aceito e conformo-}lle 
sotrreram, e continuaram na !llena exereiek' rd1H--CO!ID--l~:me~;ããa-e-tldltlnr-J_f)f)falféreeer da CPJJilliSaão. . 
suas funcções, do seu mandato, e de sun missão ou Camnrn dos deputados, t9 de Maio de Í879 .-
g_overno. A discussão do projectsde lei prolongou-se Antonio EJlaminoiulas th Mello. 



CÃ~mara dos Deputados - Impresso em 27/01 /2015 11:59- PÃjgina 18 de 41 

Sessão em 19 de Maio de 1.879. 239 

PRDIEIRA PARTE DA ORDE)I DO DIA . 

: Posto·avotos o projecto n. 120, de 1S79, relativo 
a .abe~tura de un~ credito supplemcntar c extraor· 
dm~no da qua.ntta de lj,_292:137~G7ti para oécorrer 
a d!Yerso~ servicos do ministcrio da fazenda no 

. cx~rcicio de 1878~1879, é approvado com a' se
guulte 

El\lENDA: 

En! Ioga r do art. 2. o áa propost<1, diga-se: 
.A~t. 2. 0 Para execução .do arti .::o antecedente o 

m1mstro e secretario de estado dos ne..,.ocios da 
f3:zenda é autorizado a realizar as oper3ções de cre· 
dito que forem necessttrias. 

O art. 2.• ela mesma proposta passa a ser 3.o e o 
:1rt.. 3. o passa a ser art. ~.o 

Saia da commissão, 8 de Março de 1819.-Buar
que de . 1lfaceda.- Souza Carvalho.- Viriato de Me
deiros.---=- LibeJYifo Ba.n·oso.- Fabio ·Reis.- Prado 
Pimentel. 

. Entra em L a discussão o projecto n. 187, dÚ879, 
dispensando do pagamento dos impostos de trans
missão a santa. c~sa de caridad~ do Curvello, para 
o til~l de ~dqumr uma propriCdade ou situação 
d~stmada :1 construcção ou collocaçiío de um hos· 
ptt31, e pos~o a .votog, por não haver .:}Uem pedisse · 
a palavra, c approvado. 

O SR. !GNACIO MARTUiS requer e a camara con· 
sente que, -dispen:'ado o interstício ... entre immedia· 
tamente em 2.a discussãG; o que feito. e não ha· 
vendo quem peuisse a palavra, é appróvado, para 
entrar opportunamente em a. a discussão, conjun· 
etamente co':l1 o projecto n. 79 A. de 1879, apre· 
sentado e 3S~Ignado pelos Srs. Ignacio 'Martins, 
lllello Franco, Candido de Oliveira, Cesario Alvim 
e Aureliano de !llagnlhães, e que como ndditivo foi 
aceito, apoiado, e approvado. 

Entra em 3. a discussão o projecto n. 551 ·A, 
de :1879. -

Vem :i nwsa. ó apoiada o entra eonjunct:unen l1! 

em di~cuss:io a seguinte 

EliENh:DA: 

• otr~recemos como emendas os projectos ns. ti7, 
tiO i~G, iül, 1G~, 16&: e 18~, todos relativos n 
creditas nbcrtos nos ministerios do impurlo, fazendo, 
justi~n, murinha, guerrn e estrangeiros. 

Em !9 de Unio'de t869.-Sou:a Carvall,o.
ltfol't'il'a de Bm•ros.- Buargue de .Macedo. 

Os projectos apresentados como emendas siio os 
seguintes :· . 

l'ROPOSTA.S. 

Art. 1. o Ficam concedidos ao ministerio dos ne
gocios do imperio, por conltl do exercício de 1878 , 
-1879, os seguinte:: creditos supplementares : 

De 500: 000;$, para continuaçilo das despezas da 
verba- S~cco~ros publicos e melho-ramentos do 
estado samtarw- · · 
·De 26:000~, p~Í·a as da verba -Observatorio 

astrono}llico-. ·· . 
Art .. 2. o Ficam revogadlls as disposições em • 

contrariO. 

1879-N. :f20 

Em logar do art. 2. 0 da proposta, diga-se : 
A~l. 2°. Para exe_cução do artigo antecedente o 

mm1st~o e. se~retnno de e.stado dos negocios da fa. 
z~nda e ~utonzado a reahzar as operaeões de cre
dito que forem necessn.rias. . . 

. O ar-t. 2°. da mesma proposta passa a ser 3. J e e 
art. 3°. pa'ssa a ser art. 4:0 • • 

Sala da com missão, 8 de Março de 1879. -B1Úzr -. 
que de .. lfacedo .-Souza CMvalho.-Vil'iato de Me
deiros.-Liberat? Barroso.-Fabio Reis .-Prado Pi~ 
mentel. 

PROPOSTA 

_ Arl. i. o Alé-m das despezas autorizadas pela lei 
do orçamento n. 2792, de 20 de Outubrode 1877 
para o ~x~rci~io de 1878-:1.879 é aberto ao governo: 
pelo mm1ster1o da fazenda, um credito supple· 
menta r e extraordinario da quantia de 4.292: i37 ~676 
que será applicado ás seguintes verbas do art. 8.~ 
da citada lei, a saber : · 
2 - Juros e amortização da di. 

vida interna fundada ... . 
9 - Estações de arrecadat;üo ... . 

12 - Typog1·aphia nacional c Dia-
1'io 0/Jicial . •.....•...... 

13- Ajudn~ de custo ......... .. 
i~ - Gratificações por serviços 

tempor:~rios e extraordi • 
nnrios ... : . ........ . .. . 

1.200:000~000 
715:0~8$676 

!00:000$000 
1_7 : 000;$000 

16- Despezas_ eventuaes inclui· 
das ·as differenças de 
cambi)................. t.6!0:7:J6;SOOO 

i 7 - Juros diversos, incluídos os 
dos bilhetes do thesouro, 
commissões e corretagens i'l0:0004000 

U - Exercícios lindos.......... .\00:000;$000 
Premio não excedente de 

00;$000, por tonelada, aos 
n!lvios gue se construi· 
rem no Imperio......... 45:600~000 

!879-N. ii7 
Art. 2. o A presen~ lei fará ;arte da do orça· 

<>M---~----1---1'11_ n:m-17r7flnr<zrtertdo exerCieto de l87Fl879. 
Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con· 

trario. · · 

!879 N. !46. 

Art. i.• (Como na proposta) .. 

t 
narios o mmistro e secretario de estado dos nego
cios da fazenda fica autorizado a realizar a neces· 
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saria operação de credito para execução do artigo 
antecedente. -
. -:Ut. 3." (E' o art. 2. u da proposta). 
Sala das commissões, 31 de Março 

Buar · · · . 
Barro1o.-Cesar Zama.-Souza Carvalho. 

PROPOSTA 

Art. i.' Ficam concedidos ao ministerio dos ne
gooios do imperio, por conta do exercício de l878 

------ -t:M9,-tls-seguintes-c · ar s: 
. De ~88:~0~M!S à verba- Camara dos senadores 
-para pagamE;~nto do subsidi11 de seus membros e 
das despezas com a publicação dos debates, a con· 
tar de. 3 de Maio até 30 de J'unho vindouro. 

·De 392: 193~~ á verba-:-Camar~ ~os .deputados 

zas com a publicação dos debates no referido pe
ríodo. 
Art.~-· Ficam revogadas as disposições e~ c 

trarw. 
1879. - N. i6l. 

A. assembléa geral decreta : 
Art. L• (Como está na proposta.) 
Art. 2.• Substitua-se o seguinte : 
O ministro e secretario de estado dos negocias 

· da fazenda ftr.a autorizado n a 

PROPOST.-\ 

. .. , 
para o exercicio de 1878-1879, é allorto ao gover
-no, pelo ministerio da justi~a, um credito supplc
mentar da quantia de t80:000PQOO, que será ap
pJieado ás despezas com o presidia de Fernando a e 
ftoronba. 

Art. t.o A presente lei fará parte do orçamento 
do referido exerclclo de 1878-1879. 
~t. .3. • Ficam revogadas as disposições em con

U'a~to. 

!879-N. ~Si. 

A assemblóa geral decreta : 

PROPOSTA. · 

Art. :1..° Fica concedido ao ministerio dos nego· 
cios estrangeiros um credito supplenientar de 
1:076~679, para ser applicado ao pa amento da 

- · • ni 1 1 a i, no 
corrente exercido financeiro. 

A~t. 2.• Ficam revogadas as disposições em con· 
trar10: _ 

1879-N. 16~ ~ 

- ~ROPOSTA 

. • rt. :1.. • E' concedido ao ministerio da marinha, 
por conta do exercicio de 1878-1879, o credito 
extraordinario de 4:00:000~ para despeza com. a cal
locação de phatócs na costa do Imperio. 

Art. 2. o Fica o governo autorizado a fazer as 
operações de credito que forem necessarias pant 
effectuar esta despeza. 

Art. a. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

PROPOSTA. 

r . em as espezas autorizados J!Olo art. 
21 da lei do orçamento n. 2791 de 20 de Outubro 
de 1877, p[lra o excrcialo de 1878-1879, éaberto ao 
governo pelo ministerio da guerra um credito 
~upplementar de 65í:_l50~313, que será applicado 
as despezas dos segumtes paragrnphos do art; 6 ... 
da. referida lei : · 
5 6. • Intendencia e arsenaes de 

guerra .... •· ..•.•... : •.... 

8.• Quadro do exercito ..• : ... :: 
9.• Commissões militares ..•.•..• 
15. Diversas despezas e eTentuaes 

_ 60:000~000 

.Art. 1.• (Como está na proposta.) . &~4.:1~083!3 . 

-------------~A~rt~-;,!~.·~S;ub~s~ti~tu;a~-~se~p~e~lo~q~u~e~s;e~gu~e~:.~~~~~Ã~t~· ~_LllaWL~~~d~a~s~~~adi~·sp~e~s~í~~ 
miniS ro e secretariO e estado dos negoci6S çcontrari,o. 

da fazenda fica autorizado, na falta dos meios ordi-
narios, a. realizar a necessaria operação de credito 
para execução do_ artigo antecedente. . 

Art. 8. o (E' o ~-• da proposta.) 
Sala d8s commissões, 7 de Abril d . 

Suarque de Macedo.-Liberato Barro&o.-Souza Car
t1~tlho.-Celar Zama.-Prado Pimentel.-Fabio Rli1. 

. ·O Sr. Dunrque de Macedo:~ Sr. 
presidente, a situação no norte do Imperio conti· 
núa a ser desoladora em virtude da sêcca, qut 
assola a uellas regiões. 

o eredilo de 10.000 
contes para occorrer ás despezas provenientes da 
&êcea, acreditava que esta somma seria auillcient• 
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para :pt:over a essas despczas até ao fim do corrente O Sn. BuARQUE DE M . .,CEDO:- Nem estou aconse· 
exerciClO. lhando; o que estou dizendo é que actualmente 

Isto, porém, não se dá, e para propor um aug- já temos despendido cerca de 60.000:000$, c tudo 
mento ne~e credito foi que pedi. a palavra. . nos faz crer que, si a sêcca tomar mais vastas pro-

Por- uma demonstração que tenho presente, e porções ou si se estender por alguns annos ainda, 
· que vou deixar sobre a mesa, vê-se, que as des- o paíz n1io comportará semelhante despeza. 

pezas já feitas por conta desse credito elevam-se a UM Sn. DEPUTADO :-Mas pôde fazer a guerra do 
i6.030 : 0l.~:9~6f&.7 • · · Paraguay, na qual se ;;astaram 600.000:000SOOO. 

Além deste algarismo, o nobre ministro do im-
perio pede em seu relatorio mais 4. 000: 000~, isto (Ha outros apartes.) 
é, que esse crerlito de :1.0.000:000~ seja elevado a O Sn. BuAnQuE DE :MACEDO:- Não estou ccnsu• 
20.000:000~; e como o projecto consigna apenas rando; deixem-me concluir. 
iO .000 :OOOS a emenda que vou otl'erecer á caUlara Devo declarar á casa que estou externando a 
eleva a som ma de quantia igual a que está no minha opinião· indiyidual, digo eu que nesta si
mesmo projcc.to. tuação 11arece-me que é acertndissimo que o go-

Senhores, actualmente na província do Ceará as verno tome alguma providencia , ao menos no~ 
de:'pezas publicas tomam proporções avultadis- sentido de ver si ha meio de minorar essas des
simas; pódc-se dizer que em cada semana dispen- pezas. 
d~·se alli, _só com a sêcca, 400:000,$000. · 

Esta rivultada somma, só por si, justifica a me· O SR. JoÃo Bnmrno :-Peço a palavra. 
di da que ag-ora proponho. O Sn. SouzA ANDRADE :-Tambem peço a palavra. 

O honmdo ministro da fazenda, em seu relatorio, O Sn. BuARQUE DE .1\IAcEDO :-Eu sei qne neste 
declara tmnbem o seguinte (lê): sentido alg-uma cousa se ha iniciado da parle do 

« Convém não perder de vista, e por isso não nobre ministro dn fazenda,porqunnlo vi, que S.Ex. 
Jeix.o de aqui mencionar, que as circumstanc.ins do nomeou com missões, afim de examinarem exacta
thesouro se tornnrão mais i:lesfavoraveis, si conti· mente ns de~pezas provenientes da sêcca, feitas 
uuar a sêcca nas províncias do norte. Ja se tem nas províncias. Esta mcdhla é com certeza a 
alli consumido mais de f10.000:000,S, c novo cre- iniciação daquella.que acabo deindiçar. 
dito ha de ser brevemente solicitado. • Não quero com 1sto fazer censura; quero apenas 

Nestes algarismos niín estiio incluídas ns verbas, externar o meu pemamenlo, isto é, I}Ue é tempo 
llUe correm pelo ministerio da agricultura. para a de dirigir 1lctidamcnte a attenrão para este 
constt·ucrão de obras !!Xigídas ~elos effeitos da assumplo, afim de vermos si niio ha meios de re
sêcca; de f•"1rmn (JUe se póde cons1derar que, com duzir, e reduzir conside~velmente, as despezas 
esse nccrescimo de credito actualmentt•, as despezas feitas com os soccorros (Apoiados). Si estamos 
da sêcca, se já não excedem n 60.000:000~ muito absolutamente condemnados a ver-nos todos sacri-
proximo estariio delles. ficados, em virtude da remessa incessan:e de, 

O Sn. JoÃo BniGIDO :- Niio é possível. soccorros para as províncias do norte, que nos 
O Sn. BuAnQUE DE ){ACEDO: - Ha despendidos sacrifiquemos • 

.\0.000:000;) com o serviço prOJlriamentu da sêcca ; Oi Sns. DEP(jTAnos PELO CEAR.\ dão apartes. 
}lede-se agora mais i0.000:0006 de ct•edito, sfio Perdoe· me, v. Ex; si os nobres deputados nem 

· ISO.OOO:OOO,S. Digo eu, nestes algnrismos não es· me deixam acabar 1 Estão censuranào justnmente 
tnndo lncluidns as 1\t)spczas com as obras feitas em aquillo que estou dizendo em seu apoio 1 Estou di
virtude da sêl!cn, niio h a cxn~crnç~o, suppondo que zendo que, si estamos condemnados a sacrificar-nos 
a sommn despendida rom os ~ervir:os pi'Ovenientes por esses tristes acontecimentos das províncias do 
directn ou indircctnmcntc ua sêccn, elevam-se a norte, <tue nos ~ncrifiquemos todos nó!l, mas que, 
60.000:000SOOO.. no menos, tenhamos a certeza de ltUe não é abso-
o~ Sns. JoÃo Bmoroo E PoMPEU diio apnrtes. lutamente possivel minorar essas dcspezns. 
O Sn. DUARQUE DE HAcE,JO :-Niio me refiro só Eu sei, por exemplo, quo sob denominações de 

no Ccnrú; refiro-me tnmbom ás outras provin- sõcea do norte, se tem fmto algumas despezns com 
elas, onllc se tem feito obras por cnusn da sõccn a construcção de ediflcios, rr.atrizas, ele, e outras 
(Apa1·tes). ncstns condições, qtze constam da_.s noticias dos 

Eu niio estou Cozendo cHn~urns, estou expondo a jornncs o das contas apresentadas. ~· 
despeza feita )lura justifical' a emenda ctue vou o s:a. THEODORF:TO SoUTo:- Isso pódo ser neces-
apresenlnr á mesa; mns, não hn 11 menor duvida, sario. 
deve e~;tnr no espirito de todos, e este estado de 
cousas é por certo dcploravcl, que si a sêeea tiver O SR. BU.\RQUE DE !i.\CEDO :-E' possível talvez, 
de tomar mais vastas propo1ções, não errarei, di- que possamos cortar ao ments por parte tlessas 
zendo que o paiz não comportará nbsolutam des ezas. 

poss1ve , parn que os no~sos 1rmaos o norte sejam -· azeuda. . 
devidamente soccorridos ; mns agora estou apenai- Portanto, enviando :í mesa a emenda para que' 
avançando uma proposição, que a meu ver está na se eleve o cr{'dito de 10,000 a ~0,000:000~, faço os 

----------------~e~o~n~s~ei~enne~ifra~ü~e~t~o~do~sM(~·~~- ----------.---+~~~,~~~vvrrrn~~~~~.fin~o~ca~srno~e~e~s~~r~a~--------
Temos gasto cóm a sêcea do norte cêrc.a de çadamente ter de continuar a calamidade da ~êcca 

GO.~OO:OOO~, eu não vou aconselhar ao governo que do norte, o governo do meu paiz empregue os 
· · s e emcazes esfo~os, lólfim de---ifti:..,_e ---~e~st~ao----------

0 SR. JoÃo BmGmo :-Nem podia aconselhar. despeza poss~ ser diminuída (Muitos apoiados) . 
.A. 3l,-TOYO I• 
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Al'I'D~A.DE: -Eu tamlJem f<lÇO os 

O SR. PnESIDENTE declara 
e . , 

do art. 7~ do regimento, que ~ó permítte fazel-o 
ao deputado quando-lhe lhe couber a vez de faltar. 

O Sr. Basson :-Sr. presidente, não tinlJa 
o prop~sito de tomar pa~to na di5cussão do presen
~e credito; mas nm motivo todo especial, que não 
e e:xtranho a V. Ex., me trouxe a esta tribuna : foi 
que o honrado ex-ministro da fazenda achou que na 
discuss&J tlo~t.; credito era oppertuno j usliilcar o 

: .. . . . . 
' ' ( -mente ao contrato de arrendamento das fazendas 

de crea{·ão da minha provinda. Entretanto, antes 
de come :ar tt· ta ·· · . 
mara que dig<t algumas palanas :;obre o credito 
em discussão. · 

Sinto, Sr. presidente, que d'entre tantas vezes 
q!le te~n sid(~-dado para a discussão o presente cre
dito, d1scussao que tantas vezes wm sido :~.diada. 
~ó hoje me coubesse fallar, quando. me acho tãó 

!lle perrilitl.irá proferh· mui po~cas"' pa.Iavra~.PS~rá 
Isto )liDa vantagetp. para a camara porque não can-
çareJ a sua attençao. · · 

(Muitos mio apoiados). 
Deploro, Sr. presidente, que o honrado ministro 

do iJ:!lpefiO tenha necessidade de vir pedir um novo 
cred1to a camara dos Srs. deputados para ser dis

. 11e~dido com a~sêc~a do norte; e d~p_Ioro, tanto 

s~gnal evidente de que aquellas infelizes proYin
c:n:; du norte se _acham ainda sob a pressão desse 
fla~cllo, q_ue as te!!! a~solado durante tanto tempo. 

Aquelles que nao tem sido testemunhas ocula
res dos p.orrore3, porque têm ell<ls passado. não 
pod~rão Imagi?-nr o gráo. de intensidade dos infor
tumo~ qu~ :1111 sé tem dado (apoiados); e seaquelles 
que tem sido testemunhas, como eu, e muitos dos 
que se a~haU? neste recinto, houvessem de escre
ver a lustofla dos horrores porque têm passado 
aquellas desdi tosas populações, teriam sobre seus 
h?m~ros uma tarefa muito dolorosa, além de muito 

1 • 

O que e c_erto Sr. presidente, é que, se conservo 
as recorda~oes da_s scenns da maior miseria que a 
fome tem pro~nz1~0 n~ norte, é porque não posso 
varrel·a~ da 1magmaçao. 

A .provinda do Piauby, que tenho a honra de 
representar, f~ i uma daquellas qne muito soffreram· 
com tal ca.Jamidade. Outras soffreram mais, como-

di~pertar outras impressões ao admi~istrauor, por
que se iniciava uma politica nova no paiz : mas faca 
justiça ao digno administrador da mesma pro
vincia .... 

0 SR. FRANÇA C.-\.RVALHO:-Apoiado, é Ulll delega
do que honrou o governo. 

O SR. BAssoN :-... as questões politicas não dis
trahiam o seu espirito do que a respeito dl):; infe
lizes emirrnmtes se assava nas ruas da ca ital 
Ainda hoje temos ao redor àella :uais de :15.000 
emigrantes, que vivem dos socconos do governo, 
por que a caridade publica está esgotada. 

o v o n r re a or a comnnssao e a· 
zen da, que não temos outros recursos para minorar 
estas desgraças e calamidades, senão os ministrados 
pelo governo. 

Que o governo procure fiscalizar o emprego dos 
dinheiros publicas, isl~ i!ão prccisav~ ser dito p~lo 

dinheiro se terá esbanjado, mas acredito tarnbem 
que o governo tem empregado todos os meios para 
a boa fiscalização dos dinheiros publicas (Jfuitos 
apoiados). 

Aproveito~ me portanto desta opportunidade para 
declarar ao honrado relator da commissão de f a. 
zenda, qne si algumas ohras se têm feito nns pro
vincias assol!:da~ pela secca: não s~n ollns de luxo1 nem de desperdício dos dinheiros publicas; nntt!S e 

t1 • • .. : .. • • • ) , 'I 

quanto d:i-se odinhe1ro do thesourÔ no emlgt·nnte 
que está nú c tem fome, recebendo em compensa
ção o seu trnbnlho (Apniados). 

E' para lastimar qne por totla a parte essas obras 
não tenham sido feitas com a m~sm.1 appl icuç1io dos 
dinheiros publicas (apoiados). 

Pedil•ei ao nobre ministro do imperio algumas 
providencias para n minha provincia. 

Dur:mte a administração do meu honrado collega, 
a quem já' me referi, tivemos falta absoluta de re
c~rsos monetarios na proYiü:'ia, pelo quo a sua di· 
vtda teve de augmentar. 

muitos cereaes. 
O Sn. BAssoN :-Mandou muitos cereaes, é ver

dade, mas faltavam os meios de transporte ; e 
V. Ex. sabe que durante a sua administração ..•• 
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O SR. BARRos PI111ENTEL :-De que V. Ex. foi um 
prestimoso auxiliar. 

O SR. ll.'tsSaN : ... ett ():lle residiu no extr 
da província, e que tive a honra de ser encarre
gado por V. Ex. da ramessa dos generos, via-me na 
dur-a necesgidade de não corresponder aos seus e 
meus desejos, por faltarem meios de transporte, o 
qu"' deu Jogar a que a opposição dissesse que os 
ratos engordavam nos armazens ela demora da 

messa esses cereaes ao seu estmo. 
E um dos meios que en queria lembrar no n·obre 

ministro do impeFio, era a promessa que já nos foi 

O honrado Sr. ex-ministro da fazenda veiu pnr 
s:ua vez a esta tr_ibuna pretender juslillear a lega-

ra o, e as van agens que 
delle auferia a fazenda publica. . 

Uma ·portaria do honrado ex-ministro da fazenda, 
de 15 de Novembro do anno pnssado, ordenou o 
contrato, o qual foi celebrado no dia seguinte: 
sobre a proposta npresentada pelo contratante, foi 
ouvida uma das dire .to · 
em1ttm o seu parecer. Poucos mezes antes, isto é 
em Junho ou Julho, havia S. Ex. celebrado con: 
tr:nto. semelhaJ?-te a respeito das fazendas da ro-

----- - --IEfemita,---mas tJ:lle ainda nã(} f6i realizada, de um 
mais lanchas a vapor, não só para transportar os . E' evidente, Sr. presidente, que este contrato é 
emigrantes, como para levar os auxilias para a Illegal ; não só pelas razões já expendidas no dis
capital da província e para os pontos centraes. cur3o do honrado deputado pelo Piau l,y, como 

Em um dos ultimas vapores chegados do norte principalmente porque a lei de 15 de Novembro 
veio a demonstraç;io da despeza effectuada na de 1831, que estabelece que o arrendamento dos 
província, ·representando um de cit de mais d pro rios nacionaes não 
iQ : . ce era h as ta publica, não foi abservada em rela~ão 

E' verdade que o governo tem mandado ultima- ao dito contrato. Este simples facto basta para 
mente algum dinheiro para occorrer a estas des- mostrar que o contrato é illegal: desde ue alei 

-------nezas, m11s não chegará pata cobih o rte i is- ., a a eria nao e o serva a, cer-
tente. . tamente o acto fica illegal. 

A demonstração, segundo me informa o proprio Mas tenho aqui um parecer da directoria do 
sr: inspcctor da thesouraria, só alcança até o mez contencioso do thesouro, que não posso deixar de 
de Fevereiro. Portanto temos mais o mez de Março, trazer ao conhecimento da camara, para vêr como 
o de Abril e o que está eorn.ndo, cujas despezas um alto funccionario do thesouro entende zellar 
não esfi.o contempladas naquella somma. os interesses da fazenda publica. Não tenho a 

Eu venho portanto lembrar ao honrado ministro honra de conhecer o funccionario a que me refiro· 
do imperio a conveniencia de se f<Jzer para o vou ler as suas palavras. ' 
Piauby, o que acredito que se tem feito para outras Pr rw..-rn:le--<ll--J.t~Ge---+l'í--f=IA-----------i 

- - - ----n-r,ovin · , secca; lS o , Novembro de 183i está em desuso. Achei celebre 
que se faça uma remessa mensal emquanto dura- esta maneira de expressar-se um funccionario do 
rem estus circumstancias cxcepcionaes. . thesouro em negocias attinentes á fazeuda · 

A nossa despeza cem es enugrantes e : - - en en er que uma e1 0 Estado está em desuso: 

vencimentos e até apropria tropa que estava améa- põe a lei de 5 de Novembro de· i83i, arL. Ui§ Ui. , 
~a da de nuo receber 0 respectivo pre t. • O fim desta lei certamente fõra abrir concurren· 

Accresce n tudo i~to, que a provincia do Piauhy cia para offerta de preços mais vantajosos, e vedar 
tem n maior diffieuldade em. se communicar com a abusos da administra~ão, c por itso tem elln sof· 
cOrte. .frido innumeras excepções, sempre que os verda-

São estas ns medidns gue entendo C]Ue 0 honrado dciros interesses da fazenda aconselham a sup
Sr. ministro do imper1o, de combina~·ão com 0 pressão desse meio, mnxime quando o:a arrenda
honrado s1•• ministro da fazenda, não dei:t:~rá de tarios ·se compromeuem a fazer nos -proprios re· 
tomar em considerncão com rcfcrenein á min construcções ou concertos radicaes c un ortante:; 
provmctn. . c cons1 crave mente o \'alor. 

Como disse, a principio, niío era este 0 motivo estas excepções nunca foram encaradas como 11· 
·especial qne me trazia á tribuna ; mas· sim s:~tis- legalidades que inquinem de nullidade tnes con· 
fazer o compromisso, que tomei_, de responder ao tratos. • 
honrado ex- ministro da fuzenda .. que entendeu ser c A hasta publica para o arrendamento de pro· 
oecasião upporLuna, a da discussão deste credito prios nacionaes,como esses de que se trat:l, situados 
para vir justificar os actos praticados por S. Ex. no interior de províncias longiquas, leria um 
no arrendnmento das fazendas nacionaes do Piauby. cffeito todo negativo, privando o thesouro das van· 
Entrarei pois nesta ma teria. tageus de um melhor contrato, proque o offertante 

A materia do contrato do arrendamento de taes desde que fosse obrigado à licítaçao, procuraria 
fazendas já foi discutida pelo meu honrado amigo retirar à sua offerta. 
companheiro de deputação,que entendeu, e provou . • A disposição citada da lei de 1831, quasi se póde 
claramente ser illeo-al semelhante contrato dtzel·, tem caltido em desuso. • 
aqm nao tm amos t1 o .conhecimento e que tam· Sr. presidente, admira realmente que um alto 
bem na provii!Cia só fui conhecido,depois que o ar· funceionario do estado prégue .aquellas. doutrinas. 
rendatario se apresentou par& entrar na posse das Em absoluto direi, que as razões da· lei, apontadas 
"fazendas arrendadas; e que além de illegal Pra pre- pelo director geral do contencioso, não foram jus· 
judicial aos interesses da fazenda publica. tamente as apreciadas para se fazer o contrato a · 
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que a Iludo; porque a lei diz-abrir concurrencia· 
para favorecer o preço, e evitar os abusos da admi
nistr[lçiio. Estas são as rasões da leL; mas aqui é 
justamente a administracão ue se arvora em ·uiz 
supenor a e1, em reação ao seu proprio acto. 

Quem ha de, pois, vigiar os abusos que a admi
nistração praticar "! O lim da lei é evitar os abusos 
da administração ; nws si o administrador é qu m 
dispensa a razão da lei e julga do seu proprio acto, 
como jui~ em ca!lsa propria, já se vê que nullifi· 

A lei não se póde considerar um estvlo, e mal de 
nós si assim fosse. • 

Um cst lo óde cahir em dcsu.::o m · 
nunca. Uma lei só deixa de ser lei quando os po
deres competentes a alteram ou revogam. Por tanto 
debalde se vem invoear o desuso da lei, porque 
uma lei não cahe em desuso. Quanto mais que eu 
acredito que a lei de :lõ de Novembro de 1831. se 
p~atica diariamente,-é observada,-ainda nos mi-

.!\Ias, apresentada a proposta pelo arrendatario e 
ouvida a directoria do _thesouro,o director se expres· 
sou as i n · 

•Que a offerta era favorarel á fazenda e poderia 
ser attendida, si porventura S. Ex. o Sr. minis
tro da fazenda não julgasse fl'e{erivel arrendal·as 
Bm hasta publica ou vende -as de conformidade 
com a lei n. 2i92 de 20 de Outubro de 187i. • 

Portanto é a propria directoria quem nestas con· 
dições está aconselh::mdo a hnsta publica. 

:Mais adiante diz a directoria (Lê): 

trnl-as, ~o mo po;que n l;asta publica, se;ia muito 
dl'morada PDl seus elfcitos, c por meio della ficaria 
de facto addiado o nrrendamento por um tempo in
definido, c nrsse cntrl'tanto continuariam as fazen
das, a ser mal ndministradas como têm sillo até ao 

resente.• 
Agora já n directorin acha que o meio tla hasta 

publica não é preferirei o entende que é um meio 
demorado c de etreito negativo ! . Não sei qual é a 
opini5o definitiva da dircctorin ilo tlw::ouro, pOI'• 
que, se 1'111 um caso acousclha·a hasta JlUblica, em 
outro rcpro\'n-a como um meio demorado. Orn, 
se é nwio demorado I)Uanto nu arrendamento, o é 
tambcm quanto ti ,·endn, c de~ te modo fica conuem· 
nadn 11 basta publica por uma ,-cz. 

as, se 1 es, 1a anno8 que esta~ azen ns 
são ndministrn1lns pelo thc.>oui'O : e dnrante 118 an
nos nunca dt!r:Jm prejuízo, ao contL·urio do r1uc as
severou, por mal mfo1·mado, ou de JH"oposilo, este 
alto funecionario do thesouro. 

O meu nobre collega que me precedeu nesta dis· 
cussão, demonstrou que estas faz11nuas davam van· 
tagem, isto é, que a sua receita era superior á des· 
pezn, que sempre havia salU.os ; entretanto, esse 
funccionario diz que ellas deram prejuízo. E' 
ümn inexactidão. Tendo-se esperado H8 annos, 
podia-se esperar mais um pequeno lapso, emquanto 
se praticava a hasta ublica ara o ar endame t 
cumprm o-se assim a lei. A publicacão dos editaes 

_tem por fim chamar a concurrencia e evitar que se 
impute ao thesouro a culpa de ter feito um rnáu 
contrato. 

rém ett observo que é o uuit:o empregado do the· 
souro que assim pensa, bem como não encontrei, 
entre os ciUadãos, altamente collocado·s, a quem o 
Sr. ministro da fnzenda procurou ou vir sobre esta 
materia, uma opiniiío igual á daquelle empregado. 

O Sr. conselheiro Ga rã 
sa-se assim: (lê), 

a Presumo que os meios . .P~atico:; para conse-
n-uir-s - - -
podem ser outros senão os annuncios de venda 
pela imprensa nesta côrte, e nas províncias onde 
estiverem situados os proprios, convidando-se a 
concurrencia de compradores, e exigindo-se pré· 
viamente das thesourarias respectivas, informa~ões 
circumstanciadas tio estado dos proprios, etc. Creio, 
porém, que não serão faceis as vendas, e que con • 
virá antes arrendai-os por prazos curtos, mediante 
ann uncios repetidos. • 

, • -~ ,., 0 • a i é , 
é a seguinte : que o arrendamento seja por prazos 
muito l~mi~ados, o das fazendas nacio~aes de que 

quer contrato com a f~1zenda. 
Portanto o nobre ex-ministro da fazenda não 

ncnutelou devidamente os interesses da fazendn pu
blica, quanto mais que havia uma lei de !877 que 
ordenava a venda immediata das fazendas nacionaes, 

se expressa a este respeito do seguinte módo (lê): 
• A hasta publica, ao mesmo tempo que salva o 

thesouro de qualquer responsabilidade,ou nccusação 
ilcercn da aliemwüo dos proprios na<:iOiwes, póde 
elevar como tem ·ueontecitlo, em pmvoito da fazenda 
po1· meio da concurrcncia o valor delles, lle ordinario 
nmeSIJUinhado pelo interesse dos Jmrticu!arcs, etc. 
Sem a hasta publiea prevalcccr·ii.o ns informações 
IJ:lrticuhu·es, quasi setniH'O infleis : e n l'cl'\Ultndo 
:.c :i e- • •• a i-
flcadns l1 nvnresn inllividual. • 

As dilllculuades que apresentou c:unnto á execu
ciio da citada lei de at niio procedem, para quo 
deixasse de ser observada: se I>rocodossem teria o 
juiz ou oxecntor, qualquer que ellc fosse, o meio 
muito simples de inutilizar a lei. 

A diiDculdade flUO é apresentada . cifra-se no 
seguinte : • a provmcia do !>iauhy é uma província 
longiqua. E' longiqua para aquelles que residem 
no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul e que 
pretendeU?- arrendar o~ p~oprios alli existe_nte.s ; 

a . . • 
vísinhas essa dificuldade desapparece. 

A lei não cogitou destes ~equenos interesses 
individu;Jes, quando se trata do grande interesse 
do Estado. Si era diiDcil a hasta publica na proTin-
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cust:~llo arl·ent.lntario, ainda menos o nrrendatari~ 
ú custa lia fazenda, por neto do seu ministro. 

A clansulu 9.Q diz : • pertencerá ao nrrendatnrio 
a receita destas fazendas; • mas não foi definido o 
que •'~ receita das fnzendas. 

Nndn mnis natural, Sr. presidente, do que o ar· 
rendntario tirar proveitos; certamimte,ninguem faz 
um contrato na intenção de prejudicar·lle; mas da 
p~t·te do ~onr:~do. ex-ministro da fazenda, penso, 

cluusuln, desde que não definiu o que considerava 
r.cccitn das fnzendas. 

Esta~ fuzendn5 siio de çrea(.'ãQ; o que existe 
n_clln~ c gnd9. Se o gado ex1stente é o que se con
stdera recetta, deu-se todo o gado existente .no 
urrendatario, porque não existe restricção alguma 
nesta clausula do contrato. • 

Eu quizera que se dissesse a receita é do nrrcn
datario, mas que se definisse o que é receita. 

E' provavel que muitos dos honrados membros 
desta casa não tenham idéas precisas sobre a crea· 

:"' O' • • 

comprehender o gran e prejuízo nue vem para a 
fazenda publica de semelhante clausula neste con-
trato. · 

Chega o arrendatario ás fazendas; toma conta 
dellas ; encontra o .gado que se chama erado, isto é, 

gado de cinco annos e de mais, com o qual elle 
não teve trabalho a.lo-um 

O ~R- FitEirAs :--Esta é, para a fazenda publica, 
a pmqr parte do contrato, a mais prejudicial aos 
seus mteresses. 

O Sn. BASSON :-Trata de vendêl-o,auferindo dahi 
lucros, sem ter tido nenhum trabalho. Isto seria o 
men · - ·· 
vesse mjeito aos encarl?os das mesmas fazendas. 
Portanto,desde que elle for proprietario desses gados 
que estavam sujeitos aos encar os das fazendas o 

esouro pu wo tera e azer face ás despezas a 
que. elle estava s9-j~ito por outro II!Odo qualquer, e 
da lu grandes preJUizos para a fazenda publica. 

No fim do :1.. o anno do contrato tem e !I e o gado 
que encontrou com quatro annos de idade· no fim 
do 2. o anno tem os que encontroa com tres' annos · 

• • ~ r • .. • .. ' 

que é quando o gado está capaz de ser vendido: 
Quero admittir que não os venda senão quando es
tiverem refeitos. 

as, apro~nman o-se o termo do contrato, estft 
o arrendatario desembaraçado de todo o futuro, <: 
portanto vende os gados, existentes nas fnendas, 
Gom quatro, ~om tres, com dons e até cotu um 
anno, antes de retir~r-se, pprque nada ha no con
trato que o prive de fazel·o. 

E qual a consequencia ? que só depois de cinco 
annos a fazenda nacional começarü a auferir pro-
veito de seus gados. 

Esta é a melhor das h othe s o 1 
datario ainda p0de fazet· outra causa, ·que é vender 
o gado do sexo feminino existente nas fazendas, 
porque o contra to não o priva de fazel-o, e então 

< s 1 ão i s. 
Eis aqui como fica perfeitamente respondido o · 

ultimo argumento, que é a ta boa de sal vacão, não 
só do St•. ex.·ministro da fazanda, como "do em
pt·cgado do tllesouro, que entendeu responder 
p;~rfeilamcnte dizendo : • em todo o caso o que se 

·de iz · · , "' • 
cio, mas a fazenda publica absolutamente não 
perdeu. • 

Eu vou ler as palavras do director geral do con
tencioso do thesouro nacional. Assim elLe se ex
pres:;a (le): 

• Já ficou dito qual a base pelo thesouro tomada 
para fazer o contrnto; quando, porém, niio haja en·. 
gano nos calculas que ouviu a camara, o que se 
segue? que o nrrcndatario fez um IJom negocio 
con q nz n a ao per eu a so u amen e, 
pois que, em vez de pouco mais de 7:000$000, que 
ultimamente auferia, passou agora a obter uma 
renda certa de 12:0005000, com a presumpção de 
augmental-a no fim dos nove annos do contrncto, 
si continuar a arrendai-as. , . 

Diz bem o Sr. director geral do contencioso : a 
fazenda publica não perdeu absolutamente ; mas 
o thesouro não trata só mente de não fazer o pro· 
prio thesouro não perder absolutamente; trata de 
fazer com que o thesourc:> g:mhe o mais que poder 
ganhar, tire o maior proveito possivel. Dizer que 
o thesouro aufere 2:000~000 mais do que auferia 
an es, nao e argumcn o ; porque . se aUiensse so • 
mente i#OOO mais, tambem nao perderia absoluta
mente, e nem por isso se poderia dizer quo o the
souro procellera bem fazendo tal contrato. · 

Mas demonstrei que no.fim dos nove annos o the· 
souro não terá mais essas fazendas nacionaes,porque 
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O Sn. PRESIDENTE::_ Cumpre-me observar ao 
nobre deputado q1.1e a discu~são é sobre a sêcca do 
norte, c não exclusivamente sobre o gado dessas 
fazendas do Pinuhy: 

O Sn. BAssox :- Eslou trat:mdo da sêcca da pro
víncia do Piauhy. 

• _ _ , :s r m-
dulgente paru com o orador, que pela primeira vez 
vem a tribuna (apoiados) e que podendo ter-se alar-

-------lg~at-Ud.uO___;S;)\,o""bLj.Jrel:#--jm.ueria de polir , · 
o que se tem praticndo nesta cnsa, todas as vezes 
que se tem tratado dos creditas para os soccorros 
1mblicos, se absteve de fazêl-o, não sómente 
porque~c ach:mt incommodado, como porque real
mente queria poupar-se ás observações que V. Ex. 
acaba de fazer. 

As fazendas que existem no Pará, são apenas 
duas, senhor presidente, e ellas contem 6,0()0 ca
beças de g-ado, pouco mais ou menos ; ao pnsso que 

' ·. . · • ,. :s . ram 
arrendadas, s5o i7, contendo cerca de 22,000 ca
beças.· Note, portantl), a camara dosSrs. deputados 
a differcnça que existe entre duns fazenda;; com 
6,000 c;t!JC~:Js de gado a i7 com 22,000 cabcçns. 

As do Par::i foram <Trendadas por 27:000~, por 
anno ; as do Piá uh o r :t2:00Q. '000 I 

1 o con rato _n ara estipulou-se que o ~mmda
tario não podia vender senão os bois, prevendo- se, 
portanto, o caso de vender gado feminino, e o 

... ;- · o iau v. 
O senhor ex-ministro da fazenda prõcurou·arre

dar de si a responsabilidaue para lançai-a ao the
souro publico ; e me parece que não está de accôrdo 
com o empregado a quem se refere. 

O nobre ministro, tratando da impugnaç~o que 
retcndia fuzer ao di s , 

pan 1eiro de deputação diz: 
• qac se rundára nas informações do thesouro 

para celebrar o contrato. · 
1z agora o em pregado ( lê): 

• . _ .. na minuta qtte foi presente a S .. Ex. in
cluiu-se igual disposil~~o á do contrato do Pará, e 
essa foi riscada por S. Ex., como se vê da mesma 
minuta aqui junta; em 2.o Jogar riscou S. Ex. essa 
clausula, e 1·iscou-a muito bem, porque além de 
muito dillicultosu, senão impossivel a: fiscalisação 
da sua obscrvancia, era injustissima, pois que se 
no nume~o tl.as _cri~s apanhadas, avultassem as fe-

, IS , 
O Sn. PRESIDENTE:- Si chamei a atten\5odo no· é preciso que receba guia para fazel-o. 

bre deputado pnra a discussão dos creditas, é por· Estas providencias todas é que desejava que ti· 
que aproxim:~-se a hora de entrarmos na segunda vessem sido tomadas para o Piauhy. 
parte da ordem do· dia. No Pará recebeu ou recebe o arrendatario os 

O S B Po·s be 11 quando v E e gados ttas fazenGas mediante uma conta.:;em, e não n, ASSON.- I I ; , 'X. n·· d 
tender que me devo sentar, porque a materia não tem abatimento algum; no Piauhy receue os ga os 
possa ser mais discutida, sentar-me-hei para obe· com abatimento de iO "/o, além de estar previsto 
aecer; mais devo considerar a V. Ex. que ig·uaes em seu favor os casos extraordinarios da sccca, e 
observa. ões não foram fei ta."s-"a~o~I~lo~b~r~e~e~x~·~m~i~n~is~tr~ort_::o:-_u~trfCo~sP:dne:rrlqi-uierii[.{'e;rsafcJàoncilof<n~t~ra~tão~. >ID'iglrUolnlei---escc,:-------l 
da f!lzendu, qne mán b'Tlldtt , o 1eu es a : 10 es o r1ga o a er esco-
discussuo de credito para collocar 11quella em que la para a instrucção primaria dos ingenuos: e 
me acho (A.poiados). Eu nãEJ podia responder· nós no1Piauhy, que temos numero muito maior de 
Ih t ·-o e })ara is p d' · 1 in~enuos, não temos esta rrarantia. . e l'ID (lU ra occasw ' so e 1 a pa avra ; .· r-1'nda .~ este re.~pe1'to ~ nota ... ·el a maneira Eor mas si V. Ex. n5o o permitte, deix<:rei de res- .- " e • • 
pondera ::;, Ex.. que se expressa o empregado do thesouro. Diz ele: 

• O arrenilatario do Pará~ quando fez a sua pro
A questão não foi por mim cMlocada neste ter· posta, entre outras, offereceu essa vantngem (esco-

reno, já n achei ncUe · Mas serei muito breve. las iJara os libertos) que foi acceita. O do Piaully, 
De proposito, senhor presidente a Iludi, no princi~ porém, não fez igual offerecimonto, que tambem 

pio do meu discurso, ao facto de ter .S. Ex., o Sr. ex· não se lhe impoz~ porque era mais um onus, e as 
mini~tro da fazenda, celebrado um contrato identico circumstancias das fazendas, segundo o que con· 
poucos mezes antes, para a provincta do Pará. 1\e- stava no thesouro, niio. pareceram ao governo taes, 
te ri esta circnmstamcia porq11 e ent l'e--OS---d,oos-ew--i--iflre-~)C{]lesl!efJHtmo-ri:iar--;-. .-. --::----:~_::-__------::--:-~------~ 
tratos ha uma differença. tão grc~nd.e, que não De sorte que no Pará, se admittiG o estabeleci· 
posso deixar de acreditar que os interesses· da fa· mento de escolas porque o arrendatario otfereceu, 
zenda publica não foram curados, em relaç~o ao mas isto que já era um motivo para quo a respeito 
Piauby, como o fernm em relação ao Parú. elo Piauby, cujo contrato foi posterior, se impu-
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zesse esta obrigação, não prevaleceu quando as 
circnmstancias das fazendas do Piaub eram me-

ara par~' o arren atar10. 
(Ha alguns apartes.) 
No Pará o pagamento deste arrendamento é feito 

por quarteis de quatro mezes adiantados, e no 
Piauhy EU FAVOR DA FAZENDJ\il>UBLIC:\ Se estabeleceu 
que haviá de ser por semestres vencidos. 

• • • < • • •• i.) 
a uma multn de cinco a .dez contos de réis, por 
qualquer infracção do contrato, ao passo que no . ... . -

lecida ; entretanto que trata -se de interesses muito 
mais importantes. 

E' digno de louvor o contrato sob:·e as fazendas 
do Pará; desejava sómente qufl outro tanto se ti
vesse feito a respeito das do Piauhy. 

Eu sinto que o honrado ex·miuistro da fazenda 
· · · .:. · :, s i ivr uaes, nao se1 

de quem, o motivo das censuras que levantamos. 
Disse que este contr:ato feria direit~s, não sei de 

feza, se lembrou de izer isto sem vêr que fazia 
uma injustiça a seus companheiros desta camara. 
Nós não vimos aqui defender os interesses de ne
nhum particular, e sim o interesse publico como 
está evi1entemente demonstrado pelo que acabo 
de dizer. 

. . . · - ssas l fOVIUCU.1S 
têm um .ponto de contrato muito saliente e impor
tante; porque, se S. Ex. tem no Rio Grande u 
cria\ãO do gado, nós tambem vi\•omos della ; se 
S. Ex. tem 1:1 o xerip:í, nós temos o gibão e a per
nêirn, ·c se niio temos as bollas, temos a vara de 
ferrão. 

Portanto continuo a insistir com o homado Sr. mi
nistro qa fazenda. para que de uma vez acabe com 
o grande prejnizo que a ft1zcnda hade ter. Qunl uer 

· r , á u 1 preJUIZO 1rreme wvc . 
Aqui na côrte estava o honrado senador pela 

minha provincin, muito conheciuo pelas suns luzes 
e pelo seu carncter (apoiados); conhecendo perfei
tamente a província, de r.ujos interesses é o maior 
e melhor advo~ado, como nos apraz confessar. 
Portanto não podia deixar de serouvido.neste nego
cio, mas realmente não foi. Nós os deputados do 
Piauhy ,não temos razão de nos queixar porque em 
Novembro não estavamos aCl_ui; mas o illustre se
nador, que aqui estava, devia ser ouvido. 

Não quero alongar-me do contrario havia de ler 
algun~ p~d<ly_üS de relato~ios de presidentes da .mi-

' t ... ' isto é, que as fazendas deram sempre vantagens 
e nuncn prejuizos. · 

Não posso quasi cmrtinuar, por muito encommo
dado, Sr. presidente, e não devo mesmo fatigar a 
attenção da camara (não apoiados), e ainda me-

nos preterir por mais tempo a discussão da refor
ma eleitoral nos o s n • -
ceia o paiz. Obdeço ás instancias d3 V. Ex:. sentan
do-me. (Muito bem; muito bem. O orador é felici
tado.) 

SEGUNDA PARTE DA ORDE..~I DO DIA. 

discussão O.Jlroje;::~) ,;e refo:ma 

reclamar do Sr. presidente o cumprimtnto do re
gimento, ou, si na hypothese, que !le trata de S. Ex. 
entender que não póde ser uma realiflade o regi-
mento, rechlmar da camara. . 

~rata-se de um ~ro~'lcto importante que Rii6 

o ' 1. -
missão especi:1l e parece ao orador que, pelo menos 
neste ponto, para que a discussão seja o que deve 
ser r t . . i'.' - " • 

clara e conci,a, se d•·vcm respeitar as disposições 
regimentaes (ApDiados). 

Ora o projecto que se discute nem ao menos está 
separado em paragrap!12s, apezar de couter duas 
disposições distinctas, que pas~a a ~~r (Lê) : 

Ha por consequencia duus causas, a ebitão di
recta, que póde ser desta ou daquolla maneira, e as 
exclusões ou o censo determmado na lei. 

CARVALHO :- 0 artigo é da lei 

O Sn. JosÉ Do:'i'JFAcro:-... n1o sabe si é àa lei 
de :1.832, o· que sabe é ue é do regimento, e o 

)'. :-- • (l" • .. , • 

~ o . 9 

entender que este artigo é letra morta, e si a 
camara o acompanhar, resignar-se-ha o orador, 
o que quer, si lhe permittem, é ir pondo os pontos 
nos ii desta reforma eleitora.l. 

O Sn. SouzA CARVALHo:-E.s-te pontrJ é da lei 
de :1.832. 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS :-~las não se lembram 
das co1sas boas que s.e fiz·~ram em i8J2. 

• <1 1 lS 
claro. Nilo diz mais nadn. Podhl ser exigente, porque 
desde que se trata de diversos atigos da consti· 
tukiio, podia pedir a discussão e~pecial a respeito 
de cada um. Mus pede unicamente. :1_ divisiio de
eleicüo, direct1 e censo-que o propl'io projecto 
scprira. Pede a discussão em scpnl'ado, pOl'lJUe póde 
have1· quem aceite.uma parte e não acei!e a outra 
(Mutio bem). 

O Sn. PRESIDENTE : - O regimento dispõe que 
os projectos sejam disc)ltidos, nrtigo por artigo em 
2.a discussão. Ora. comguanto, como acaba de 
observar o nobre de utado or S. Paulo n st 
projecto se note uma certa divisão na redacção~ 
todavia, a mataria do projecto acha-se englobada 
em um artigo. unico e, portanto, eu não posso to
mar a resolução, nem me cabo esse direito, de sub· 
metter á discussão o unico artigo do projecto por 
partes. 
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O Sr. José Bonifaeio (pela ordein) 
não pediu ao Sr. presidente que submettesse nada 
á vot~ção. O!Jservou unicamente que, determi
nando o regimento que nenhum projecto pudesse 
conter no mesmo artigo, -materias cuja approvação 
ou rejeição n'um caso, importasse approvação ou 

. . ;- ' - . -
}Josi~ões diversas n'um só artigo, pediu ao honrado 
presidente que tom<~sse isto em consideração. Si 
se admittir o rinci io de · 
n'um sô artigo materias diversas, ent5o póde man
dar ú mesa um projecto que n'um só artigo trate 
da instrucção publica, da reforma constitucional, 

· etc., e o projecto terá só uma discussão. O fim que 
teve em vista o orador é que se respeite o regi
ll!ento~ e pedia ao honrado })l:esidente a s~paraç_ão, 

separe a discussão e a votação. O que quer é tor
nar claro que neste ponto o regimento não foi 
cumprido. 

O SR. PI\ESIDENTE : -Nas· votações a mesa 
tem constantemente submettido os artigos por 
partes, quando assim é requerido. Mas na dis
cussão, como este projecto tem só um artigo, eu 
não posso fazer a separação. 

está redigido na fórma do regimento 
O SR. Z.UlA: -E' o que eu nego. Está perfeita-

• o·· 

0 Sn. JOSÉ BONIFACIO : - 0 que requeiro é a 
discussão e votação em separado, na fórma do 
regimento. 

O Sn. PRESIDENTE :-Quanto á votação a camara 
o decidirá e:-n ~empo ; mas sobre a discus~ão em 

â votaçãÓ .. 
O Sn. JosÉ BoxiFAcro:- Então eu não posso re

querer a discussão em separado? 
O Sn. ZAMA :-As questões de ordem são dicidi

das pelo prt'Sidente, até que a camara resolva pos
teriormente. 

O Sn. JosÉ BoNIFAcro :-Não se tl'ata de questão 
do ordem. 

U::11 Sn. DEPUTADO Mt um aparte. 
O Sn. JosÉ BoNIFAcw:-Si se considera a 2.n parte 

do projecto como paragraphos, eu então requeiro 
n discussão dos paragraphos em separado. 

O Sn. PnESIDENTE :-Queira o nobre deputado 
mandar o seu requerimento por escripto. 

0 Sn. JosÉ BONIFACIO:-Sim, senhor. 
E' lido e apoiado o seguinte 

REQUEniMENTO: 

Requeiro que, na fórma do art. :1.21 do regi-
, sen o 1s m s as pr posH:oes que se re

·rerem, uma á elei~·ão directn, o a outt·a ao censo e . 
exclusão dos nnalphabetos, e tratando-se dn· i. • 
discussão do projecto, que e sempre pnJ' nrtl~os, 
sejam discutidas e votadas sepnradnmentt~ ns duas 
proposições. 

Sala das ses&ões, i9 de Maio de :1.879.-loltl Do· 
nifaeio. 

O Sr. Zama:-Sinto profundamente, se
nhor presidente, que pela segunda vez tenha de 
me oppôr a um requerimento aprssentado pelo 
nobre deputado por S. Paulo, a quem voto a mais 
viva simpathia, cujas virtudes acato, cujos talentos 
cuja illustráção sou o primeiro a reconhecer, e ~ 

como para a boa marcha de nossos trabalho~ pará 
J?Oder prestar-lho meu assentimento ; e confesso 
a camara que por mais esforços, que faça, por mais 
tratos, que dê a minha imaginnção, é-me impos
sível descobrir o alcance do requerimento do nobre 
deputado> a não ser que o tome como meio de 

, " ·:; su o proJec o e re-
forma constitucional, como recurso de opposicão. 
(Niio apoiados ; apa1·tes.) • 

.. . - -
é possivel dar-se, desde que consulto o arL. i2f 
do regimento, ao qual se soccorreu o honrJdo re
presentnute de S. Paulo, porquanto as disposições 
deste artigo não justificam a pretençiío de S. Ex. 

O art. f21 diz o seguinte:(lê) 
• Nenhum artigo de projecto pocle1·á conter duas ou 

• mais p1·oposi.ções independentes·entre si, de modo que, 
cr. sv~eitas .a disctt;,Sào, se Jlossa adoptar uma e regei. 

(H a diversos apm·tes.) 
Ora eu pergunto, senhores se o artigo do pro·ec-

o, u va1 en rar em 1scussao es a nestas con-
dições ..... . 

(DiVt'I'SOS apartes interrompem o orador). 
Sinto que assim me cortem a phr<lse antes de 

exlernar de todo o meu pensamento. 
No reseute ro'ecto tem a camara or fim 

aos uturos e citare~ poderes especiaes para refor-
. mar a constituirão do Imperio, e o artigo do pro
jecto contém npenas este pedido ; mas como os 
arts. :1.74 e i75 determinam expressamente que se 
designe os artigos,· que devem ser reformados, 
força era que em paragraphos differentes se desi
~nassem esses artigos, e as bases em que a reforma 
deve ser feita. 

Que independencia, pois, existe entre as propo-
sicões do artirro unic · . 
contém uma unica, que é a concessão de poderes 
es_peciaes á-futura legislatura ? • 

Como constituir artigos sepamdos, qunndo se 
tem apenas de marcar a exteus5o, e os limites 
desses poderes especiaes? Devia-se redigir o pro
jecto como se redigiu, porque os dons paragraphos, 
que nelle se notam, são apenas corollarios ne
cess:trios d11 art. l. 0• Nenhum inconveniente h a 
em discutir-se englobadamente o artigo com os 
seus paragraphos ; pelo contrario : entendo que 
não se pód.e bem apreciar o valor da concessão de 
poderes constituintes, sem ao mesmo tempo apre-. . . . -
concessão 

UMA Voz :-Isso não priva. 
O Sn. ZA!IIA :.-Priva si~ ; po~que si o pr~sidente 

du cnmal'n gu1zer cumpru· a·r1sca o reguuento, 
obrlgaJ•á o dollU&ndo, qlle tiver a palavra, a restrin
glr·so unicumonh' a mah•rin do artigo em discussão, 
e no l'Xt•reluio do toen phlRG direito, não coi15entirá 
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-que elle discuta os outros artigos, o que sem duvida 

tornará defeituosa~ incompleta, e manca ·a discus
são de uma materia .complexa como a de. que se 
trata. . 

Si por ventura~ discussão·englobada impo~tasse 

. então sim ; eu c"omprehenderi~ a exigencia dÓ· 
nobre deputado por S. Paulo, porque, posto que 
este· am todos de accôrdo sobre a necessidade e a 
conveniencia da reforma, existe com tudo alguma 
diverg('ncia sobre o modo, e usbases; em que ella 
se deve fuzer ; mas a votação, a requerimento de 
qualquer deputado, e independentemente de deli
beração da casa, póde ser feita por partes ; logo 

. ninguem será obrigado a votar, por amor da ques-
=-- .. · . . . -

. ' ' não lhe pareça conveniente. Assim a approvação 
do requerimento em discussão só teria o fnconve
::iente de eiar o orad r tri una en n · 
proveito para a boa marcha dos trabalhos da ca-
mara~ _ · · 

Em taes condições julgo de meti dever votar 
contru o requerimento do nobre deputado, a quem 
aliás terei c) maior prazer de prestar o meu fraco 
apoio em quulquer uutra occnsião, desde que reco
nhecer a utilidade de qualquer proposta sua ; 
pedindo-lhe desculpa da liberdade, que tomei, 
de expôr com franqueza os inconvenientes de s . . . . 

diante da f<lculdade, que temos no regimento, 
de exigir· a votação de quaesquer materias por 
partes. 

O Sr. Joaquim Nabueo:- Sr. pre
sidente, o requerimento que apresentou hoje o 
nobre deputado por S. Paulo que!'ia eu fazel-o por 
oecasião da La discussão, quando pedi a palavra 
pela ordem e V. Ex. não me a concedeu.-·. , 

' 2. n discussão. 
Não é novo esse sy~tema . de redigir as leis em 

um só artigo para passarem mais facilmente pela 
camara. E' um ·systema muito conhecido neste re· 
cinto, e contra o qual o partido liberal protestou 
pela imprensa, porque.não tinha assento nesta ca
mara (Apoiados e apartes). E' um systema muito 
conhecido, e que consiste em reunir materias 
muito diversas ue se restam a discussões muito 
dfL·rentes e a votações contrarias, em um só 

artigo ou em alguns artigos, para fazel-as votar 
mais facilmente J.lCla cnmara ; e depois, quando a 
Jei passn precit>itadamente assim, quando por meio 
de encerramentas as discussões caminham veloz
mente, de modo que os oradores inscriptos não 
tem todos occasião do falia r, depois, quando o pro
jacto passa em a.Q discussão e ó remettido á com· 
missão de redncção, esta ·dá-lhe uma fórma mais 
consentaiiea com a que deve ser a le_i (Apoiados e 
apartes). 

Existe no regimento um artigo que foi lido pelo 
nobre de utado e em virtude do ual elle ediu 
que b projecto apresentado pelo Sr. Cesario Alvim 
e por outros nossos collegas fosse sujeito na 2.o. dis
cussão á separação por artigos. 

O artigo do regimento é o seguinte (lê): 
• Nenhum artigo de projecto poderá (. duas 

ou mais proi>osições independentes entre si, de 
modo que, sujeitas á discussão, se possa adaptar 
uma e rejeitar outra • 

.A.. 32,-TOl\fO I, 

· A lei não diz: proposições contrarias,porque n~o 
podia fazer ao legislador essa supposição gratuita 
de que elle ia reunir no mesmo artigo matarias 
contradictorias, mas disse proposições indepen
dentes que podessem ser votadas umas e não vo-

;R. • M • : egue-se ; a vo açuo 
deve em tod(IS os pontos concorre-r, coincidir com 
a discussão (Apoiados e apattes). 

Senhores, é preciso que não se supponha que o 
recurso de que a minoria lançou mão neste ponto 
é um recurso da opposição. Nús não desejamos 
protellar, mesmo porque a protellação só atrazaria 
a medida. mais alguns dius, e em virtude Q.a 
rol/ta ..• 

O SR. JoAQUilii NAnuco :- Ella já funccionou na 
:L a discussão. . 

111 R. E~UTADO :- camara estava ca.nçada. 
O ·sR. ·JoAQUilii NAnuco :- Não e~tava cançada ; 

ao contrario, havia muitos dos nossos collegas.que 
estavam in;criptos que não tiveram a ft rtuna de 
fallar. 

E tanto mais nó3 devemos . dese · a:r a d1scuss-
por partes }uanto, em uma di3eussão de muito 
grave importancia, quando se convoca uma con
l'tituinte, quando, depois do longo e constante go
verno de assembléas ordinarias, vai-se pela primeira 
voz recorrer á soberania nacional sob a fórma de 
uma constituinte ; em diseussào tão importante 
que a ella ha de ser trazida n de todas as reformas 
constitucionaes, pergunto eu: não é ~ccasião do 
partido libera_I !!_ar completa fr:mqueza ít expansão 

O Sn. Imuc1o 1\L-\.nTINS :-A camara da completa 
franqueza ; V. Ex. é quem quer re~tringir. 

0 Sn. JOSÉ BONIFACIO (ao 81·. lgnacio 1\fal·tins):
A questão é do regimento. 

(Ha outros apa1·tes.) 
O Sn. JoAQUilll NAauco : -A questão é sobretudo 

do regimento, como diz o meu nobre amigo ; mas 
cu, fullando e·m uma chm~r~ liber~!~ niío posso 
deixar de apresentar uma razao pohtrca de tanta 

. importancia. 
Temos emenda n apresentar .. Estas emendas, pela 

ma ju is .1 i · , 
legislatura.~ não terão uma .~iscussão especial ; não 
havemos ae ter uma occas1ao para occuparmo-nos 
exclusivamen.te com taes emen.das. 
· Um 'ptirlamento que está armado de um me1o tão 
poderoso 11ara cortar as direcções .•. 

O SR. ZAMA : - Entretanto todo niundo diz que 
na camara dos deputados o que se faz é só fallar. 
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t. ~ ' nobre deput:Hlo p<r S. Paulo. 
Encerrada a discussão, é rejeitado o_requeri

mento do Sr . Jos~· Banifacio. 
Continti<l a discuss5o do projecto. 

Permitt::t-me, Sr. presidente, que antes de· entrar 
na di:;cussão especialmente do projecto, eu me dirija 
ao noLre Sr. presidente do conselho, e dê a S. E~. 
satisfuçào de mim. 

Algumas proposicões por mim profel·idas no cor
rer do discur~o que pronunciei na 1." discussão 
deste proj::.'clo, mereceram reparos de S. Ex., qu.; 
chegam até à negação absoluta dnquillo que cu 
·affirmava. . · 

Iiledi~tt:tmente ; não pude verit1car qua I de nós e~tava 
em erro, porque não tinha pr.:sente o discurso de 
S. Ex., a que eu me referi~, e em·quo baseava 
minhas asserções; contava, porém, qrw tivesse de 
explicar-me depois que S. Ex. me honrasse .com a 
resposta com que eu contava, e ni:io podia deixar 
de esperar. . 

Quando me réferi a palavras suas proferidas 
nesta camara, o das quaes todos estão bem recor
dados, S. Ex., nogando o que eu:tffirmava, pediu, 
como que irritado, a palavra, e eu contei com a 
rualiznção dessa promessu, esperando ser conven
cido d·· erro. .4 g · · . ...: . 

Não Jmde, Sr. IJresidente, justifle:~r-me t ~ · -

Enccrroa-se, entretanto, e uepois de al:;uus 
dias, e~tunJo S. E~. somprc presenlc, a {.a dis
cussão ; c S. Ex. guardou ~ilcncio ! l1arcoo que 
propositnl111cnte qulz rnostrnr-~u sobranceil'O no quo 
eu ntnrrnnvn ; pnrccc quo toe nrNilcntlcu tlu hnver 
pedido n pnlavrn; parece ttue ctu z suptllunt:n··mo 
pelo desdem. 

. 0 SR. FELlCIO DOS SANTOS:- Apoiado. 
O Sn. SALDANHA MARINHo:- ••• porque, emquan

to nós aqui representamos o povo brazileiro, unico 
soberano, os nobres mini:::.t.ros representam apenns 
a Corôa e os seus interesses. 

R, G~AClO .:. · ARTINS :-Não apoiado. 
O SR. JERONYMO SonnÊ: -SGmente a Corôa, não; 

re Jrcsentam a confi.m .a da Corôa e do arl , r " • 
sta e a ver a e1ra outrina constitucional. 
o Sn. SALDAXHA MAUINHO -Essa doutrina e·a 

que devia ser mantida; é a unica que se coaduna 
com o legitimo systoma .repre~ent11tivO. Assim o 
tivessemos nós. E~sa doutrina; si em nlgum tempo 
foi praticaua n~ste paiz, acl1a-se na actuali'dade 
supplantada pela prepotencia que tudo ava~salla. 
O que o nobre depuwdo deseja e eu tambem, 
cah.tu em des.uso, e, digamol-o com franqueza, não 

o SR. J.;;:ao"n.lO SonnÉ:~ Eu entendo que está. 
0 Sn. SALDANHA 1\fAIUNIÍO:-Senhores, desde que 
ean.;tit\lil;lãtl ,mtariza nome · ::. · -

nistros, e desde que a Corôa nomêa permanente
mente os ministros no Brazil, sem attençuo ao par
lamento e desdenhando as maiorias da represen
tação nacional, podemos dizer sem medo de errar, 
que, emquanto nüs somos os representnntes do paiz, 
os nobres ministros são 3 cnas os rep~'"""-'.I.I<I.UU&"--------------1 

3 oroa. 
O Sn. lGNAcio MAnTJNs:- De5de que retir:mno· 

lhes o apoio, elles não são mais ministros. Por con· 
sequencia não Tepresentam a Corôa, representum 
a camara. · 

O Sn. SALDANHA M.\nrNuo·:-E, uma IllusJo de 
V. Ex:., sem duvida guiado pelos patrioLkos de· 
sejos qu•.J lh:! reconheço. lleflkta, porém, em Lu:lo 
.quanto se tem passado no pai;., e mesmo o m:~.is 

, · · .. - - , ::. . . ~sa. rc-
conhccerti com summo pezar quo es~a bo:.J theori3 
não pas.:a de um sonho enlre nós. Em seguida lhe 
mostrnmi. E nem me custará isso grande esforço·, 
umu vez que os meus honrados collegas me clcixem 
conversar por poucos momentos com o nolJru Sr. 
presidente do consell,to,satisfazendo o dever em que 
a 1;1egativa absoluta de S. Ex. me collocou, para com 
elle e ante o paTbmento. 

O nobre Sr. presiçl.ente do conselho sabe quanto 
sempre o tenho acatado. Não vai no que .vou dizer 
nenhuma offcns:1 intencional n S. Ex., não é odes
peito, não é a mâ vontade que me di_rigem ; é o 

ça-me S. Ex.. com calma, c com a sua costu"mada 
refloxão. · 

Confrontemos n minha amrmativn, com o nega. 
tiva de S. Ex. ; exnmincmos o fundamento de tão 
absoluta divergencia, e seja afinal dado o triumpho 
a quem do dir1!ito fôr. 

Sujeito-me no juizo do paiz. 
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Eu disse, Sr _ presidente. que na situação 
~ actual o p:~rtido liber:ll se achava fóra do seu pro· 

gramma> e que o gabinete que ora representa esse 
partido prescindir-a desse programma, e se encar
regara de uma missão que recebera do alto, e que 
aceitara o poder .sem condições. 

. c e ,, da politi\.'a, o que a dir!ge, é e deve ser 
o presidente do conselho de ministros, e desde que 

_ esse chefe nega a sua solidariedade no programma 
- i p a o pe o par 1 o, a que 

elle nliás pertencia, não é esse o codigo de prin· 
cipios a que se sujeita. Aquelles.que o consentem 
no poder, subordinam-se sem duvida ás alterações 
desse programma,senão.o renegam. 

Essa fa~ta ~e solida~iedade, em pontos cap~taes 

tada- pOl' S. Ex. Embora me fosse isto contestado, 
eu continúo a affi.rmal-o. Tenho ptesenté o dis-
curso roff · 
nesta casa, e em sêss~o de 29 de Janeiro deste anno, 
e é com as proprias palanas, que vou ler, .que ha 
de-provar· á sacicdacte, que a contestação de S. Ex. 
é improcedente. . 

Em relação ao programma dopnrtido liberal disse · 
S. Ex. {lê): 

• Não me achava então nesta côr.te, não {ui ouvido, 
não tive mesmo a menor influencia na -elaboração 
desse ro ram·ma. mas sem re entendi foi minha 
m tma convicção, que si os meus t~migos, naque-l~a 
occasião, em vez de fazerem ttm progmmma Jao 
vasto, se tivessem limitado ao principio da eletção 

· · dil ., · p l' t o z era erza assu· 
mido a direcçâo dos negocias publicas. Queriamos 
-refonnar o mundo, e todos os interesse:; qu~ se 
acharam ameaçados· com tantas rcformns, mnmfes· 

partido liberal querín, o partido conservador a~ exe
cutou . . 

O SR. JoAQUIM NAnuco:-Parte .. 
·O SR. SALnA.NHA. MAmNHO:-Mas S. Ex. concor

dará commigo em que o partido conservador com- . 
· , in r sse, e po en:.,o, como 
sempre póde harmonizar os seus planos com~ os 
desejos da Corõn; apressou-se em transformar em 

• 1 • 4 

' ' . 
liberal. O partido conservador aproveitn-se sempre 
das occasiões que se lhe offerec"ern, para quebrar as 
armas aos seus adversarios. Tanto fizesse o partido 
liberal no poder I · 

Este partido vive receioso sempre de poder rea
lizar qualquer de suas. idéas. Está sem re sob ·-

- , o que trec a 0\1· th ii:ecta· 
m.ente lhe vem do alto. E' por isso que jámais de
veria aceitar o poder senão com sua bandeira des-

• - .... ;t~ -- -- ~ c nao como agora. · · 
A esse respeito lembro-me ainda, e ainda satis· 

feito. do meu procedimento, o que se passou entre 
mim e o directorio Iib~ral de Pernambuco· em 1870. 

E' cccasião asada de referir essa oceurrencia, 
mesmo porque eu dest>jo niTo seja esquecida, para 
que em todo o tempo me julguem os políticos sin
ceros e justos. 

O il~ustre .directorio do pa~ti~o _lib~ral de Per-
) ' ,:-, - . 

ger-me seu delegado junto ao centro liberal nesta. 
~~. . 

, s amen e, 

· taram-se em hostilidade ao partido. Dahi a · di~cul· 
da de com que temos lutndo para alcançar o trmm • . _ . . 

porque os factos . têm vindo em iustificação de 
minhas previsões, que a attitude do partido devia 
ser franca e corajosamente manifestada; eu depois 
de mencionar diversns reformas pelas quaes devia- . 
mos pugnar com esforço, disse .o seguinte :-

b partido liberal caminhai' affouto para as reformas 
E' clnro que o Sr. presidente do conselho a s· reclamadas, como ~eu fim principal, e para o poder 

bo de uma só d n • • • · · • · , ,, 

tr.,l:Ie, pelo menos no presel).te, de todas a? i~éas só como meio,_ devendo compenetrar-se de que ou 
· qne for:•m . ndoptndas e consideradas de pnnclpal as obter~mos de uma vez e em systema bem orga· 
empenho lib.eral,· e tão imprescindíveis, que no niz.ado, ou nada conseguiremos. 
programma publicado em i86B, e sob ns rospei· • Nesta convicção, nffirmo a VV. EEx. que nas 
taveis assignatur~s dos mais eminentes chefes, se idéas que acabo de mencionar, re,liz11veis por 
conclui a com as celebres palavras Rrformas ou re- 1 · · 1 r · Tt 
-valu.cão t Entretanto, hoje _apenas se consente na qua quer melo posslvo • eu con muarer a m1 1 ar 
~ci~odire~.S.Ex.~ann:~~B~r~~~h~t~~~n~c~o~~~o~u~~n~a~p~~~ü~~~a~~~o~~!l~Z-~~~-~~~~~~~-~~-----~ 

-------i~llmt-ee:.:<*t·ee-nne-e---o-odttti~agrnmmas. N,t .v campo; que reputo de honra do parlido liberal; 
não te l-os. · mns si porventurn ·assim não é, e si os no~sos Jltn• 

De ha muito tempo o partido libernl exigia como sado1·es, os que entendem que o bem publico con- · 
garantia parn sua estabilidnde e como base de go· siste apenas na posse simples do poder, reprovarem 
verno t•elo mesmo partido, reformas como ns da lei o meu procedimento, resignar-me-hei ao ostra· 
de 3 de Dezembro, da guarda nacional, e outras cismo, a que aliás já me condemnei. 
muilás, e sempre que tiveram o poder se ncharam • Nestes termos, e para bem representar ante o 
na impossibilidade de realizai-as. · centro liberal o partido desse nome de nossa he· 

O SR. JoA.QUIM NA"Uco:.- Os conservadores rea· roica provincia, é mister que VV. E Ex., consultando 
.., ahi o mesmo partido, me declarem si cumpra man· 

· lizaram -essns idéas e só nos deixaram a eleição di· ter e sustentar as 'doutrinas que estão inscriptas na 
recta. · bandeira uo adopto. 

apo1a o. . 
o sn. lOAQUIM NA»uco:- A emnncipnçlio dos 

escravos n realizaram como nós a querilm1os. 
o SR. JBnoNYMO SoDnt:- Como nós não queria· 

mos é que elles realizaram. . 
. 0 SR. SALDANHA M.\RtNUO!- 0 meu nobre nmigc 
que me ~irigiu c aparte diz que ns rolormns que o 

• Si . 
ser util em tal sentido, dignar-se· hão dispensar· me 
da commfssiio com que me honrnrllm. 

• Não sei representar contl'll convtr.ções proruu· 
dns que nutro, e menos Uludil·ns por epllemero 

. interesse do occnsliío. • 
Os meus nobres amigos de. Pernambuco caten• 

deram que eu desejava aemais, si bem que nãõ se 
mostraram discordes nos principias em que eu lbes 
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-fazia ~onstar a mais profunda fé. politica. Bec:.non-
deram-me, dizendo que se sujeitavam ao pro
gramma do centro, e entre outras considerações ao 
com que n1e honraram, teve para mim muito peso 
o seguinte : · 

• Que o directorio do partido liberal de Per
nambuco não 1·epellia as minhas aspiracões liberaes 
mas, que entenata ~ue todas mam tendo a sua op
portun idade de realização. • 

Nã.o nos achavamos_nas condicões de realizacüó de 
nossos })rmcipiOs, mas a propaganda não podia ser 
preterida. · 

A celebre evasiva da-opportunidade-veiu con
trariar o meu pensamento, e não podia aceitar um 
posto de obediencia passiva,. com· preterição de 
meus princípios. · 

Foi me, pois, impossivel ac~itar e benras 
dato. . 

..- Os meus amigos entendiam que devíamo-; abafar 
alcrumas de nossas muito esnec1aes c car:~ct~risticas 

poder do Estado, no poder irresponsavel, sempre 
que estiverem em luta as idéas liberaes. O estacio
naria, senão o retrogrado, é a sua aspiração (Sen-
saçao),-

E' doloroso dizel-o, mas e a verdade intima, é a 
verdade que devo ao meu paiz. 

De feitq, o partido liberal manteve-se com o seu 
programma j:i. anaunciado em i8G8, mas sempre 
reccioso de se fazer valer amplamente pelos i;eus 
principias, p~lo se~ tnograuuna, })"'" !:''.!~ • • 
bandeu·a (Nao apotados). 

Ninguem o pódo negat· conscienciosame:nte. 
Os conservado1 .. es apenas ol>tiver:un o })Odor, qno 

discricionariamente lbes fúi dauo, certos do que 
gozavam· de plena confiança de~ coroa, vieram ao 
campo lilleral, arraucaróm a b:mdeira !lesse )lar
·udo, rusgar:~m-a, e com alguns farrapos, que 
nproveitamm, concedcram-n0s, sempre em har
monia com a cOI·o:~, quo não os julgou incompe-

-______ ____jt~e'~~oMte~~'r. -llü::ii:>--lw't?f.QrJl.l:l~ Jl}'lllt'n~ " • :; ,, 'J-"' 
conhecemos ppoiados}. 

Tudo quanto eu disse llos meus nobres amigos 
de Pernambuco em t8i0 rcalizo.u-~o. · 

Estou justificado e elles conYenciuos de que 
não proc':di para com cllcs scn~o com a vcrdnile, 
com a franqueza, com a lealdaue que lhes devo. 

A lei de 3 de Dezembro, senhores, era o ponto 
quasi fixo· contra o qual as vistas liberaes se diri
giam. O partido liberal esteve no poder muitos 
annos, mas a lei de 3 de Dezembro foi conservada, 
não porque a maioria desse grande partido cnten· 
desse que era conveniente semelhante reforma na 
nossa legislação, mas porque clJP. nnnt'!l nnill> 
realizar as suas idéas, as legitim::ts idéas liberaes, 
pelo estorvo que sempre encontrou,ora no senado, 
ora na eorôa. 

E a !i~ão ainda lhes não aproveitou 
O Sn. FELICIO nos SAI\--ros:- E' que na consti· 

luição não cabem dous partidos, só cabe um. 

() Rn T, N ln1lN\. A nl'f""' tln ITtlD ohn· 

dous é que lla tres.. . r T 

O Su. SALD.~\NHA 1\l.-\Rt_NHO :-Deixemos, porém, 
este incidente a que fui arrastado pelos apartes 
com que me honram, porque não podia deixar sem 
reparo algumas proposições que ouvi. 

Vou contínuar no que tinha a dizer com relacão 
ao nol)re Sr. presidente do conselho, 

No meti anterior discurso eu disse que o partido 
liberal não apresentara o seu programma ao-subir 

' . 
~u _l~':'u1;1, "-~·u" o _uoure ~~~~menu' uo consewo, 
longe de atlresental-o, ou pelo menos exigir a exe
cuç:ão daquelle que no club da reforma se adap
tara ultimamente, limitado e sob a denominação 
importante ue progmmma governrtmental, a<'eitava 
a imposi~ão que a corôa lhe fizera, para só e uni
camente encarrecrar- se da · ~. _., - -' n r.om 
a clausula expressa de ser feita por constituinte. 
Foi-me isso contestado . 

Firmava-ü1e, porém, nas palavras de S. Ex., que, 
rt:I~~an~o o ';!~e se passou quanao cna.maao peta 
corôa, disse (lê): · 

• Na casa do respeitavel e saudoso co-religionario 
o Sr. Nabuco de Araujo, suscitei esta questão: si 
me fosse dada a incumbencia de organizar o minis
teria, de que modo proporiamos a reforma eleito
ral. A resposta, senl:ot·es, foi que seria inepcia, si 
o pa1·tido libe1·al, cham,ado ao poder, fizesse questão 
de fórma a este 1·espeito. • 

~dl_c~;~;; ,1uc :sú st: qu~ria o puuer, e acenava-se 
tudo! 

(Apoiados e não apoiadÓs.) _ 
Disse ainda S. Ex. (lê) : 
• Foi depois de ter ouvido a esses amig-os flUe 

me apresentei perante a Corôa. A Corôa fez-me a 
honra de dizer que, tendo l'CCOI~hecido a opportu.
nidade de se 1·enlizar a eleiçii.o directa, entendiª' que 
esta 1nissão competia ao TJartido lil1e1·al 1JOI' te I' sido 
quem a inscre'l.'era no sett programma. • 

A oppórtunidade foi apreciada e resoh·ida :;ó pela 
Coroa t E o partido libcrnl, ·ou os homens que 
foram chamados, nada exigiram, e se encart·ega.ram 
:~penas de cumprir o que lhes era determinado. Das 
pnlavras tle S.Ex. ninguem11ódc tirnr outra illaçiio. 

Parece-me que não entendi mal a~ palavras do 
nobre St·. presidente do ronselho, em visra das 
quaes ninguem se poller:i illudir, do nue se limi-
.-... .... " ""' .... ,1. • "\ d t -':"' • • ·~:· • 2 ·-: nau,uwea~.ent.e ·' ueetc "\;au 
da le1 em d Jscu:;s:JO,o quo t:mto e mais certo quanto 
sabemos, pelo que se o!Jsorva, que o.nobrc prcsi
dentl~ do conselho, se nchn investido de tanto poder, 
de tanta força pehi Coroa, quanta si'1, tinl1amos 
noticia que gozou o ~Iarquez de Paran:í, si é quo 
chegou elle n colloenr-so Hio sobranceiro como 
o :~ctu~l Sr. presidente do conselho. 

Affirma~nos que nenhuma outt·a medtda se traria, 
e ncnh\].ma outra idéa do partido liberal seria tra
tada por esta camara, pois que o governo o não 
permittiria. Foi- me isto contestado, e com força. 

Entretanto o Sr. presidente do conselho disse 
nM:c:~> c:1>n • {L,~' • 

c Conseguida ella (a reforma eleitora~, e que tem 
de ser feita pela constituinte, note-se bem), hei de 
me esforçnr pnra fãzer todas as outras quo con sti
tuem os ar:_tigos politicos do nosso programma. • 

Para ser mais explicito , e melhor firmar a 
disposição em. que se acha, disse ainda S. Ex. (lê) : 
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c Po~tanto, declaro solemnemente á camara li!Ue, nau[ragio dos adve:sario~, _guizesse hoje impôr _á 
pel~ mm~ parte, o que (atei é aconselhar á Corôa '/UlfAO as suas proprzas opmzoes, sem que sobre estas 
a dzssoluçao da camam, desde que tenhamos conseguido · se tenham todos manifestado'! 
fazel·_approvar o projecto de lei, e logo que tenhamos o SR. CosTA. AzEVEDO:__; Mas nós não represen-
os mezos de gove1·1w. • tamos a nação? . 

Como é, pois, que se ,nos allirma que esta ca· " "· " ..r 

· · rua r~ se !JCcupara amua a e realizar outras idéas do v • .,-~·· • • . ·~.~uur<Hu · u governo, que 
p~rtldo liberal 't Passando este projecto, e dadas as presidiu a nossa eleiçao, entende que não. 
leis annua~! o governo dará por finda a missão desta _ Si o paiz ~legeu liberacs paEa ~sta c amara, ipso 
"'""""'" ~~~~ o• ~- • Çn~·n 4". , , ., , ..,v~uv• LU., a , ·~· ,. ·-v~ .!" ""'_o• as Iaeas . <10 

. qe.e é de crer, já tenha da Corô<~. • P.!'ogr~mma co_nhecido. Quando se procedeu á elei-
Para que, pois, illudir-nos? çao nao .se d1sse que os deputados teriam uma 
Ha de ser depois da dissolução que havemos de missão limitada. A convocação foi nos termos 

tratar das outras medidas. Como tudo isto.é edifi- geraes. · 
cante!. Tenho assim li9-uidado as minhas -asseverações, 

Tambem fui contestado quando disse aue S. Ex e as nerracões uo .,..., ~rict<> -~ ... ., 
nos nav1a amrmado que o partido liberal não tinha suppuz me ter enganado. - •w ·t~"'""'' 
subido pela força de seu direito I Contestaram-me Recorri ao discurso de S. Ex., e verifiquei não 
quan~~ffirme~egun~up~~~r~a:s:d~e~S~-~E~X;-~q~u~e~t~e~r~av~m~~~~a~d~o~n~e~nlh~u~m~a~f~~~~·~-~n"''U'~- ~-~·~~-~~~~~~~~ 

poàe1· lhe veili ás mãos-só me me purque o turado qualquer inexactidão . 
Imperador o quiz de sua alta iniciativa. 
- - Mãsas pãlavra."s dó S. Ex:, dãs-quaes eu tirei essa Principi~i queix~ndO·!fie d~ falta de r~sposta de 
illação muito logi~.:J., muito natural, são estas (lê :) S. Ex. Nao o teria feito SI S. Ex. nao tivesse 

pedido a palavra; mas .tendo-se compromettido 
« Senhores, é pl·ecisu confessal-o, não devemos il· assim a responder-me, e não me dando jamais essa 

ludir~nos; nossa victoria n!'io foi obtida pela {01·ça honra, figurou-se- me que s. Ex.;collocado tão alto 
das nossas armas. Si subimos ao poder, não foi qüanto se acha,entendia que era descer muito para 
porque vencessemosnos comicios ou no padamento · vir até a um representante da nação. 
foi p01·que os nossos adve1'sa1·ios 1wu{ragaram. » ~ 

Uns foram expulsqs do podAi, on 1 ros ent~~m-~-h.di,O;Sç:n-;:.· ,:C=NA~N:;SA:;:N;.s;Ã;::O~D;;;E:;.:;,S!;:_N::.-i;M::::Bu;' ~(fp~re~s;;id;;-e~nt~e;;-d';";oSc~on!'i:·=--~~~~~---j 
para elle, não pela Yictoria das idéas, mas pela semo./_ : -J.-;ao ~em razao, a mscussao continúa, e 
vontade sim~les e absolut~ da corôa 1 hei _do responder ao nobre deputado. 

E estamos em governo representativo! O Sn. SA.LDAN~H MARINHO :-E tanto- mais raz='ín 
t! que e, e para que serve o parlamento? 1 tmna para resenur-me, qnant!> esta vamos ambos 
Coube no nobre Sr. presidente do conselho em posse inveterada de reciprocamente nos raspei

dizer claro ao paiz, o que já estava tristemente no tarmos, tratando-nos sempre com maxima cor.: 
espirito de todos. . dialidade e distincção. · . .. 

Ha um escolho em que todos os partidos nau.' E a falta -de S. Ex.não offendia a mim sómente, 
fragam, escolho perigoso, porque não está com mas á camara toda. ' . · 
certez3 marcado m C\lrta polillca. Est" "~Ml'h~ -i .. uu ~:so:~uwp•O. · 

• :St, pots, nao vencemos con~ as proprias amws, ·meira, e não poderá decretar senão o que fôr .do 
. si apenas vencemos pela força de uma idéa que-se agr<~do, e por ordem do governo? . 
tinha reconhecido opportunn, pergunto á cnmara os l N E t · 'd 
dos Srs. deputados : com que dil·eito agora ltavemos · n. OAQUm A.DUCO : - 5 a prevem o com o 
impor á nar-ão as nossas P~"OJ!I'ias opiniões libemes . orçamento de 18 mezes. 
cr1t outros assu1nptos, antes de ser sob1·e ellas O Sn. C.uisANSÃo DE SlNiliiBÚ (presidente do canse-
competentemente COilSttltada a opinião publica 'f • llio):- Está prevenido na constituição . 

E esta camara vem de uma eleição feita no do- O Sn. SALDANHA MARINHO. : -Em todo o caso 
minio do actual governo, e depois da subida do esteja ou não prevenido na conslituição, cuja in
partido liberal, si é que este partido subiu 1 tellie-encia é sempre conforme as drcumstancias_, 

Mas S. · Ex. entende q_ue a consulta só se poderá deseJO franca declaração do governo. 
fazer por meio da ele içao directa ; e lJOrtanto as O Sn. JoAQUIM NA.nuco:-Q ·sr. minis_tro-do !rnoe-
medidhs aue tendam a realizar as idéas • l'in 01';, (\ nniM nnh Nnn,.;.-. t:~,:·~- A:M:t rioJ;·,. 

so entao podcrao ser propostas e adoptadas I solução. '1 ,... -

Pura 1nelhor firmar a sua deliberaQão, senão a 
delibera~ão da corôa, S. Ex. até invocou os senti· O Sn. SALDANHA MARINHO :-Si a .camará ·con-
mentos de generosidade do partido liberal 1 stituida ficar á discrição do governo, e puder ser 
• Neste sentido disse S. Ex. (lê) : dis.solvida, perderá toda a importancia, todo o con

ceito, e ssm a precisa força mora1 para desempenhar 
• Não seria (alta ãe generosidade, pelo menos da a sua missão; será constituida simples mstru

parte do partido liberal, si, ganhEtndo o ·poder pelo · menta do poder moderador, e a tal reforma se 
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natura-fHá ao paladar desse poder. Sem duvida de outro J on"us. Necessitamos · dar ao 
modo não v_ teria!Pos pela vontade da corôa. 1 u~ar. t:mtre nés ~ ~esma fl 
(Apoiados e nao a:powdos.) • . . . . . nnsc1dos no Braz1l. 
• Acabo de. ouY~r que. p_odera ser dissolvida, SI O Sn. FREITAS CoUTINHO :-Nós já somos ti'io ex. 

for revoluCI~nan~. _A JUIZ~ de quem_~ pergunto · plor[• dos pelos estr.anrreiros!. _ 
eu; sem duYida a JUizo do rei. No Braz1l, emquanto · " , . . 

. . . • , o • R. !:iA.LDA;>;HA .fAlUNIIO: -Como ia dizendo, é 
cios, 11::1 inten.tão de manter· o. seu domínio, será i t3o manra a natur:llização .como elfa está permittida 
sempre cõnsiderado revolucionaria tudo quantG entre nós, que um estrangeiro de certa ordem não 
wr leal € siuceramente lil:l . - . . ' s os g-ozos 

as causas permanecerem no triste es~ado em que . O Sn._ FEr:rcro DOS SA~Tos =::- E por IS~o m~smo; 
se achnm~ em quanto tivermos poder mo®i:adot-:-e e por nao termos uma ,)oa le1 de naturallsaçao . 

Mando neste sentido uma emenda concebida nos Senhores, ~quelle que quizer perder as garantias 
seguintes termos:- .•que a constituinte tenha em que lhe são dadas em sua patria, para vir collaborar 
vistá igualmente a reforma do art. 95 ·da consti- comnosco no desenvolvimento das letras, das 
tuição. artes, das industrias, concorrendo assim para fir-

O SR. IGNACIO l\JAnTrNs :- Esse sárnente é muito m11rmos a riqueza e prosperidade publicas, devemos 
caracteristico. dar tantas garantias como áquelle . ue nt~sceu no 

aiZ poza os • es e que o es range1ro procura 
O Sn. SALDANHA MARINHO:- Ha engano do no- 0 nosso paiz como patria, deve ser tão brazileiro 

bre deputado-não dissesómente, e sim igu11Imente. ·como qu~lquer de nós (Apoiados). Por que razão 
Indico na emenda apenas o artigo, dando-lhe o havemos de fechar-lhe as portas do purlamento "/ 
ilesenvolvlmento no meu ·discurso, porque seria E que escrUJ?Ulos poderá haver hoje em admittir 
contradizer-me com os principios·que adapto nesta que GS braztldros naturalizados tenham entt·ada 
materia, que são de indicar simplesmente os arti- no parlame.nto; quando nüs sabemos que isto não 
gos á constituinte, e deixul-a em P.lena liberdade, nos póde servir nem do mais futil argumento, desde 
no modo de resolver a reforma. Não sendo·assim, que ninguem teve escrupulos no principio do Im· 
niio teríamos constituinte, e sim apenas uma sim· perio em collot'ar no loo-ar de chefe do Estndo um 
p~sre~ren~ariadaven~dedeijue~~~·~·~·~c~l~à~ao~qu~c~niao~n~as~c~e~uin~o~B~r~a~ti~l~f1~lp~o~~~d~o~~t.~~~~~~~ 

0 SR. lGNACIO MARTINS:-E' como 8 constituição 0 Sn. MINISTRO DA FAZENDA:- Era tão brazileiro 
-quer. como os que nasceram aqui. · 

O Sn. GAtDINO DAS NEVES :-Niio é tal. O SR. PRESIDENTE Do CoNSELHO:- Então era o 
O Sn .. s ... LDANHA MARINHO :-Um conservador mesmo territorio unido. , 

enragé não iria mais longe que o nobre deputado. o SR. SALDANHA MARINHO:- Mas foi necessario 
Eu proponho a reforma deste artigo, especial· o§ 4:. 0 do art. 6. o da constituiçlío, e o :f.. o Impe

mente parl!. que os brazileiros acatholicos tenham raÍlor foi quem o fez. 
possibilidade de ser eleitos deputados ; bem como A sfmpl~s declaração da independencia diyi~iu 
para que tenham este mesmo direito os brazileiros os dous patzcs, e o i. o Imperador ·era brazlle1ro 
naturalisa.dos (Apoiados). do § 4,.o 

Senhoms,anamrnliAA~oe~ren~~·~~~e~n~b~o~r~~~.~a~s~q~a~e~~~5e~~de~recl~ig~i~ã~e~,DP~ar~k·~~-~~~~~~~~ 
estatuída, é antes um mal do que um bem para rios direitos dos cidadãos brazi1eiros, actualrnente 
este pniz. Ninguem nas condições de vantagem chegam á iniquidade. Nós, que devemos todas 
para o Brazil, deixará os fóros mais 11obres de ci- pugnar pela mais plena liberdade de consciencia.; 
dadão no seu paiz para adoptar um que lhe néga· nós, que devemos considerar igualmente todos os 
direitos politicos dessa ordem, e que apenas lhe cultos; nós, que devemos !espeitar todas a~ cr~nças 
offereee a hospitalidade e alguns encargos só de e não podemos entrar no mt1mo da conscienc1a de 
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o sn. GAtDINO DA.s NEvEs :-Essa questão nem é seu, al3rg-ando estes limites, porque as necessidades 
· religio~a. · . politicas do paiz assim o exigem. 

O SII. SAJoBANIIA MAlth'<l:l6 .-E' sem du~ · uma ' · · aes, eve por em 

ninguem; corno é que ainda fechamos a porta do · Embora exija o nobre presidente do conselho 
parlamento a cidadão~ brazileiros que nascer-1m no que rigorosamente nos sujeitemos ao projecto, que 
Brazil, que não têm outra patl'ia senão ·esta, mas no alto foi elaborado e nos acanhados limites em 

' que beberam o veneno ao nascerem, e seguem uma que se acha tra adn, entendo que cumpro o meu 
reli•'"iào diversa~ , , -. , J. ve cumprtr o 

questao altamente politica. pratica o quo o seu proprio partido adóptou, e a 
Ct>mo é que, tratando~se de uma constituinte que deu o caracter de programma governamental, 

para a decretação de um processo eleitoral, em que é, com modificação, o mesmo de :l8ô8, e que 
gra·ndes vistas, explica-se de modo satisfactorio 0 assim, e guardadas todas as temiveis conveniencias, 
facto, que direi anormal, de ser repenid:-~ a idéa de foi convertido em projecto de reforma e publicado 
poderem os acatholicos ser eleitos de ut nas folha~ do aiz. · 

· , c m an a orça, que o ministro que-a propoz Passo a outra matei· ia; a do art. 40 da consLi-
o illustre Sr. Silveira Martins, teve de deixar o po- tuição-a vitaliciedade do senado . 
. der, sondo S. Ex. acompanhado pelo mesmo mo-

· · ~ • ' , · mo 11·o Qnnndo não fosse o risco ue ficar o !}aiz se~ 
da sua retirada. Pelo menós devemos crer na sua uma cnmar.1 de ~enadorc . .; cu1 estado de pre~tab1 -
sinceridade. lidade, o que não acontece, porque a morte se eu

Creio, ctru o meu nobre collega, que o que se diz cat·rcga da renoYa«:.ão, temo~ 0 g1·ande inconve
. aqui e muito diverso do que se passa lá. Os factos nientc politico, que está realizado, que se n:io póde 
nosinzem estar de sobreaviso contra as infot·ma- negar, de con:;tituir-se a11uella Côlmara, e sempre 
ções poli ti c as que vem do alto· de accürdo com a corôa, d~ quem sómen.te drp::nde, 

Quando tivermos ministcrios que venham de 0 quartel g-enernl do partido estacionaria, senão 
S. Chl'i~tovão dizer ao parlamento como ·a:; cousns retrogrado. , 
realmente alli se passam, ta~s c quaes, ·entendo 
que e~tc p.liz melhor a con 1~oes . ~- 11 entrt: · n. •ELICIO oos ANT0-5:-E' mais uma dene-. 
tanto u111a co usa no nosso paiz qne nos tem muito gação perpetua. 
prejudicado, e a todos os partidos, como at1! a~ mais O Sn. JEnOl'I'"YllO SoonÉ:-A corôa está como roupa 
nobr..:s aspira~.ües politicas, é o qu!! se chama a de fraucez; todos nella limpam as mãos. 
-reserva dasconvcniencias. .. o Sa. SALDANHA ~IARINHO:-Diz o n':bre depu-

O Sn. FELICio Dos SANT()S:~ Apoiado. tado que a corôa está como roupa de francez; que 
O Sn. SALDANHA MARINHO:- ... conveniencias que todos nella limpam ns mãos... . 

matam todos os partidos, todas as tendencias nobres, o Sn. FEuc10 nos S.ANTos:-Eu attribuo á iusti· 
c até todos os brios . tuição os males, não á pessoa. 

Deixemos, porém, de parte esta miseria, que é o Sn. SALDANHA MARINHO :-~ão tem rt~zão o 
pena continuar a ser professada e com o maiores- meu nobre. amigo deputado pela Bahia. 
candalo. rr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rr-------------1 Cf;JntinllandG a tratar àe pont6 em---que--eo-"' o ' ' ~ 
empenhado, direi que, segundo é minha convicção, corôa que limp:t as. suas de continu9 nos que a 
no espírito desta camara deve estar as.sentada a rodeiam, como especwlmente 9 te~ fe~to sem.pr~ ao 
idéa de !lbrir as ]ortüs do -parlamento t~nto aos partido . liberal, para tornar 1lleg1Ve1s os dtsttcos 
brazileiros naturalisados como aos acathohcos. que Q caracterisa~n. · · 

E tanto mais necessaria é a medida a respeito o Sn. FELICIO nos SANTOS :-São os que querem 
destes, quando a constituinte deve. occupar-se ·de subir que limpam as mãos. 
toda .a màteria connexa -com esta, attenta a urgente 
necessidade, cuja satisfação_ o pai~ reclama. E' O Sri. JERONYMO So~RÉ :-Deus permitta que 
neste sentido que mandu uma de mmhas emen~as. V. Ex. não queira subir. 



CÃimara dos Deputados -Impresso em 27/01/2015 11:59- PÃjgina 35 de 41 

256 Sessão em t 9 de Maio de {879. 

O Sn. FELICIO DOS SANTOS:- Não quero subir, eleição deste é peior do que a daquellá.? Não, 
porque quero a igualdade. senhores, é o partido unicamente quem determina, 

(Ha outros muitos apm·tes e o S1·. presidente reclama e o partido estacionaria· 
- ) E não é novidade, senhores, ver que o senado 

attençao. · annulla eleições validas, sómente para abrir espaço 
O Sn. SALDANHA 1rLuuNHo :....,-O senado está con- aos amigos e co-religionarios, transigindo com os 

stituide de mede a ternaF os seus membras ;'"':!v m1mswrtos, mas sempre no mteresse de se.u par-
pendentes do povo. tido, que é o partido da corôa. 

O Sn. BELFORT DUARTE:- E do governo. A_ temporariedade do sepado: co-po õ uni~o cor: 
V ::iR. ::íALDANHA lUARINHO: .1!: tornanUO·Se lU· • ......, •• v vv .. ~ ... w • ,:-Iu" ""v ' ~ 

dependentes do povo·, ficam, entretanto, na depen- uma necessidade imprescmdivel do partido demo
cratico. 

dencia da Corôa e dos governos. A inconveniencia da vitaliciedndo está patente. 
O Sn. FELICIO nos SA:s"TOS :-Era preciso que não Devo, porém, ao concluir este ponto, dizer, e com 

tivessemos filhos e sobrinhos. magua o -faço, ]JOis que tenho por objectivo go-
0 Sn. SALDANHA MARINHO: O que alli está eni verno e·camara, o seguinte: . 

avançada idade, tem uma próle a arranjar, e col- _u senado nesta Situaçao, npezar dos factos que 
locam-se por isto na dependencij\ do governo, elle tem praticado_ para segurar a maioria do seu 
salvns honrosas excepçõcs. partido e proporcionar o poder aos seus adeptos, 

O SR. JERONYMO SonRÉ :-E os republicanos não ~~tfid~~!ndo populatid,tde, taes são os euu:s cum-

têm prtíle. O Sn. FREITAS CouTINHO: -A reforma do senado 
O Sn. SALDANHA MAmNHO :-Os republicanos não é mais urgente do que a da eleição (Não ÇIJJOiados). 

estão no senado, e contentam-se com o ostr<Jcismo. 
O Sn. JERONYMO SoonÉ:-Com a nossa educação 

O Sn. lEUONYMO SonRÉ :-A questão de próle é e os nossos costumes~ si houvesse a temporarie-
tanto d~ um, como de outro partido. dade do senado, eu preferia viver na Turquia. 

()SR. SALDANHA MARINHO:- Attenda O meu no- (u t ) 
bre collega ás minhas proposições e ao modo por ua ou ros apaTtes · 

______ -----lql)llile~a~sS...eJenllll1JJUil(C~i·O-D -eewmmee-(dlaal-"~' ·>t-·m ""' "~"'·no..-------=-~=------:----=--+~O=~Sn~~~: r~.n, 1~ Nu ':\..---MARINHO'._ Ante propos iç"(Jji·a~c _ _ _ _ _ _ _, 
Eu disse que o senado perde a dependeneia do desta ordem exclamarei apenas:-Quanta desct·ença 

povo mas fica na dependencia do governo. na idéa; quanta descrença do partido liberal ! 
O SR JEMNYMO $""'.,., ~- · A IYnallo; mu• ,;;" "· (Apa1·tes). . 

• • • '1 ~v ~· w • ··V· .1!: assim der e ser attento o que se faz e o que 
mdependentes. se exige. · 

O Sn. SALDANIL\ MARINHO:- Eu já disse -salvas O g-overno, a quem esta cnmara presta um apoio 
ltonrosas excepÇões; agora direi-salvas 1·aras exce- quasi unanime, empenha-se pela convocação de 

· peões. uma constituinte restricta c limitada á missão de 
·Por que razão todas as idéas liberaes, seglmdo fazer uma t:irnpl~s lei cli•itornl ! E a cnmnra, pre-

affirmn o proprio l)articlo constantemente, e o t~>m t~>'l'inrln tniln" " • • ,1" '"'•' . ..~ · 
d

• ' 'h • b 0 • ~·,_I:' ::-v _'I "'".,~"' 
ito na Imprensa e na tri una, encontrnm o sta- representante, llCCIIn essa mtunn~110 e acreutta 

culos naquclla casa do parlamento? que basta votar n lcl dn t•cformn limitada pnra que 
O partido liberal, sempre que é nccusa~o de niio o pniz se salvo! (Aparlt•s). . 

realizar nenhuma de suas idéas,quando no poder, Entretanto o nll'dudelro interesse libcrnl ó di
desculpa-se de ordinario com o senndo. O partido vcr8o, l>nrn o rnmo temporarlo fazer n potiticn, ern 
liberal para se manter coheronte tem senwre pro· necoilsorlo rcrormm· ntú a corôo ; necessttnvnmos do 
clamado a tcmpororicdodc do senado, como um reformus em todos os outros rumos dn iustltui~,;ilo. 
principio essencial á rculiza~iio dn liherdnllo prn· Como cllo estt't e!llnhclechln, c pela corta CJUC o Lo 
tica no paiz. Impet·nllor outorgou no polz, depois do dissolver á 

Será porqnc olli se t"rntn dos negocies cnn• n\niQ "'"\? ~":-::~:!:: n _•: • ·~·· .. _ v ,.,.,..,~ • , ' • , u j~~':' 

mtamente do povo, procura apenas garantir-se de os seus principias, e aceitar uma ineumben-cia 
accôrdo com a coroa'? unica, que é a da mystificadora constituinte, 

Em quem confia á corôa para a perpetuidade de constituída de ante-mão·. 
seu poder? . Lamento essa fatalidade. 

O que diremos de uma corporação vitalícia, que Eu lamento que os acontecimentos politicos, o pro: 
apprová senadores que não tiveram votos, ou os cedimento, a situação e os erros do 13'overno impe
tiveram defeituosos e nullos, e reprova outros com rial, tenham dado ao senado uma posi_ção 3nt3gonica 
quasi unanimidade? Será porventura porque a com a sua índole, com o seu procedimento perma-
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nentc. O senado está preparando as causas para 
os seus adeptos. E' o castigo merecido aos que 
pel? poder esqueceram os seus principias (Não 
apotados) . . 

O Sn. Honn DE AnAUJ0:-0 senado é um bom 

O SR. S.U.DANHA }lAniNno:-Eu peço a V. Ex. 
que. dirija seus vôos a outro ponto, sem t~morde 

\1 o 
nem ao menos faz esforço por voltar para estaca
deira; si para ella vier, ha de ser por mandado li
berrimo do povo ; não a solicitei, nem a solicita
rei. 

0 Sn. HORTA DE AR.-\UJO:-Não me estou refe-

do Sr. presidente do conselho. 
(Ha outros apartes.) 

R. ALD NHA ARINHO:- a O pre n O. 
Vou fazer algumas considerações ácerca do 

art. 4,3 da constituição. Refiro-me á escolha, e 
direi alguma cousa ácerca do modo, e eccasião da 
verificação de poderes pelo senado. 

Diz o art. 43 (lê): 
• As eleições (de senadores) serão feitas pela 

mesma maneira que as dos deputados, mas em 
lista~ tríplices sobre. as quaes. o Impe1·ador esco-

Sabendo ·n,ís como se fazem as ~leições, e dando 
ainda a escolha á corôa entre os mais votados, é o 

ção, mas de representantes da corôa. _ 
A constituição merece reforma nesta parte tam

bem. Essa attribuição da corôa será conveniente a 
um systema menos liberal, mas nunca deverá ser 
consentida quando se trata de dar :i. representação 
nacion'll a sua verdndcira autonomia. 

1s o an o mms semnve q a o o 
senado é livre, e nenhuma· disposi~ão legislativa 
póde dnr-se sem o ~eu consentimento. 

Além disto, e niio ha negal·o ante os fuctos, e:;sn 
escolha nem sempre tem sido justn, nem sempre 
t<'m sido regulnr. A corôa, na phrMo lle um notn· 
vel estndista, tem commettido desacertos, 

Desejo que o chefe do Estado, sojn reduzido 
no carncter J.>roprinmento con~titucional, e sem o 
menor nrbitrJO. 

A nossa theor1n const tuCJonn , nuo sa 1s as cs c 
principio e a prntlcn não pó de ser peior. 

Assim me exprimo~ e com esta franqueza, não 
por nenhum motivo inconfessnvel, que niío tenho, 
mas, por intimn convicção. 

Nada de pessoal me dirige. 
As considerações que tenho aventurado em uma 

camara toda monarchica, não são originadas do 
despeito. Este sentimento pequenino, não me do
minou jamais; e em relação ao objecto a que me 
refiro, não tinha mesmo razão de ser. 

E, senhores, devo dizer (não sei si terei ainda 
occasião de o dizer) : não tenho absolutamente 
e que que1x - '· 

o Imperador .• , 
0 SR. GA.LDINO DAS NEVES :-felo contrario; já 

foi até por elle escolhido para senador. 
0 SR. SALDANHA. MARINHO:- .. , pelo COntrario: 

com sua annuencia, porque nã~ ha governo ~o 
Imperio sem a sua vontade, fu1 nomeado prest· 
dente de duas importantíssimas provincias ; por 
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serviços préstados durante a guerra do Paraguay 
mereci ser condecorado com a commenda de Christo 
de que não uso, fui distinguido com a nomeaç:ío 
de vogal do conselho naval, ~ que devo s6 e uni
camente á lembrança do meu nobre amigo o St·. 
Affonso Celso u s m me co - . · 
Jogar que me trouxe o titulo de conselho na fórm:i 
da lei, visto que eu já contava mais de 25 annos 
de serviços ao Estado; obtive, sem intervenção do 
o v r , ser con emp a o em uma ts a 8CX up n 
de senadores pela heroica província do Ceará, ú 
qual sP.mpre tributarei o maior reMnhe:'imcnto, 
e tive a I10nra de ser um dos escolhidos por Sun 
Magestade. 

O Su. JERONYMO SODRÉ:-E muito bem escolhido. 

( ' ' que me foi espontaneamente offerecido. Guardo 
como um penhor de consideração a carta honrosn 
que o venerado Sr. Marquez de Olinda me dirigiu 
remettendo-me o decreto, com o qual me sorpren
deu. 

Não é pois um despeitado quem falia, é sim um 
homem convencido. Individualmente devo ao im
perante o maior reconhecimento, pela distincçiio 
que sempre me liberalisou ; como politico, como 
ci a - · i , v á · la na G a a sm-
ceridade, todú a verdade, e como eu a entendo. 

A minha vida política, senhores, tem sido guiada ' . - - . . .. •. . . c 
mina o resultado do que observo. O tn·occdimento 
dos nossos bbmons, a situação das cousas publicns, 
n apreciação dos caracteres, ns evolurões politicas 
sem:pre contradictorins, sempre incx.plicaveis ante 
o jUIZO scvéro e imparcial do observador sensato, 
produzem, como em mim produziram. n convic~ão 
pro un n a exts enma < e um erro, e um vww, 
ou tle uma inconveniencia qualquer no nctual !'ys
tema. 

Si eu \"isso no Imporia a moralitlallo em ncção, n 
tnosperidndc real do pniz verificnda, SUPillantado o 
cgoi~mo, rcpcllidn com vigor c pntrlothnno n nn • 
lhndnrrem, e o nepotismo, prenliudn n virLUdCI, n 
consideração c o nwrito, o talento o n lllnltrnoiio ; 
si en vissM que nl'st':l systmua, n igualdade pct•nnte 
a lei ores eito e ncntnmcnto zi Jlbot•tlndo tlo con· 
sclenezn, o que emfirn mdec fnnvel pnra 11 fe lci
dnde do um povo, chamas~em no govt~rno nb~oluto 
ou representativo, monarchico on dcmocrntico ; cn 
não duvidaria dizer-temos um bom governo, 
temos um systema sustentnvel e cumpre m:mtel-o, 
porque não desejo soniío n felicidade do men paiz. 

0 Sn. FELICIO DOS 8.\NTOs:-Apoiado. 
O Sn. SALDANHA ?tiAIUNHo:-Mas, ~enhores, nnda 

disso temos, e entretanto que não contando, como 
não se póde cont::~r com a perfeição no homem, 
achamo-nos sob a discrição de um homem. 

Prevenidos pelos aco~tecimentos, com_penetrados 
.. ( "' ·o 

rança de liberdade ; convêm que nos acautelemos, 
convém que firmemos em bases mais solidas a 
felicidade da futura geração. · 

Desde que não podemos deparo r com algum anjo 
para administrar-nos, é indispensavel que nos 
administremos nós mesmos. 

Não vim para as fileiras em que me acho, se- · 
nhores, arrastado por quaesquer suggestõcs ou 
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gma o pe o cspe1to. l em vantagens a o ter, nel!l 
vinn-anças a exercer actuam sobreo meu espl
rito~ Estou perfeitamente livre para poder guiar-me 
pela consciencia, pura e calma. E posso affirmar 
ao partido 'libernl que em todas as suas aspirações 
verdadeiramente democraticas, e que s~ coadunam 

dado, ao 
paiz. 

0 SR. SALDA.NH.l MARINHO:- Estou mais adian
tado do que elles, si é que não seja sómente em 
ser mais franco do que elles, que não querem 
ainda confessar o seu peccado, e nem renderem-se 
;is lições da experiencia qu~ tão eloquentemente 

E, porque não me assoberba o terrDr panico de 
que se acham .Posstúdos, cumprirei o meu dev~r, 
dizendo ao pau o que sou, o que penso a respeito 

os seus negoetos, e como e cumpre proce er. 
Não tenho nenhuma aspiração, estou contente 

"Vivendo !óra das graças do governo, sem depen
dencia dellc; confiando apenas no honesto trabalho 
de que tiro a subsistencia, posso, pois, sem temer 
as conse{{uencias, e fóra do alcancs da vingança 
de qualquer governo caprichoso, dizer a verdade 
aos meus concidadãos: dizer-lbes; emfim;- c Es
tais em erro ; o actual systema não vos condu
zirá 'ómais 5 felicidade. • 

E' por pensar deste modo, é porque seria de 
minha parte a mais negra das pertidias, uma ingra
tidão mesmo uma offensa it nossa terra ue eu com 
toda a vantagem a mms pura consctencia e com 
toda a sinceridade, tenho-me proclamado reptdili-
cano. · 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES:-:Muito bem; honra 
muito a V. Ex. 

.. ,·os a r e 
o Sn. s.~LDA.NHA MARINHO:-Prosigo, Sr. presi

dente. 
Eu pronuncio-me contra o art. 4:3 da consti

tuição, e, na minha emenda, o incluo entre os que 
devem ser reformados pela constituinte. A escolha 
em si constitue a corôa na possibilidade, que tom 
tido, .de estabelecer em uma das casas do parlamento 
um baluarte inexpugnavel, pnra satisfação de sua 
vontade: o modo de fazer a escolha é de uma in· 
convemencm pa pnve , e o uso que a r.oroa tem feito 
dessa faculdade tem sido quasi sempre tão pouco 
cauteloso que torna indispensavel a reforma desse 
art. 43. 

O Sn.1ERONTMO SoDnÉ :-Vamos á demon~tração. 
O Sn. S.uD.~NHA l\IARINHO : -Dar-lhe-hei uma 

demonstração promptn, e tanto mais conveniente 
quanto tem por base a pratica conhecida. Por que 
cahimos em !868 ? 

O Sn. JERONYMO SonnÉ:- V. Ex. que era dele
gado do gabinete, sabemelhor do que eu. 

ou não quer saber agora, ea lhe direi que por 
causa de uma escolha de senador. E, por que es
colha de senador, senhores? Pela escolha de um 
homem que absolutamente não tinha tido os votos 
da província, que se dizia tel-o elegido. 

UM Sa. DEl'L"TADo : - Como o proprio senado 
reconheceu. 

R. ERGIO Dll ASTRO:--:- U pe entaoao pre
sidente do conselho (Contestações). 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Eu estou mostrando 
os inconvenientes da instituição; não estou ac
cusando a ninguem. 

O Sn. JERONYMO SonnÉ :-Nenhum mini teria 
cahiu mais constitucionalmente do que esse 
(Apoiados). 

:\.LDANH MARINHo:-. 
razão; eu o acompanho nisso. 

0 SR. SERGIO DE CASTRO:- E' preciso que nos 
entendamos; eu refiro-me á escolha do Visconde 
de Inhomirim. 

O Sn. SALDA~HAMARINHo:-Não fallei em nomes 

0 Sn. SERGiO DE CASTRO:- Esse ministerio cahiu 
com muita honra e di$nidade para o partido li-

0 SR. SALDANHA MARINHO:- Si ·alguem CUlpasse 
a esse presidente do conselho, eu tomaria a sua 
defesa nesse ponto. O illustre brazileiro, o Sr. 
conselheiro Zacarias, deixou o ministerio, porque, 
não aceitando a doutrina da irresponsabilidade do 
poder moderador, não aprovou a escolha feita pelo 
Imperador, e este insistiu em dar execução á :sua 
vontade absol.uta (Apoiados). • 

A historia da responsabilidade do oder mode· 
ra o r e cunosa. g-1 a a no pa1z a questão sobre 
essa responsabilidade o S~. Zacarias escreveu, 
depois de ter eu sustentado no Diario do Rio dl la
. - • • :s • • , tinia 
memoria, na qual se esforçou, e com a habilidade 
e proficiencia que lhe eram proprias, em provar 
que o poder moderador, era tão responsavel como 
os outros, e que nenhum acto desse poder devia ter 
valor sem a referenda ministerial, para tornar-se 
efi'ectiva essa res onsabilidade 

Nessa occasião vimos levantarem-se liberaes e 
conservadores em prol da fatal il'l'csponsabilidade. 

A Corôa se tontou mnis zelosa de suas attribuições 
moderadoras; os partidos não ottsarnm combatel-a 
no seu empenho de irri)Sponsabilidnde e dahi Teiu 
a doutrina anti-liberal que a mesma Corôa man· 
tem, e que transforma o guverno theoricamente 
representativo, em praticamente ubsolutista. 

Nessas circumstnncin~ o Sr. conselheiro Znca-
ri s o s · · · · · · ·-
tro constitucionnl (apoiad.o8), ao npresentur·lhe 
a corôa um nome, que elle entendia não esLar nas 
condi~ões convenientes da escolha, por niio ter n 
respectiva elei~ão sido real, e legitima, , • 

O Sn. SEnGio DE CuTno : - Nisto estou de 
accôrdo com o meu nobre collegn .... 

(Haoutros apartes.) 
0 SR. PRESIDENTE : - Attenção! Quem tem a 

a palavra é o Sr. Saldanha Marinho. 
- O Sn. SALDANHA MARINHo :-... cumpriu o seu: 
dever ~e_clarando á corôa : •que nãQ tó,!llava are~-

ne1Ja., O chefe do Est~do iri'sistiu e o Sr. Zacarias 
preferiu deixar o ministerio a obedecer-lhe cc&"a
mente. O Sr. Zucarias cumpriu di~namente o seu a.e
ver, e o poder moderador, us:mao da faculdade de 
nomear livremente os ministros, mostrou que pra
'icamente é irresponsavel. 

0 Sn. FELICIO :eos SAltTO~ :-Apoiado. 
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0 SR. JOAQUIM NABUCO :-Não aj)Oiado. 
O SR. HORTA DE ARAUJO : ~ E' porque não ha 

eleiçuo ; todo vicio está nisto. 
0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:- 0 presidente do 

conselho e todo o ministerio de 3 de Agosto dei-
. l· ' . ' tado em semelhantes occasiões. 

0 SR .. SERGIO DE CASTRO:- E ninguem O COn· 

O SR. SALDANHA MARINHo:-Assim, portanto, eu 
entendo que os erros que porventura o Sr. Za
carias tivesse commettido na sua vida política, 
todos elles ficaram bem compensados por esse acto 
de hombridad~ e de indepe~dencia politica (a'J!oia-

honrou (llluitos avoiados). 
O SR. GALDINO DAS NEVES :-0 qu& é lamcntavel 

·(Apoiados). 
- ê 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS :-Apoiado. Diziam 
que o Sr. Zacarias era retrogrado ; mas os. de hoje 
são mais retrogrados do que elle. 

(Ha out1·os apartes.) 
0 .SR. SALDANHA. MARINHO :-Ainda, Sr. presi· 

dente, é preciso curar do processo que ora se pra
tica após a escolha. E' curioso ue conhecida o 
processo a e erçao pe o c e e o sta o, examr· 
nado, e achado conforme pelo conselho de estado, 
e escolhid~ o senador, v;á. então o mesmo processo 

' . ' ' qual, conforme lhe apraz, e como melhor convém 
ao seu partido, inutilisa tudo. o rasga a carta im
perial de nomea~ão. 

A escolha devra ser um neto definitivo para con
stituir desde logo o senador do Imperio. Entre
tanto elo ue se observa tal escolha é lan da 
quando ainda não está reconhecida a indispensavel 
base de legalidade, e por conseguinte incapaz, 
por si só, do elfeito. 

Vê-se, pois, que, mesmo para Oi que querem 
senadores por cscolhn, isto ~. senadores do Impe
rador, o processo seguido é -inconveniente, por· 
quanto faz-se a escolha, quando, rigorosamente, se 
ignora em quem deva ella verdadeiramente recahir. 

A continuar pois a escolha, o que não desejo, 
- •• !; • • . • -

deres! 
O Sn. JERON'I.'MO Sonn~ : - Niio apoiado. Isso tra

ria muito maiores perigos do que nctualmente. 
O Sn. S.UDANHA .MARINHO : - Não deixo de con

cordar nisto-para chegarmos á consequencia ver
dadeira de que devemos ter senado electivo, e co· 
stituido sómente pelo voto popular. Assim des· 
apparecerão todos esses inconvenientes, sem duvida 
difficilimos de remediar. 

o verdadeiro, o mais liberal, o mais garantidor 
de um systema livre, é a_ temporariedade do senado. 

questão. 
O SR. SALDANJIA MAnrxiio :-Estamos de accôrdo. 
0 Sn. SERGIO DE CASTRO: -A grande questão é 

si podemos reulizar estu victol'ia. 
O Sn. SALDANHA MARINHO: -Temos tarnbem 

necessidade absoluta de reformar o art. 61 da con
stituição. 

Diz este artigo (lê) : 
• Si a camara dos deputados não approvar as 

emendas ou addições do senado, ou vict:-ve1·sa, e 
todavia a camara rccusante julgar, que o projecto 
é vantajoso, poderá requerer por uma deputação de 

~ ·-
fará na camara do senado, e, conforme o résultado 
d~ discussão, se seguirá o que for deliberado. » 

tuinte que logo que uma das camaras requeresse 
a fusão, esta se devia fazer immediatamente 
(Apoiados). 

Parece que o espirito da constituição é o de dar 
força ao elemento popular, para não ser ,suppian· 
tado pelo senado. A fusão não óde ser ara outro 
e etto. pota os e apartt:s.) 

Já vejo com prazer quantos votos me acompa
nham; aguardo porém o resultado. 

senado que é omnipotente, o senado que é como 
a corôa o deseja, e que ha de afinal abraçado com 
ella tornar-se o arbitro desta terra, o senado na 
sua prepotencia determinou que não houvesse 
fusão senão quando hem lhe convie~e ! 

Entendeu que o-1·equeresse- da constituição 
autorizava um indeferimento, e dest'arte inuti· 
lisou o elemento democratico do systema. que é a 
cnmara electiva. 

' tros, que as sustentaram aqui, e que as requereram 
mesmo, si tivessemos o art. 61 entendido como deve 
ser, não huvia receio ; com a fusão se sanava tudo. 

( Trocam-se apa1·tes.) · 
E' claro, portanto, Sr. presidente, que o art..6l 

deve ser reformado no sentido de ficar clarafnente 
consignada a idéa de que desde que umn dns ca
maras requerer· a fusão, a outra nüo lh'a poderá 

') - . ~ . . ' que o elemento popular, o elemento democratico 
no actual systema, é impotente c nullo. 

UM Sn. DEPUTADO :-Isto vem embaraçar a pllii• 
sagem do projecto de reforma eleitoral. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. S.uD.\NHA ll.-tRiNHO :-E é com argumentos 

desta ordem que se pretende extorquir destaca
mara a approvação. irretlectida de um projecto in
completo, senão metieuloso, como esse que nos veiu 
do governo. 

Si a camara tem a coragem do dever, si entende 
que ve a o ar ~ i eas, a q e v esse emor 
do senado? Pois deve a camara dos _deputados subo r· 
âinar os seus principias, abafar as suas aspirações, 
faltar aos seus encargos, illudir o paiz, calar-se 
diante dos males que nos assaltam, não satisfazer aos 
reclamos publicas, só pelo temor. pueril, e desgra
çado de ser contrariado pelo senado? Onde está a· 
doutrina, o partido, o programma, a política libe
ral 'l (Apoiados e apartes). 
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, " CO 03, e O UUICO 
poder a respeitar, estamoi; em absolutismo pratico; 
está o paíz mystillcado. 

Desde o começo desta discussão que o governo 
usa deste sophistico argumento • LimitfflW-nos, por 
que o senado mio consente mais J • Conscquencia : 
nunca mais teremos e o · · 
sentido liberal, porque o senado não consentü·á 
nellas! (Apoiados e apartes). 

Algumas consiueracões ainda úcerca do temor 
qu s camara se possue an e o sena o. 

O que fará o senado '! Oppôr-se a todas as idéas 
liberae~, a todo o progre~so do pa.iz '! l Então se 
constituirá ú senado provocador da-revoluc;ão. Deste 
modo, e desde que a revolução fór assim aberta
mente provocada pelo senado, a camara pos-

• • O' • • • 7 

executando o sim dever, reagirá necessariamente: 
e dado isso, teremos a revolu0ão. · 

------------(~T~r~oc~ 
Não se aterrorizem já. Não se trata ainda de re

volução de espingarda ; antes de!la virá u revo· 
lução das idéas. · 

O Sn. G.\LDINO DAS NEVEs :- Revolução armada 
ninguem a quer. (Apoiados e outl'os apa1·tes .) . 

O SR. SALDAKHA MARINHo: -E nem, senhores, 
eu a desejo. Mas lembrem -se os meus nobres colle
gas de que os desmandos que estamos presenciando, 

a • • \. , .. \. • 1 • 

caro.ta, os excessos do poder e até sua pobre e 
mesquin~1a constituin:te do in.tervenção da corô~ ; 

' ' dos chamados llomens da ordem, llão de a11nal dar 
os seus infalliveis resultados. Si as co usas conti
nuam como vao, n revolução, e talvez de mau ca
racter, é certa. 

es]inço e anuos pe o menos. Deve o paiz ficar 
privado' dê providencias que pelos seus interesses 
mais palpitmtcs são reclamadas na occasiüo? Pol' 
que'! Simplesmente porque não convém aos inte
resses que podem ser inclividuaes do chefe do Es
tado! 

' ,, ' 
do-se de uma constituinte, providenciar ácerca 
desse ponto importantíssimo do systema. Are
forma desse arti cro ara uc se converta na m 
disposictio que o acto addicional consagra em re
lação :i ·~micção das leis provinciaes, é indis:pen · 
savel. Haja fusão do parlamento, venha o proJecto 
rejeitado pela corôa, seja discutido, e si fôr a.ppro
Yado por dous terços, restar<i ipso facto sanccio
nad?. E;ste é o prin_cipio liberal no .meu ente~der . 

constituidies. Cumpre á camara prestar-lhe a mui o r 
attenção: 

Necessitamos autorizar a constituinte a tratar 
tarubem da reforma dos arts. :1.0, 98, 99, !00 e iOl. 

Ha necessidade absoluta, indeclinavel e por bem 
da liberdade reul do paiz, de reduzir os poderes 
politieos do Estado a tres, legislativo, executivo e 
jv.diciario. Devemos libertar o paiz desta excres
cencia constitucional chamada pode1· 1node1·ador. 

Sen})ores, não só na imprensa, como aqui, tenho 
su~te~tado o princip~o de que o P.Od~l~ moderad<!r 

poderoso antiàoto contra as liberdades pu]Jlicas. 
0 Sn. SERGIO DE CASTRO :-Mesmo com a respon · . . . - . . 

Por que não havemos nós conjurai-a, adaptando 
desde já o uc o pai~ pacificamente reclama, e ue 
• ' 1 ta, evcrananeecssHa o o pcrd~ar, e com;nutar as pena~oimposla~ portri
impôr usando de sua soberania? bunaes de J·ustie •. a, si concede amnistias, c si nomeia 1\etlíeta a camara. 

Vou tratar de outra matcria. vou occupar-mc e demiLte livremente os ministros e neste livre· 
da necessidade da reforma do nrt. 6ii da consti- mente é preciso confessar que se lh<l"Jliio reeonhe~;e 
tuic •. ão, vou tratar do Yélo. um limito, u que vem~ argumento tlo nobre depu· 

tado? 
Diz esse artigo (lê): o SI\, SEnGIO DE CAsrno:- E> a unicn exccpção . 
• Esta denegação (recu.~a do Impel·atlol' á sauc· 0 s M E 

, · ' u ·as que se Imperador, cuJas 'qualidades pcssoac~ t;dos rcco-
seguirem tiquella que tiver approvado o projecto nheccm e respeitnm, me deve ser perrnittido figurar 

[.iio das leis) tem e {feito sus umsit•o ~ómentc ; pelo n. S.u.DAKU.-\ An~:~mo :- sta cxcepção mata 

tornem successivamente a npresental·o nos m.e.~nws uma hvpotllüse,nlhís muito possível, dcs1Je quo c.~;tit 
ternws , entender-se-IH\ que o Imperador tem dndo estnlJefecido na constituição 0 fatal })rincipio do 
a sanc~ão., dvnnstia, ou successão forçadn. Supponhnmos quo 

Nem mais nem menos o veto, como está cstal.Je. temos a d1!sgraça de ver enthronizndo no Drnzil um 
cido, é praticamente alJsoluto. A opportunídadc da rei de máo caracter, e perverso, desses de que n 
medida desapparece, as legislaturas podem ser de historia nos offerecc tantos exemplos, e se acha 
diversa politica, a corôa empregará seus esforros eJle investido do tão perigoso podet• modera
para que a proposição não seja repetida, e dalÍi a dor; e por um simples passatempo ou mesquinha 
Impossibilidade de ser convertido em lei qual- vingança manda enforcar a qualquer cidadão. 
quer projecto. . Qual o correctivo '! Os tribunaes mesmo que neste 

-------------rt~P~o~d~e~m~o~s,~po~i~s,~d~i~ze~r~,~s~en~l~m~e~d~o~d~e;,egrr~a~r~;~agco~r~u~n~cru~~uw~~~~·~~~~~i que!~~·~------------~ 
dispoe do veto absolu o; a coroa ommara so re as mandante, e que é irresponsavel e sagrado virá 
camaras. em seu soccorro e com o poder moderador per-

De um momento pura outro o paiz póde reclamar doará,_e 0 habilitará para ~ovas emprezas. 
tnna grande medida de salvação da sua propri:~ 0 Sn. SERGIO DE CAsTno:-A h v. pothese õ !!Ta· 
liberdade, us camaras a adaptam, sujeitam-a <i ~ 
sancção, e esta é negada. Para ser reapresentada tuita. 
:i. corôa é mister que em duas leg-islaturas seguidas O Sn. SALD.\NHA MARINHO: -Não é vulrrar feliz· 
Sf!ja de novo adoptada ; isto póde equivaler a um mente, mas é .possivel: e neste caso não 116de deixar 
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e ser condemnndo um principio, do qual púdc ré- \1 desej11, e em que exerce. Na impre.usa esforcei-me 
ultar um mal desta ordem. quantô estava em minhas forças, para manter essa 

O SR SEr.Gio DE C.\.sTno ·-Onde est:t o remedio 'I \ doutrina lil.Jeral.. . · . . 
• • • < • O Sr. conselhexro Zacarws escreveu um hvro, 

O SR. SALDANHA M;\RINHO: -.No cas.o extremo onde perfeitamente, e com a vantagem de seu ta-
con!O esse crue apontm, o r~meuw estana na revo- lento rr · · . - , se empenhaR n 
la~aa, d~ndo. a n . es mo que I monstração dessa these liberal. 
?Ul~os tem lido, c que tiveram de baquear ante a Tudo, porém, foi baldado, tudo cahiu ante a 
JUStiça do povo. . omnipotencia da corôa ue entcnd 

• , ~ a recreaçao a ateu os co~ser- apezar de sujeito aos defeitos que á sua nàturez~ 
vadores quando na pujança do poder, e ap01~dos são inherentes, é todavia sagrado e inviolavel. 
por ambos as camaras ; c sobre as suas rumas Tenho até arrora falindo no · · · · · 

______ ---Jm!ltGtl es liberae.;, as fJ~aes, fl:~e do nobr parti o 1 era!, como ellc se deve entender, como 
prest~en.tc do conselho. na~ sub1ram p~r f?r9a de 1 se tem manifestado em seus programmas. Agora 
s~u direito, nem l!ela VICtona de .seus prmc1p105, e pe_direi licença .á c:nJlara p~ra ~e occupar, e por 
s1m pelo. naufr~giO ~os ~dversarws. mmha conta un1ca, e sob mmha Isotada responsa- · 

Tudo tsso fo1 arb1trarw, e pela for~a do poder bilidade, de um ponto arriscado, c direi mesmo 
moderador. . atrevido nesta situação ue obediencia sem limites ; 

A Corôa dissolve camaras, dissolve minis~erio~, I ponto summamente melindroso, que envolve gra
dá verdadeiros golpes de estado mudando mop1- vissimo eompromettimento, e muito séria respon
nadamente situatões politicas, e sem . nenhum sabilidade. Eu a assumo em toda a sua extensão e 
respeito ao parlamento e contrariando. a mdole do vou tratar d · - - 'rr · 

, · occultar sobre a matena o meu pensamento. 
Entretanto; tudo isso, que -por arbitraria é Nós temos neste paiz uma fúrma de governo pro· 

detcstavel, dá-se entre nós por actos do poder visorio. Convocada uma constituinte ara cstabc-
er as ases que evmm serVIr para se constituir 

A influencia desse poder sobre todos os outros é a nação, essa constituinte, que não se subordinava 
manifesta. E essa influencia nenhum correctivo aos caprichos da realeza improvisada com a inde
tcm, porque a coroa usando dossns attribuições que pendencia, foi arbiSraria e escandalosamente dis
reputa isoladamente suas, e sem dependcnci:l de solvida, porque (como cu temo dessa que emminia
ninguem, constitue-se verdadeiro Estado no Estado, tura vai vir, c está ainda em incubação), não 
e não admitte absolutamente responsabilidade de O'· as-dcli~IBS.---lH-~;ati·srez--tt· -VEm--------

-----~-;q;~;m~c;IU~e~~~~·~=~~~~~===~~~t~a~~~d~o~p:od~e=r;eo~M~~rn~~m~~oo 
o Sn. JEUONnio SoDilli:- Pela constituição é Brazil, desde que elle ostú constituído, chama-se 

assim . o rei. 
Não discriminarei por ora as diverias fórmas 

(Trocam-se apartes·) de governo, mas é mister confessar que já é tempo 
o Sn. SALDANHA MARINHO: -Si é assim, nos de acabarmos com o provisorio c de constituir-

netos do poder moderador o ministro é um simples mo-nos definitivamente. · '· 
chancellcr (apoiados), nada mais é mister para Nem se estranhe que eu qualifique do provisoria 
o absolutismo. a actual fórma do governo E' fncil rovar que o 

------------~;,O~s~n~ob~r~e~s~d~e~u~t~ad~o~s~s~a~be~r~n~u~e~e~u~~o~~~~~·~·~~~~~-p~ ·• 
lllOUIZ<Il' esse poder, com o systema liberal : sus· dcrada. 
tentei na imprensn, e na tribuna a nccessidnllc da Proclamnda a independoncia, quiz ana~o con· 
responsabilidade do poder modcmuor, porque sem stituir-se, c o primeiro Imperador, que sem duvida 
cst'a re~pousabiliuaue não bu liberdallc possível, era provisorio, reconheceu essa nccesshlauc. 
não teremos ga1·antias tlrmadas, nada llaverit se- Nn phraso uesse mesmo Imperador, a lei do povo 
cruro na vida política do cidauão. Sustentei que si devia ser feila pelo }>ovo. 
pela constituição a corôa é irresponsavel, ou a sua Foi convocada a constituinte, reuniu-se; e quan· 
act·ão não tem o correctivo da responsabilidade dos do teve lo~ar a abertura de seus trabnlhos foi 
ag(mtes, ou todo o edificio constitucional se desmo· saudada pe10 chefe provisorio dq Estado, o qual 
rona. proclamou esse facto como esseuc1al pam 1'egeltt!· 

o Sn. SEnGIO DE CASTRO:- Portanto V. Ex. está ·racão desta tel'l'a. 
commigo; queremos a resp?nsabilidade ministerial ~ratou:se .da repres~nta_ção e .da discussão ~~ 

.., , . , Q :- dor e nem se estabelecia o arbitrio que a corôa. de· 
O~n. SALDAliHA M .. UUNHO .- ueremos, mas nao sejava. Temeu 0 provisorio rei que lhe escapasse 

a temos. · d - - · · t b m h e-Nesta camara mesmo, lutei com um ministro de . as maos o que ~rrxsoriamen e rece era co o 
estado &ustentando essa doutrina, e me pare~e. que . ra~rç_a de se~ pal. . 
0 triumpho moral foi meu i entretanto esse mm1stro · ~a~ trep1dou, e. a força ~as bayonetas.> ê ~os 
que sustentava a irresponsabilidade, nada quiz, ou \ canhues de qu~ ~1spunha, dis~olveu arbitraria· 
nada pôde ceder porque tinha missão da corôa mente a const1tumte, persegum e deporto~ os 
para manter-lhe esse pouer, e nu amplitude, que mais importantes de seus membros i e rece1oso, 
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DE CASTRO :-E' um ÍMtO con· 

. ~ 

a definieão. 
E', portanto,· com a maior convictão e com plena 

. sinceridade que requeiro a revisão dos artigos da 
carta de 1824: que estabelecem a fórma do governo. 

Si a nação quizer ser governada como até aqui, 
ella que o diga pelo meio competente. 

Os arts. 3. 0 , (t..u, H6 e H7 dessa carta devem, 
senhores, ser submeltidos á constituinte. 

O socego, á paz, a ordem publica, e a propria 
segura a 1 e1 s 1 1cos necess1 am e ases 
solidas c definitivas. E' sómcnte o que eu deseJO. 

Ag~!a, senhores, c reservand,o- Il!e (mra em outra 
( ' relativamente á matcrin do projeato, vou tratar de 

'um ponto de maxima importancia. e sobre o qual 
devemos providenciar e sem demora. 

Pódc·se porvontura c decentemente eleger a 
uma constituinte; constituinte sob a inlluoncia da 
mesma lei eleitoral, cuja reforma é tão reclamada 
CUJa csmora.tsaçuo e apregoa n ntt. nas falas o 
throno, cujos abusos são conhecidos? 

0 Sn. FRANÇA. CARVALHO :-Que remedio ? 
O Sn. SALDA~m.\ M.\RINllo :-Vou apresentar o 

remodio. (Troca71l·St' apartes.) 
Permittam os nobres collegns que eu dê segui

mento e ordene ns minhas ideas; deixem-mo 
cxpôr o que penso. Não h:Ija impaciencin. 

Peço licença_ a V. Ex., Sr. presidente, para con-
munr por mn1s a gum empo. 

Sem nlg1_1mas alterações na nctunllei de eleição, 
niio se poderá obter umn cnmara com n prec.isn 
forca mornl, .eopdiçiio que mais ainda é nccessarin 
numa constitumte. 

Estú no nnimo de todos quo dcscjnm legitima 
representação nacional, que é imprescindível que 
u eleição soja 11or districto de um st'1 dt~putadn. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco : - Eshí. no rl'k\torio dn 
nobre mmistro do impcrio. 

UM Sn. DEPUTADO:- E' t>rcciso I;cforma consli· 
tucional. 

. . " . i . 
cional quando já tivemos a eleição por esse systema 
e por lei ordinaria? I Não se lembra que sem re· 
f<irmn ~nstitu.ciona\ tivemos eleição por districtos 
de um deputado? (Apartes). 
· Não ha objeeção possível desde que ha precedente 
~anccionado pela camt\ra, pelo senado e pela corôa 
(.Apartes). 

que regula a 

que V. Ex. prometteu indicar. 
0 SR. SALDANHA MARINHO : - Está muito longe, 

não póde ouvir.-me, não me entendeu. Si tenho 
proposto remedws para os males quo tenho an
nunciado, não sei o que se exige mnis de mim ; 
não posso fazer mais do que tenho feito. A eleição 
por distfictos não é uma das medidas salvadoras? 

0 SR. CARLOS AFFONSO:- Quer duas reformas. 

projectÕ rlo govêrno ·tão isoiadamente; não vote· 
mos uma lei tão grave como é esta 11ue vai doei· 
I' I I oo I I 

O Sn. CARLOS A~·FoNso:- Facilidade protesto; 
V. Ex. não pôde acoima1· de facilidade. nquulles 
que votam pela lei : eu tenho liberdade de cmiltlr 
a minha opi!liiio como V. Ex. tem de cmittir 
a sua. 

que V. Ex. 
opiniões? 

O SR. CARLOS Al-'Foxso :-Rcllilln n proposiçiio 
de quo aceito com facillc.lndo n oplnliio do goVI!rllO. 

O Sn. SALDANHA liAnumo:- E quem !ho disso 
isto? Tenho presludo n dovidn considorar.iio n V. 
Ex. ; niio recebo 11ortunto a admocstnçilo ·quo mo 
faz, porque niio dei logur 11 clln. 

me foz. 
0 Sn. GALDJNO DAS NEVES:- Não SO dirigiu a 

V. Ex. 
O Sn. S.\LDANU.~ MAnrNuo:- Entendam como 

quizcl'em. Prosignmos. 
O Sn. C.\nt.os APFONSO:- Pódc Jlroscgnir. 
O Sn. S.\J.D.\5mA J\IAmxno:-Não cston ·coml.ln· 

tendo ns suns opiniões •.. c nem exigindo quebra 
de sua liberdade. 

9 Sn. CAnLos AI~FoNso:-Justamente; é um di· 

O SR. SA.LDANli.A. MARINHO:-Não me dirigi a 
V. Ex., nem a nenhum collega~ de modo a que 
possam ser minhas expressões qtwlificadas de 
menos attenciosas, e não costumo dirigil-as em 
sentido offensivo a quem quer que seja (Apoiados). 
E' meu costume mvariavel argumentar com os 
principias e não me dirigir ás pessoas, e quando se 
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11reeessa eleitaral que tem de ser us,tdo para tratar a questão em si, sustentar o principio que 
eleição da constituinte. Retoquemos a .lei que adapto, sem me importar com os sectarios do prin· 
existe, e decretemos-lhe as correcções imprescm· c i pio opposto. Em materia religiosa, como em ma-
àivcis, para que seja uma realidade pratica are· teria uoHtica, é para. mim da maior import<mcia e 
presentação nacional, especialmente quando se convêniencia a tolerancia. Pensem os outros como 
trata de uma cnmara que deve vir com poderes quizerem; deixem-ma tambem a liberdade de pen-
cspeciacs (LJ a emenda). sar como entender. (Muit(} bem; muito bem. O 

Si me lembro de proflignr n intervenção dos orador é comprimentado pelos Srs. deputa.dos pre-
a~entcs do J)oder judiciario na eleit;ão, o faço com sentes.) 
os mais soJJâos fundamentos. Constituiu-se a ma- • - . 

--------f'g"Histraturn no Brnzil, ex ti dn lei ac p 
polilica c informemente partidarlo. 0 Sn . PRESIDEl'I"TE dá para ordem do dia iO : 

O poder j udieiario perdeu com isso 
!''la força mgrnl, o a isso 9 arra~~~~~~iã--1f------~J....I!_pa:rte_~te....u:&-:~:..JW~ta~'}.-----------~ 
di\·ersos seus agentes. Continua~ão da discussão do projecto u. ã5 A 

E' assim que vimos a rc1nçlío do Pará e outrns, abrindo credito para a sêcca. . . 
ante ns· qu:.es os presidentes do provincia se em- {.a discussão do projecto IJ. !93, approv:mdo o 
ponhnvam para obterem dccisõe~ eq1 sentido favo· <lecreto, que concede privilegio a Elias José Nunes 
rnvclaos interesses de seu partido. da Silva e o_utro.s p~ra explorações de productes 

Nilo foi raro ter-se conhecimento prévio do voto 
tlo jul u a epots ser m erposto o 
recurso. 

Aqui mesmo nn côrle vemos o modo por gue se 
resorvom as questões elcitorncs. Em todas ns 
partes onde entrayn o agente Judicinrio, s~lvns raras 
excopçües, o dere1to apparcCJa e nppnrec1n com es· 
candnlo, com grande dosar para esse mesmo poder. 

Ha dias nprllsontci um projecto,scnt duvida in· 
·contplcto ainda, com o fim de constituir ~ssc p$)d~r em lona indc endenciu. E, umn das maiores as 1-
rnç es opa z. quem pensn este m~ o _!liio p ~e 
admittir que nns mtrlgas o desmoralmçoes elcJ· 
tornes intervenham os membros desse poder, de 
cuja ror~n mornl depende n maioria das garantias 
dos direitos civis e políticos. 

- A eleiçlío niio seria uma burla si .uvcss(lmos o 
poder judiciario independente. 

O Sn. DEJ.FonT DUARTE : - Com outro pessoal. 
0 Sn. SALDANRA MARINHO : -Mas não deveremos 

começar um dia essa obra de regeneração' Prin· 
cipiemos já. · 

Organize-se bem o poller judimario, como cum-

. o • 
!,m discussão do projecto n. !80, c.oneedt~ndo pri

vile~io a José Antonio Mosqueira para introduzir 
no linpcrio mnchina de beneficiar café. 

• ~.m parte (eis 21wras ou antes). 
Continlllll'iio da 2.11 discussão do prl'}a~ de rc

formll consiitucionnl. 
Lcvantn·se n sessão t\:s & !/~ l10ras da tarde. 

tl'\:ft\:PI:P~ 

ltea.-.ào em ~O de Maio de 18,.D. 

1'1\!SlDE~ClA DO SR. FREDERICO DE AL:!IIEIDA, 
i, 0 YICE • PRESIDE!'I'TE. . 

SUMMARIO.- Exl'IDIENTE.- Projcctos.- Apresen~ção e .1Jl• 
)lrov:1çl!n do ]lll.roceres.-Obaon-açiie& o requerimento do Sr. 
Cos(ll Azcl"cdo.-Requt!rimGnlo o obse!'fnçJe• do Sr. Mar
tinl FranciJco. -Requerimento do Sr. Moreira de Darros.
Observuçúo~ dos Srs. Martinho Campos, ;\foreira de Buro~, 
loaquim Nabuco, losá Bonif:lcio e· preaidnte.-Requen
monto do Sr.loall Bonifacio.-ObaervaçO'es dos Sr1. Sal· 
d a - : • . · 
F alicio dos S:1ntos, Zama. e Antonio de Siqueira.-Vot:l.çllo 
nommal.-ü~t:n-ações do Srs. loa.qnim_ N:1buco, p.re.siden~, 
e José Bonífacto.~OJtnn no DIJ..-Conuuuação dã. di&cUiiao 
da reform;~ eonstituci:>nal_-Emendas e additi-ro.;....J).iacurn 
do Sr _ Franco ·d~ Sá . ...;_Declarações de voto,_ 

A's H horas da manhã feita a chamada achant-se -
presentes os Srs. Fr~erico de Almeida_, Ces~rio 
Alvim, Alves de Ar<mJo, Pompeu, Harttm Fran· 
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' ' ' I:) lhfíes, França Carvalho, .Mello e Alvim, Viriato de 
A!ctlciros, Ribeiro de Menezes, Thêõdomiro, Hort..'\ 
de .Araujo, José 1rlarinnno, Olegario, Jeronymo 
Sotlré, Scrophico, lgnacio M3rtins, Mello Franco, 
Alnlhcitos, Theophilo Ottoni, Francisco Sodré, José 
Bonifncio, João Brígida, Franklin Daria, Barros 

, • · , ar m 10 ampos, oaqmm 
St•l'l'JI, Jlnula Pl'ssoa, Barão da Estancia, Almeida 
JJnrbosn, Danin, Epaminondas de }fe!Io, Costa 

r • • , -:- , 
.. • ' t!. ' ' .. -

l(unhu Marinho, Fabio Reis, Theodoreto Souto. 
!tlm•t•lrn de Barros, Gavião Peixoto, José Caetano~ 
DtiiU'tfiiO de Macedo e Felicio dos Santos. 

Comtmreceram depois da chamada os Srs. Ame· 
l'ko, Correi~ Rabello, Souto, Ruy Barbosa, Souza 
f' . • r • 

lluo Mou1·a, Prisco Paraizo, Sergio de· Castro, Ilde
fou~o tlc Araujo, Luiz Felippe, Manoel Carlos, 
Rodl'lgues Junior Beltrão Joa uim T var 

orou-a Jran ao. 
. Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 

Rodulpho Dantas, Franco de ~' FreittlS Coutinho, 
Dariio de Villa-Bella, Esperidião, Monte, Aragão e 
Mello, Almeida Couto, Espindola, Souza Andrade, 
José JJnsson, Costa Ribeiro, Antonio de Siqueira, 
»cze1·ra Cavalcan:ti, Bulcão, Ferreira. de Moura, 
Zamu, LiiJerato Barroso, Leoncio de Carvalho, Fre
del'lco Re[:r~, Macedo, Augusto França, Joaquim . .._ , , - .... 

,..; > o ' 
Pimentel, Candido de Oliveira, Silveira Martins, 
Unr5o Homem de Mello, Joaquim Nabuco, Belfort 
JJuat'IC • l . i · ' r 

81lrn. Soares Brandão, Manoel Eustaquio,' Baptista 
Pm·olrn, 1-'ernando Osorio; Antonio Carlos e Carlos 
Alfonso. 

J"altnram com participa!{ão os Srs. Andrade Pinto 
Cnmnrgo, Franco de Almeida; Fidelis Botelho' 
l~lnres, Lima Duarte Meií·a de as · · ' 
t'
1 

111con e e Prados, e .sem ella os Srs. ·Affonso 
lllnnn~ Bezerra de Menezes, Carrão. Conto Marra
lhiie~, Diana, Lourenco de Albuqúerque Manoel 

·l'edro e Pedro Luiz. · ' 
As U 3/4: abre-se a sessão. 
J~, lida e approvada a acLa da sessão antecedente. 
O Sn~ l_n SECRETARIO dá conta do segui~te 

Oficios: 
DO mi~islerio do imperio de 19 de Mato de :1879, 

communtcando que fez presente aos presidentes 
das províncias do Rio Grande do Norte e de Minas 
Gernt•s ns decisões da camara dos Srs. deputados 
sobre tiS oJei~ões parochi<leS de que tratam os offi
CiOS ns. ~i6 e ~27 de 26 de AbriJ .-Inteirada. 

Do mlnil'terio da fazenda de !9 de Maio corrente 
remollcmlo o officio n. M~: de 25 de Abril ultimo em 
C{Uo n 11residencin da província de Pernambuco 
informa sobre a crea ão do im osto d '> o 
a reR a, )lroposta pela commissão de orçamento da 
as~embJéa legislativa. da mesma provincia. -A> 
commissiio de assembléas provinciaes. 

De? presidente da proíincia do Ceará de 24 de 
4br!l do corrente nnno, remettendo cópia authen
tica ~a acta da eleição de eleitores, a que de con
formulade com as ordens, se procedeu na parochia 

missão de poderes. 
São lidos, julgados ol.Jjectos de delibera~ão c 

mandados imprimir os seguintes 

PROJECTOS. 

i8i9- N. 208. 

presente a }lroposta do poder executivo fixando a 
força navalpnra o anuo linanceiro de i880-i88:1., é 
de parecer que a referida proposta seja adaptada 
com a seguinte emenda : 

Acrescente-se no lagar competente : 
ecre a: 

Art. L o (como na proposta). 
Art. 2.0 como na r 
Art. 3." (como na proposta) . 
Art. ~-o (como na proposta). 
Art. õ.o (como na proposta). 
Snla das commissües em 20 de Maio de :1.879.

M . .Jfoura.- V Mato de Medeiros.- Mt'llo e Alvim. 
Aug~stos e dlgnissimos senhores representantes 

da DliÇllO, · 

-Em obcdiencin. n r c · o d 
o r em e Sua Mag(!stade o Imperador, venho apre-
seutar•ves n seguinte . . 

PROl'OSTA. 

~rt. 1. o A for(: a naval activa para o anuo finan
ceiro do 1880-1881 constarit. 

§ L o Dos officiaes da armada e das classes an-
nexas que fur reciso embarcar n · 

ra e nos tt·ansportes, coriformQ suas lotações, 
e dos estndos maiores das esquàdras e divisões na-
vaes. · 

§ 2. o Em circumstancias ordinarias .. de 3. 000 
praças de pret do c~rpo d~ impe!iaes marinheiros e 
de !O-i da companhia de 1mpem.es marinheiros de 
Mato-?-rosso, e das do batalhão nava}, das quaes 
podcrao ~er e!llbarcadas 2,500, e em circums'tancias 
extr~ordmanas de 6,000 . praçai desses corpos e de . 

o 

As companhias de aprendizes marinheiros con. 
starão de 2. 000 praças. . 

Art. 2._0 O batalhão naval será reduzido a quatro 
companhws com o completo de 300 praças. . ' 

Art. 3. o As praças de pret voluntarias quando 
f~rem ·es~us~s ~or conclusão do seu tempo de ser
VIÇO, terao direito a um }lrazo de terras de i08,900 
metros quadrados nas colonias do Estado. 

Art. 4. o Parn preencher a força decretada pro
reder-se-ba na fúrma da lei n. 2556 de 26 de Se-
tembro de :1874 ficando o rro . 
r.once er o premio de 4:00.$ aos voluntarios e de 
590S ~os engajados, e efl:l 

1 

circumstancias extraor
dmanas a contratar naCionaes e estrangeiros. 
. Art. 5.o Revogam~se as disposições em contra-

no. · 

Palacio qo Rio de Janeiro, :1.6 de Maio de :1.879,
João Ferretra de Moura, 
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A comnussao de pensões e ordenados, tendo 
examinado a cópia do decreto de :1.. o de Maio de 
:1879, que concede uma pensão ao cabo de esquadra 
do ~.o batalhão ·de artilharia a pé Galdino da 
Cruz dos Santos, é de arecer ue se ado te o 
segumte projecto. 

A assembléa geral resolve: 
o ' 

concedida, por decreto de iO de Maio de:i879, a~ 
cabo de esquadra do ~.o batalhão de artilharia a 
pé Galdino da Cruz dos Santos, o qual acha-se 
impossibilitado de procurar meios de subsistencia, 
por ter perdido ambos os braços em consequencia 
d.~ explosão de uma peça que carregava por occa-

o ra .. e arço u trmo, na pro
víncia do Pará. 

AI_'t. 2.0 Esta será paga da data dores-

A~t. 3.° Ficam revogadas ás disposições em con
trariO-. 

. Paço da camara dos deputados em :19 de Maio de 
:1.879.-Almeida Couto.-!. Seraphico.-Theopl~ilo 
Ottoni. 

:1.879-N. 2!0. 

A commissão de marinha e glierra, a quem foi 
1 • o • 

talhão de artilharia a pê, addÚ:Io ao i. o da n'resma 
arma, Raymundo Perdigão de Oliveira, e em que 
pede ser transferido ar a a · · 
preJmzo de sua antiguidade, depois de examinar 
tGdos os documentos por clle apresentados, e atten
dendo aos seus bons serviços de guerra prestados 
durante a campanha do Paraguay, assim como aos 
precedentes estabelecidos pela lei n. 1973 de 9 de 
-:\go~to de 187:1., quo _abrigou em séu ~spirito de 

qu·e se adapte o seguinte projecto. 
A assembléa geral legislativa resolve : 
Art. f.o Fica o governo autorizado a transferir 

p_ara_ a arma de infantaria, sem prejuízo de sua an
tigUidade, o L0 tenente do 2.o batalhão de artilharia 
a pé,, addido ao L 0 da mesma arma, Raymundo 
Perdigão de Oliveira. -

Art. 2.0 Revogam-seas disposições em contrario. 
- •• o e ,- . oura. 

- Vi'f'iato de Medeil'os.-Mello e Alvim. . 
A commissão de saude publica, depois de exa

minar detidamente o contrato celebrado a tO de 
Outubro de i876 pelo ministerio do imperio com 
Alei~o Gary para a limpeza e irrigação da cidade 
de Rto de Janeiro, entende que esse serviço intei
ramente do município, deve correr por conta da 
Illma. camara municipal e não pelo ministerio do 
imperio; attendendo, porém, ao estado financeiro 
ja. municipalidade e á urgente Becessidade de me
lhorar o·· estado sanitario desta cidade populosa e 
muito commercial, melhoramento ue não óde 
ser a m o sem.perrgo 'para os seus ila itantes, para 
o tlorecimento do seu commercio e para a imigra· 
ção de estrangeiros uteis e industriosos; conside
rando que esta cidade acha -se em más condições 
de salubridade, já por ser baixa, sendo marítima e 
pouco acima do nível do mar, já por .ser humida e 
quente na maior parte do anno, e tambem por ser 
rodeada de montanhas e por isso pouco ventilada ; 

------ -~· 3io-'N]r[O lo 

consr eran o malmente que em taes co.ndições 
fJOUco hygienicas não póde deixar de tornar-se 
causa consideravel a variada emanação de princí
pios e germens deletereos, entende a· commissão 
g:ue esta augusta· camara ado:@te o seguinte pro- · 
JeCtO : 

PROJECTO. 

Art. L o Fica o governo autorizado a firmar de-
finit'v · · 
para a limpeza e irrigação desta cidade com Aleix~ 
Gary. ... 

Art. 2. o Fica tambem autorizado par~ modificar 
algumas das condições do contrato como a do prazo, 
conforme tenha lhe acenselhado a experiencia e 
indicar o bem publico. - , 

. . ã o con ra o po 
ter~inação ~o praz~ marcado, será o actual empre
zarw prefendo em tgualdade de circumstancias. 

[, o • rr • · -
trario. 

Sala das commissões, i6 de Maio de !879.-Saltes
tiano Souto.-Felicio dos Santos .-Flôres. 

E' lido e mandado imprimir o seguinte 

Parecer. 

iS79-n. lO B 

Provincia do Rio de JaJ~eiro. 

nando as actas das eleÍçõ~s .(das freguezi~s ·de s~ 
José do Turvo, do termo e comarca do Pirahy, e 
a de Nossa Senhora do Desterro de Itamby, ambas 
as parochias da província do lUo de Janeiro, cujas 
eleições. ficaram por julgar por falta das authenti
cas, ora presentes, eneontrou os serruintes f c 
que passa a expor e analysar: 

Na freguezia de S. José do Turvo allegou-sc 
quando organizava-se a mesa, a 2 de Agosto de 
1878. que não era elegível um cidadão eleito me
sario. No dia 5 quando começava a chamada .dos 
votantes, não tendo sido, porém, recebida cedula 
alguma, entrou pela igreja um bando de .pessoas 
armadas a provocar conflictos de modo a mesa in
terromper os trabalhos, declarar-se coacta e marcar 

dia H do mesmo m · -
&ajeitando o seu acto á presidencfa, que o ap
provou por portaria de 6 do .referido mez ; 

Na freguezia de Nossa Senhora do Desterro de 
Itamby, o i.0 juiz de paz que presidiu á elei~o da 
mesa até á sua definitiva organização, tendo offere
cido a qualificação de :1.876 para fazer-se a chamada 
dos votantes, por estar pendente_ de recurso de 
nullidade a qualificação do anno então corrente de 
:1878, encontrou opposição dos mesarios, que que
riam fazer a chamada pela qualificação ultima
mente citada, o que decidiu-se no dia 5 de Agosto, 
na primeira chamada, a requerimento de um me
sario. 

Sobre a e ezção e S. José do Turvo não foi a1~re
sentado protesto fd_e especie algl!ma, e apenas, 
houve sobre a eleH;ao de um mesar10 a reclamação· 
já alludida de que não era elegível, mas ãiscutida a 
duvida e declarada a sua improcedencia, õ recla
mante nenhum.a outra mais ou, protesto de 
qualquer esP.ec1e levantou ou fez inserir na 
acta. ~sta s1mples allegação não podia de modo 
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aviso do ministerio do imperio de H de Junho 
e como havia indicado ao proprio juiz de paz 
a portaria do presidente do Rio de Janeiro de 31 
de Julho do mesmo anno de 1878, c a qualifica('ão 
pende_nte de recurso_ não está terminadn_: .~lém 
disso a entrega dos l1tulos de votantes nao tmha 
sido effectuada, não obstante a alleg-nção d~ recusa 
provir do juiz de paz, contra a qual ha recurso. 
A' commissão portanto ~ar~ce: .. _ . 

PARECEn. 

A' commissfio de pensões r ordenados foi pr.·srnle 
o ~querimento de D. Cnthnrinn Bosa Snmson, pe
dindo a esta camarn uma pensiío em nttençiío aos 
scn·i~os prestados por seu irmão Francisco An
tonio Samson. alferes do M.o batalhiio de volun-

riOs a pati·m, mnrto em com ate. na g-uerra 
contra o Paraguay, c .considerando n commissiio 
que semelhantl'S merces só pertence ao ~overno o 
concedel-as, é de pm·ecer que St'ja o referido re
querimento rcmett1do no mesmo governo, afim de 
resolver como entender. 

Sala das commi!'sõcs em Hl do Mnio dl' 18i9.
.~1lmeida Couto.-Sanpltico.-Titeopfl.ilo Ottoui. 

O f!h•. Costn Azevedo (prla Ol'dem) :
Sr. presidente, nnimo-me a pedir a c a~ a sua lJené
Yolencia para approvar mais um rPquerimento 

ue · Jn- " • ' 
ciarmos o modo por que se têm de~pendido em 
certo servira grandes sornmas do thesouro lJU· 
blico. · 

Não fundamentarei este requerimento, por11ue 
não desejo nem canrnr a casa, nem tomar-lhe 
tempo. 

Li esta manhã no Jornal do Com·1Ju•rcio de hon
tem, um artigo extenso do illustrado director do 

o servntorio do Castello, no qual se assegura, com 
a autoridade tl.esse di5tincto astronomo. tantas ve
zt:s consultado pelo governo, que se déspenderam 
centenas de contos de réis, com o fim de fixar a 
long-itude. de S. Paulo, sem que todavia se hou
vesse conseguido esse desideratum, ncrescentando 

... ), .o (;: ' • o s 
esse fim, que não se conseguiu, poderiaín da!' para 
se lcv:mtar a carta de mais de uma provinda do 
Im eri 

Con~eguintemcnte, é fóra de duvida que as 
quantias despendidas, si fossem devidamente nppli
cadas, deverinm ter produzido immcnsos benefic.ios; 
e como convém que a camarã saiba por que rnz:'ío 
essas qu:mtins foram despendidns sem nenhum 
proveito para o paiz, eu julguei-me no rig-oroso 

· · ormnçoes, - an o mars quanto 
devo entrar l:ll'gamente na questão do dispendio 
dos dinht;iros que se tem feito no observatorio 

- . 
Peço licen<:a parn ler o meu requerimento, es-

p;~rando ainda da henevolencin da casa que se 
digne npoial-o. afim de que elle possa produzir os 
seus effeitos. (Lê.) 

Vai á mesn, é liJo, apoindo e fic:1 adiado' por ter 
pedido a pnlnvra o Sr. Cesario Alvim, o seguinte 

Requel'imento. 

agricultur:t, commercio e obras pu
blicas, sejn a cnmara informada com urgencia do 

• i.0 Qual n ordem do governo .que creou a 
commissão. ha pouco ex.tinrtn, ineun~bida de fixar 
diversa!' longitudes~ 

• 2.0 Quaes a5 instrucções por que se regulara 
n mesma commissiio, no desempenho de- suas 
funcções? 

« •0 uaRta~ longitudes foram determinadas,. e 
de que pontos? 

• 6:. 0 Quanto tempo funccionou a referida com
missão? 

• 5.0 Qual n despez:.1 que fez, dividida, no })es
soal e no materi<1l, bem como nos tr:msportrs? 

• 6.0 Que pe~sonl esteve nessa ronunissão, indi
cando-se-lhe pelos nomes, e o tempo que perma
nPCI~rnm nesse serviço? 

o . . : ' ,..,• ,. -

o chefe dessa commi:,;siio astronomfca? 
• (S. R.) Sab das sessões em 20. de Maio de 1879. 

-J. C. Azevedo. » 

O Sr. 1\lart.im Franci~co:- Solicito 
da c:lmara urgenda por dez minuto~ para poder 
con~idl'rnr alg-uns topiCos do discurso proferido 
hontem pelo nobre senador pela provinda de 
S. Pauh•, c pedir ;;o governo nlgumas inforrnncões 
a re~pci.to do assumpto desenvolvido pl'lo mesmo 
Sr. senador. -

Consultada, a casa concede a urgencia pedida. 

O Sr. Martim Ic'ranclseo:-Sr. presi
dente,por maior que sejn a defer('ncia que tenho para 
com o nobre sm1arlor pela provincia de S. Pnule, o 
Sr. Godoy, e as bôas relações pessoaés que t'lltre
tenho com S. Ex.., t:tes consideratões n~o me poden-1 
demov~~•· de cumprir o meu dever, eontcst~mdo as 
proposições iuexactas, externadas por S. Ex. em 
relação aos negocios de nossa provincia. E' o que 
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vou fazer, analysando alguns dos topicos do clis- j Não sei, pois, o que o S.r. senador Godoy quer 
curso do Sr. senador por S. Paulo, que, havendo ha ·

1 

que se faça em relação a esta legitima influencia 
I~ng-o tempo mudado a sua residencia para a côrte, liberal; e s<i desculpo·o pelo facto de que S. Ex. 
so f~lla, sem duvida, tomando por base informacões poucos conhecimentos jurülicos püdo ter, não se 
ap:uxon~das que lhe são transmittidas, e por i~so, deu ao estudo do direito, naturalmente dirigiu-se 
embora m~Cientemente, inverte os factos e até os a maus comelheíros ares eito do assum to e vem 

. u c. su~tentar u:na. theoria que não é absolutamente 
Ja em outra occasião S. Ex., mal informado, aceitan:I. . 

muitos dos' qua~~. na mesma p~ov.Íncia ~~ ig-nora com~ .tnsliga~o~c~ ou p~incipaes direic~~~esi des~~ 
completamente a realização. Então foi cont:·~tado attentado o juiz municipal e o commandante su
·por ~m distincto depuLhdo pela minlta província. perior de Lençóes, o Sr. coronel Baptista e o Sr. 

H~Je S. Ex. volta ao assumplo, embora perfun- Alfredo Galiiio. 

occupou-se de diversos !\éOntecimcntos, que elle Conta tambem S. Ex. o fncto do esbordoamento 

ctonamente, e adduz novas assever.,ções incxactas, Asseguro á camara que são estes senhores ci-
novas accusacões ue tem Jor fim ostensivo dcs- dadãos muitos res eitaveis muito cstim· v ·, 
mora Isar o partido iberal na província de S. Paulo, 
o _que será difticil,senão mesmo impgssivel realizar, O Sn. GAVIÃO PEIXOTo:-Apoiado. 
VIsto ser um partido que nstá ahi radicado (apoi- O Sn. l\IARTIM FRANcrsco ... e que com certeza as e 

· s t , - .ã ir1gi s nao po em ser 
(Apoiados). absolutamente provadas. 

S. Ex. voltou novamente ~os acontecimentos de Por que motivo estando agora os liberaes de cima, 
Botucatú e os adulterou completamente. N~o ha tendo os carg-os dé policia e o commanc1o superior 
absolutamente acto qualquer, pelo qu:.~l possa ser haviam de ir espancar o juiz municipal? 
accusado o Sr. capitão Tito ~orrêa de Mello, uma E H e mesmo não diz o· motivo por que o fizeram ; 
das influenci&s mais reaes, mais legitimas, mais e o supposto espancamento foi tal que o proprio 
moralisadas da provincia de S. Paulo (Apoiados). juiz· em seus oflicios confessa que depois do facto 

Todo o mundo sabe como se der3m os fnctos. voltou para a sua casa, a ver o que ahi tinham 
perfeitamente innocentes, perfeitamente destituidos feito e só dnpois fl'Z viagem para homisiar-se. 
e q a quer responsa 1 H a e cnmma . ra, compre en< e-se que o m lVI uo cs or-
Era delegado de Botucatú o Sr. Amador Bueno S.oado, a unica - idéa que tem é retirar-se, n5o é 

de Mello, filho do·.sr. C?pit5o Tit~.. . vo~tar aq log-a_r em que som·eu o desacato: , 

rcntesco cem outro funccionario, e não por motivo 
algum que o desairasse, o Sr. Amador foi exone
rado do cargo de delegado de policia. 

Alguns desaffectos do Sr. Amador e do Sr. ca
pit:ro Tito espalharam . que iam dar-lhes uma 
assuada, uma rova de dcsa rado ao delen-;,do de-
ll)Ittl o. ntao, mmto naturalmente, como faz todo 
homem de brio e de coragem, o Sr. eapitiio Tit0 
vciu de sua fazenda para a casa, onde rl'sidia o S1'U 
filho, esperar essa prova dll desa:;rrado. 

Mas, quando se 'tem tcmr,o, l'l'ilecte-sl'; " PU tão ns 
promotores dessa m:mifestaçiio de desagrado nito a 
lizeram : nada houve nb:;;olutamente. 

O juiz de dirt'ito e o 1nomotor publico retit·n· 
rum-se, porque nlgumas Jessons lhes dil'sPr~tm 

ue o Sr. Tito en d ~.-·n-i · 
radn. 

E del~lnrnn(lo n principio quo tinham sido nmcn· 
{'ndos por altas pessoas, Vii'l':\111 ít inl!ll'Cnsa utlirmar 
que não lin~am recebido nmea,:n alguma. . 

Co.mo, p01s, quer o Sr. sen:Hlor Godoy que .~eJ:t 
mcttir.lo ('lll procPsso o Sr. cnpit5o Tito t:orrea de 
:Mello Jlelo fucto muito innoccnte de fazer uma via· 
gem e sun fazcndn para a cidade de Dotucntú c 
recolher-se ahi no seu proprio lecto 't Sem duvida 
que não ha legislat;ão alguma t'm que um acto 
destes 90ssa ser considerado culposo (Apoiados). 

Eis aqui n que se reduz a accusa('ão dii·ígitla 
• , , i\ 

Mas, quero dar mesmo de barato que o Sr. Tito 
eorrea ae Mello tivesse intencão de reagir com 
excesso contrn qualquer offensa· que lhe fosse diri
gida ou a seu 1ilho; com eerteza não ha legislação 
alguma criminal quo vá punir as intenções (ti.ço) ; 
é preciso que haja começo de execução par:.~ que 
po~sa tamlilem ins'tnurar·sl'\ proces~o por crime d'e 
tentativa. 

·, l ~ ' ' l-

rões pedidas ao g·overno pelo Sr. senador Godoy 
para volt<tr" discutir a matt'ria. . 

Falia-nos tambem S, Ex. d" facto de. ter sido 
preso um criminoso pdo juiz municipal de .T;lca
rchy c ter sido solto !lí'lO delegado de policia. 

Si com l'ffeito o criminoso estava ronunciado 
em Jacare 1y e o1 :,;;o to pelo ddegado de policia· é 
claro que este niio procedeu bem ; ·mas custa. me a 
crer que o facto se désse em taes condições, tanto 
mais quanto o delegado de Jacarehy sabe que nem 
o juiz municipnl t.l.o termo llt"m o juiz de direito 
lhe suo afeiçoados, pelo contrario estão em dessi
dencia com ellc, e por. consef("ninlo deve comprc
hnndei' 1Jerfeitnment1~ que se di~põe a' quo lhe 
instnurt•m um ~rocesso de resp!1nsnbilidada, sa

. do r,·,ra da lei. 
Suhre esle ns~Ul11J1ln, pois, tambem entendo que 

é lll'Cciso esperar as inform:lções solicit<ldas pelo 
Sr. senador para poder-se discutir a ma leria mais 
:~mplamente. . 

'l'amiJem chamou ~. Ex. a attenç5,) do governo 
g-eral parn cxcc~so~ que diz ter havido na cidade 
de Lorena. 

Vou reproduzir os facto~ dados nessa cidade por 
occasião de elci~~ão, para que a cam;lra compre· 
hcnda que não podiam ter havido taes excessos ; 
pois que não havia motivo para exaltação entre os 
partidos. , . · 

t 'O 

a. um accôrdo em materia eleitoral. Os conserva· 
deres contentaram-se com o terço ficando os libc· 
rnes eom dous terços. A mesa eleitoral era comple· 
tamentc. conservadora, e os conservadores mesmo 
fizeram na acta a declara~:ão de qne o processo elei
toral tinh;1 eorrido com a maior liberdade. Ora. cru 
vista· disto como explicar o cxaltamento dQs par
tido~? 
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E' verdade que, entre o juiz de direito e o dele- ~ menta e que deste tivessem sido afastadas todas as 
gado, houve tt·oca dê palavras a respeito de um . matcrias que propriamente não se referissem á 
preso que tinha sido solto pelo juiz de direito, em i {t.Xllf<lo de receit8. e despeza. Tudo quanto não fosse 
virtude de uma ·ordem de habeas-corpus, e preso I isto não devia ser nss.umpto da lei de orçamento. 
Rovame:lte pelo delega~o 110~ ~m out~o ~elicto. Or::~, ~i este principio é essencial e~n organizaçüo 

Eu nao quero dar rnzao an JUIZ de dirc1to nem financmra lar~ e t · .. • · 
a o • ega o es a sen o processa o e era um principio ·que o mais simples bom senso 
ahi se verillcará si elle exhorbitou ou se conservou mostra que era de extrema necessidade. O minis
dentro dos limites da lei. O qlJ.e digo, e sem ser teria, por muito poderoso que seja, )Or muito 
S\l'Sf)eita ptH'llRe to;nha até 1 elaç- , ., que seja o va 1mento o ~r. pres1 ente <lo 
espiritual com o juiz de direito, que é meu com- conselho, que nos <W:Iarou aqui que não dirigia o 
padre, é que elle não era absolutamente competente ministerio como nm chefe de pnrtido, c JIUO um 
para instaurar o processo ao del egado. Em todo o homem político, mas sim como representante da 
caso elle deve estar magoado, niío póde conservar confiança p;:ssoal do soberano ... 
~calma~ OJ'~nguc frio ind!spe~snvcis para poder (Ha wn aparte.) 
JUlgar o mdivtduo que acrcd1ta nao oiJedeceu a uma 
or em sua. s o est;r Impresso no seu discurso. Para que ha-

Não quero cnnsar mais n camara e não formula· vemos de negar o que toda a camara ouviu, o que 
rei já o meu requerimento, reservando-me parn espantou c escandali:>ou o nosso desg-raçado parti
mais tal de faz el-o, por que e::-per , ::; m arma. · ' e ims ro, que se m 1 u · 
ções pedidas em virtude do Yoto do se1wdo pelo lnssc lilJeral, que descesse a semelhante humilha· 
senador Goàoy esclarecerão a questão. · rã.o; e quando outros motivos me não apartassem 

E por isso não querendo cansar a attenção da de S. Ex., era este I.Jastante para me apartar. 
camara reservo-me para discutir mais largamente Mas, dizia cu: o ministerio presidido pelo Sr. 
a materia por occasião da ·discu~~ão da resposta á conselheir-o Siniml.Jú, por muito poderoso que seja, 
falia do throno. por muito que S. Ex. conte com o seu valimento, 

Por agor·a openas faço a seguinte declaração e 
1 

e é .dessa qu~Iiàade que elle se de~vane.ce e a que 
protesto, de que o presidente de S. Paulo é um ntmi.Jue a ongem do seu poder, nao pull~ COI).tar 
homem intellige!lte, honesto (apoiados) c ue não com a boa vontade do senado, onde o artl~o ~~b~-

Não me parece que pequenas questões locaes que SI'. presidente do· conselho, contar com o senado, 
aparecem em todns as época~:', amracem a monnr- porque uús vemos que o senado, embora passe por 
chia com o cataclysmo que se não justificaria da set· uma corporar.ão pertencente antes ú corôa !lo 
presença de factos tão pouco importantes. que ü nação, o qÍl!! eu contesto, visto que o senado 

As causns que geram as revolur.ões suo muito c uma corpora!Jãu elcctiva como a camara dos de-
mais notavcis du ue a uellas c ué a Jon • pulados c si a condicào Je vi · · ' · ~ · -

re sena or por s. au o :S. Ex. niio será de certo pen ente a populw;ão, não o põe menos indepen-
Ct.ssandra da Troya I.Jrazileira (Riso e apoiado.~). ilenlc tia curôa: o lllinist•!rio, digo, não pôde contar 

com a I.Joa vontade Ja maioria conservadora do 
Vem ú mesa, é lido, :JllOiudo c pu:;to em discussão senado. Culllpria, pois, que 0 ministerio levasse 

o seguinte llara nlli uma lei de orçan:1ento, cuja adoprão fosse 
· REQl.iEUDlJ::NTO. por assim dizer oiJrignt~ria para o senado; porque 

uma lei llo orçamento, regularmente organizada, 
Requeiro que SPjam redigidos em ~cpnrudo nos oi.Jl'dccomlo nos preceitos não s.·, da nossn fôrma <le 

termos do art. Hil do regirnento, ]Iara serem rc- goren10 , ,.01110 ás convcnienci:ls de uma !Joa e n·JO· 
mettidos ao l)e~ualo o~ ndditivos o!l'~reciuos \10 or· rnlisadu · ·,_ · ;- · · 
ç:un~nta, relnllro~ n ,li.ll . 1 , a em JH'ezas senauo. 
par.ttculnrcs n.csta cur!c, .ao~ exames do prep:11·a- , 1 . ,; · ·. •rr • : • 1 1 .. d • . , 
tonos dos lycc~s Pl:ú\'lllt'I3CS, ao pngamentu uns ., ~s -'. ~~~ o: eUlll~.tOlO~ Ul!:a C! ~.o~ ~am.cnto 
conrrrua::; dos VI"Ill'tos encomHJC!ldatlo~ á r •visiiO om t.ondtçul!s t~c~ IJUc a fllOprt.I co.rn~u~s.to dL or· 
das contas de Au~nslo Gomes Moncorvn' an ~lei.Jito I çumenlo, a mms unportaulc COllll~ISS:IO desta casa, 
de Manool Ga!'pur ue l\Idlo 1\Icmezcs, :'; cunccs~iío vem ngora conuemnm· por esta forma ... 
dos privilegias c favores tio imperial collegio de O Sn. CEsAmo ALYI:\1 :-E' um deputado que rc· 
Pedro 11, ao Jycco tia Bahia, :10 emJl!'estimo muni- quer. 
ci.P~l pnra C!Jn.solidnt;ão da 1liYitl~ lia c:unara mu· o sn. MAnT1x110 CAliPos :-~Ias é por ventura 
n.Icipal da c.urle e para .a fundac;ao Jo thealro na· um simples deputado "! 
c10nal da curte.-Jforemt de Barros. 

que eu pedt a palana ma!s para chamar a attenção 
da camnra sobre ~ materw dellc, do que para .im
pugnar o requertmento, embora eu não est~ja de 
accõrdo com todo o pedido nelle. 

Comprchet:d~ri:i, seria mesmo louvuvel que a 
nobre commiss~\0 <!_c orçamento tivesse feito prc
v~~ec9r.nn coi~Iccçao da Ciipantosa lei que votámos, 
prmcJ p10s mm~ severos Je organg(lçiio _ de or!:a-

O Sn. MonEmA DE BAnnos:-Como outro qualquer. 
O Sn. MAnTINHa C.\MPos:- Não senhor ; · t 

s per10r. o representante do ministerio nesta 
casn. Tenho ouvido dizer isto, ha alguns dias a esta 
parte (Riso). 

Essa qualidade dú ao nobre deputado muita au
toridade... · 

O Sn. MoREIRA DE BAnnos : -Não npoiado. 
O Sn. l\IAnTINHO CA!Ill'OS:- ... e prouvera a Deus 

_QUJLen tivesse o noder da palll'l' cJpnnt:uln 
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Mas a condl}mnação da lei do orçamento é este 
requerimento de separação.- Trata-se de materia 
tiio importante que eu não duvidaria pedir a 
V. Ex. e á camara que adiassem o requerimento 
para amanhã, afim de votarmos com conhecimento 
de causa. 

O nobre deputado pede a separação do artigo re
lativo aos exames de preparatorios nos 1ycêos das 
províncias. 

r ao ta UVI a, . •x. em razao; es e ar tgo e 
estranho ao orçamento. Mns pergunto ao nobre 
leade1· do ministerio, visto que os ministros gue são 

' ' ' escondem ; pergunto ao nobre leade1· do ministcrio, 
à quem o Sr. Visconde de Abaeté chamaria sobre
ministro ..• (Riso). Quando algum deputado tomava 
a si esta posição que o nobre deputado tem, o 
Sr. Visconde de Abt1eté, com aquelle tino parla
mentar ue lhe assirrnala na hbtoria 1arl::~mentar 
do paiz um lognr tão enunente, o chamava so re
ministro. 

1\fas, dizia,dirigindo-rne ao nobre sobre-ministro, 
por que razão passou essa medida na lei do orça· 
mento? Então nuo devia passar; mas passou o de· 
pois queixam-se de que gastamo~ cinco mezes n YO· 
tm· o orramento; não admira que clle fieassc por esse 
tempo iiqui c hm·emos de flcnr sem cll(• no resto 
da sessão. P~rgunto: e~sl~ ndditivo sobre exnme:\ 

sohre.:...:ministro não )ustifirarú i~to.' · 
Outro ponto é o pagamento de congruns nos ''i· 

p:nrios encommendndos. Eu niio acho rnzfio no nobre 
cloputmlo em separar i~t~ do or~·nm('nto. 

Ambo:;; os artigos n respeito deste asstlmpto pas· 
snram ; mns tantns foram e se rcpctirnm as veriíl· 
c:wões de votnçiio, até que um perdeu ~ maioria 
qu"e tinha tido, nindn que o outro felizmonte a con· 
gcrvasse. Este que conser,·ou a maioria vai agorn 
:i guilhotina. 

Sr. presidente, si tivessem sido cont:nuadns com 
insistencia as ndmocsta ões e reclama .õcs do finado-. 
Marquez de Olín a aos bispos para o provimento 
das pnrochias, já se teria evitado esta questão; 
actualmen te vi n"s jornaes a noticia de que em Per
nambuco o governador do bispado ia pór em con· 
curso o provimento das parochins. 
· Si o corpo legislativo tivesse adoptado ou si fosse 

licito á camara dos deputados fazer prevalecer sua 
----~~inião, seguramente o exemplo do governador do 

bispado de Pernambuco seria seguido pelos outros 
bispos. · 
. A camara1 por~m, vê que es~a separação nem é 
JUSta, nem e JUSttficacla. O artigo em relação ás 
congraas dos vigarios encommendados é propria
mente de despeza. 

O Sn. JoAQUUr NAnuco:-Apoiado, é.negocio de 
despeza. -

A 

O Sn. FREDERico REGO:-Queremos garantir o 
clero nacional. 

O Sn. MARTINHO CA?.fPOs:- Revis{tO da conta de 
A~tgus~o Gonws llfoncwvo. Si foi de justiça votal-a, 
na o se1 pa~a qu~ separar; 

dinhas que o gato leva não voltám mais (Hila~ 
ridade). 

Mas esta materia não é estranha ao or 
póde ser que seja donativo, mas emfim é dinheiro, 
é despeza. · 

UM Sn. DEPUTADo:- Não é donativo, a medida é 
muito justa. 

O Sn. IlfARTINHO C.-urPos : - Não sei tenho à 
minha consciencia tranquilla, votei contrâ: quando 
me explicarem o negocio, si me convencerem, vo
tarei a favor. 

sei do que se trata, mas cmfim tambem não é ma
teria estranha ao orçamento. 

·s -o dos wi i e ·o 
collcgio Pedl'o li ao lycêo ckt Batia. Está no mesmo 
caso dos outros lycêo~, c portanto o ministerio quiz 
que passasse ou não· soube govcrnnr, dormiu, des-
cuidou-se. · 

O e1nprestimo municipal pam consolidacilo da di
vida jJUblica ela cauwra municipal da côrie. 

O Sn. JoAQum ~ .. \Duco:- E' bom separar. 
O Sn. MAR1'1Nno CA~II'os:- Sim, não é relativa it 

l'L'Ccita e despcza do Estado, é relativa ao orça
menti) da camm·n municipal, não está aqui no seu 
logllr; mn5 Jlor que razão os governadores ao dia 
onvolrornm i~tn no orçamento para ppssar sem 
discussão ? 

O Sn. Su.vr.m.\ ~LmnNs:-Para evitar as tres . c ~s- 5I o l • • •• 

O Sn. }1.\nTisno C.utPOs :-Eu não acho justo 
que pa:o:s11 hoje a separnçiTo; acho justo que vá 
o~corporadn ;, lei do orçamento para o senado, 
vtsto que a camnra do~ deputado~, cuja attenção o 
go\'orno hoje arrependido vem chamar sobre este 
ponto, não pódc mnis reconsiderar a materia, e o 
senado tora j:'l por si esta condemna~ão de um 
neto do governo, que se fez passar. 

Note V. Ex. o noto a camarn que eu não sei si 
a causa é justn ou injusta; no contrario, as infor
mações que tenho não são desfavoraveis no todo. 

O Sn. SILVErnA MARTINS :-1\las si são boas, era -
. i ~i 

O SR. MARTINHO CAMPOs :-Sim, senhor, que 
não dessemos um voto, do qual a população mur
mura muito. 

Aobriga\~ão IH'incipal da camara não é só votar, 
é mostrar & população que representamos a justiç:t 
e a. convenicneia das medidas legislativas (Apoia
dosj. 
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nobra indigna do uma asscmhléa tão importante 
como esta, e propria a diminuir o sou prestigio 
(Apoiades). 

0 SR. FELIClO DOS SA.:-;ToS :-Nenlnim dos additivos 
foi discutido. 

• .. ... • .. o ... 1 ' t l 

de virem addilivos no orç·amento, ::tttrahindo assim 
a idéas e medidas votadas surra~iramente a. ani-

·n adn· -o li ·_ 
fazer em dbcu~são ampla, plena e leal, não recor
rendo-se a subtcrfugios para os fazer votar. 

O Sn. JoAQT:m NAnuco:-E' uma cauda maior do 
quo o corpo. 

O Sn. 1\IARTINno CAMPos: -Por exemplo, n fun-
- .. a • . . ' 

fúndaçiio é sem trazer despeza nn appareneia, mas 
é uma promessa Yã, porque ha dL'speza e ha tri
buto. 

UM Sn. DEPUTADO:- Voluntario. 
O SR. :tiiARTINHó CAMPos : - Voluntarios verda

deiramente são tlldos os impostos : ou todos são 
obrigatorios, ou todos são voluntarios. 

0 SR. JOAQUai NABUCO :-E' um imposto injusto 
lançado sobre os outros the11tros para. manter-se o 
theatro normal. 

l ::: ~ ' 

minh;terio confessa aqui, fazendo recorrer a es:::a 
separação, nós teren~os a confissão pl~na da negli
g-encia, do pouco t'Uidado em graves mtcresses pu
blicos. 

Oru, dko eu ao nobre deputado que requ('reu 
esta separnção: não tenho duvida, niio obstan~e 
u o quan o en o tto, e votar por e a, mas n:~o 

ha de ser só }lOr elln : voto por isso, nws si lhe 
njuntar~n1 todos os aduiti\·os de naturezas ainda 
peiores do que estn (apoiados), mais estranhos ao 
orçamento e qu0 estão incorpura;los na lei. 

O Sn. MonEIRA DE BAnnos:- Qnaes são 'elles "! 
O Sn. :MARTIXHO CA:o.tPos: -Não sri, porque 

ainda não vi a red:tcrão da lei ; nw~ (k~tlo já pos:-;o 
dizer a V. Ex. o seguinte::~ Hlppre:>sào da cnixa 
l , · , ~:i • a lt':l~·:• e um S1:J'\'I~~o eS!It.Jt'ta 
para reg-ular o :-:en·iço da divida publica. 

Perguntou V. Ex.: Ha cstu um :1ssumpto que 
pudes=-c pas~ar em um uddilivu n<io discutiuo do 
orçamento? 

Os nossos antect•ssol'('S nt~stn ~nsa, ao~ qunes nó:; 
d•wemo;; llnr·nos por muito satisfeito:; e contentes 
si (llltlçrmos ig-uttla!' na rt•putal,'_i'in n _n:.~ ~a_u~ades 
que do1xar:tm no pa IZ. o !JUe ~~·ra nuutn dtlltcJI ; os 
no:>~o~ nntccessores na pri!lleira legislatura, em 
:1827, decretaram por unta lei especial este :'ervi~o. 
O que faremos nós, com a camara liber:d, depoi~ de 
cincoentt• e tantos annos de . ..:ystema parlalllentar? 

. . o i. .. 
O Sn. JuAQUrM NAuuco :-E a simples noticia f,•z 

cahir os nossos fundos em Londres. 
O Sn. M.v:mmo CA~rros :-.. ~ no st•ntiào que o 

gov~rno quizcr, porque as clausulns s~o mnis.que 
vagns. E questões ua mai~ alta imporlancia são 
assim entregue~ a um poder, que não deve, por 

. , ua, ser o encarregn o e re-
solvei-as. 

_Por exemplo, pela nossa legislação actualmentc 
VJ~entc, á cnixa da amortizaçuo, que na renlidade 
ale certo tempo pareceu-me uma excrescencia, uma 
creação inutil, compete uma das attrilmições, que 
se Jóde dize!' a mais i · · ;:· 
pu!) 1ca do Brazil, a de velnr sobre a emissão'de 
papcJ-moedn. 

0 Sn. Joi UD 

O Sn. MARTJNHO CAliPOs :-Uma nação que,como 
esta, ouve os seus ministros de estado, os mais sin
ceros, os mais patriotas, como o general Osorio. di
zerem : •não Lemos mais dinheiro, senão o pro, 
veuiente de cunhar papel,; quando o paiz chegou 
a esta posi ão, uando temos uma e · - ~ 
1cirrorosa, quondo os governos de ambos os par
tidos têm sido acctlsados de emissões illegaes, 
quando mesmo um dos primeiros actos do actual 

· · · · , issao norme e pape -rnoe a, 
a cDmara dos deputados, aquella que representa 
mais immediatamente ., população, procede com 
acerto, procede com patriotismo e com o zelo fiscnl 
que deve cnractorisar os repres~ntantes immediatos 
elo povo, autorizando o governo, por exemplo, a 
supprimir esta llscalisação ? 

O Srr. FELICIO nos· S.I...NTos: -Essa fiscalização 
tem-St1 provado que é inutH. 

. . . . , . i e c z ; mas o 
que será a nrnhuma fiscalizactío? 
• _Si esta fiscalização tem -se provado que é inutil, si 

serú a dos proprios 
mente? 

( lfa um aparte.) 

Em toda a organiza~ão <lo Brazil não ha uma 
corpornrão, um estnbelecimento, um funccionario, 

. . . . - ·x a 
amortização. 

O Sn. CES.\.RIO AtviM :-Não se supprime n junta. 
O Srr. MAnTIXHo CAMPos :-Eu vi isso no 2.• rela

taria do Sr. ministro, mas no nddilivo n~o ha abso
lutanwnte nada a esse resveito que me lembre. 

O nobre deputntlo diz que a juntà não se sup
prim~~; mn:-; e~sn junta, nJo tendo funeçiio quasi 
nr·nlluma, lk:mdo uma instituição puramente no· 

· , , · · c m a organ1zaçao quo 
tem? 

0 Sn. CESAll!O ALVI)I dá Ulll aparte. 
O Su. li.\IITINHO CA~lPOi :-V. Ex. cst:i no se

g-ro,lo do govel'llO; eu não estou; peço-lbe por 
caridade que me deixl:l fallnr (risrJ), V. Ex. creio 
fJlle 5abc mais do gov()I'no do flUI~ o JH'oprio governo; 
cu niio SPi nem quero saber. 

O que eu quoro saber é o que fica como lei viga· 
ranuo. Eu sei que os mini:mos não são só santos, 
siio deu~es·(riso), mas quem quizer adore-os, eu 
não (ContinUa, o 1·iso). Nós queremos l!berdade 

em relação MS deuses da terra. 
Eu estaria do ncci\rdo com o nobre deptttado, ~i 

S. Ex. mt.~ dt!~~e alg-uma seg-urança do clurnçiío do 
yitln Ininist<~rial pnra o nosso comprovinciano, 
ministro d:1 fazenda. 'l'em o nobre dcput:ulo cer
teza <.lc que S. Ex. sorá ministro amanhã ou de· 
pois? Elle não excedo em merecimento n alguns 

-----------~ --·-~------------------·--·---
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e seus antecessores, nem áquelle que eu vejo 
á minha direita. 
· Assim~ pois, eu estou prompto a 3companhar o 
nobre deputado nesta separação, assim S. Ex. me 
quizesse acompanhar em outra melhor e mais apro
v~it~vel á nação, q~e é alguma separação dos mi • 

Portanto, Sr. presidente, peço a V. Ex. que con
sulte a casa si adia este requerimento de separação 

ara de ois ue vier ao nosso o h i 
ção do orçamento; ·para então podermos votar com 
melhor· conhecimento de causa, bem como o .no
bre deputado que suppre aqui a insufficicncia dos 
Srs. ministros ou a sua ausencia e habitual absten
ção dos negocias que se debatem. 

0 SR. MOREIRA DE BARROS:-Não a oiado. 
O SR. JOAQUIM NABuco:-Apoiado. 
O Sn. MA~TINHO CAli!POS :-A insu1liciencia 

feito de diligencia ou vontade, Eu sei muito b.eql 
que muitos ou todos os membros do ministerio 
estão no caso de desempcnltar as funcções que 
o nobre deputado generosa e caridosamente exerce 
(riso); inas elles não querem, e faltam assim ao 
seu dever. 

Sento-me, pois, Sr. presidente, pedindo que o 
requerimento fique adiado para depois que vier a 
redacçuo do or~·amento. 

O Sr. Moreirà. de Barros:- Come
çarei expondo a razão do meu requerimento: 

t:> 

• As emendas ou artigos addili vos, desde que não 
versarem sobre o projecto, mas estenderem ou 
ampliarem a disposição delle a objecto de igual 
natureza ou a outros individuas, serão redigidos, 
depois de approvados, em projectos separ.ados, para 

, • .a . ... - ' - . ,... l. 

nado. • 
Temos aqui duas hvpotheses: ou a materia de 

que se trata é apresentada em 2. a discussão 
e redigida em separado para a :3. a, ou é npre
scntada em 3. a discussão e redigida em sepa
rado para ir parà o senado. Eis aqui como entendi 
o art. Hi:l. do regimento. 

Consultei os precedentes da casa, si V. Ex. ·ou 
:. eommissão de redac .ão JOdiam fazer 1or si esta 
separaçao os a di ti vos apresentados em ·a. n dis-
cussão o aceitos pela c<~mara. -

Os precedentes, segundo me informaram na 
secretaria, t~m sido de um membro da commissão 
de orramcnto requerer· antes da redacçi:ío gue esta 
commissão separe os artigos que determma em 
requerimento. 

Seguindo csles precedentes, apresentei este gue 
está em discussão. O nobre· deputado faz d1sto 
motivo de censura ao governo, como um recurso 
de que lan~a mão para illudir as deliboracões da 
canwra. Longe disto, eu não fiz senão, nos termos 
do re imento edir a es ecialisa ão 1 • 

que ev1am ser sep!lrados, porque os pre"cedentes 
o exigiam, e porque nem a com missão de redacção 
e nem V. Ex. podiam e deviam tomar sobre si esta 
d~libcração, p~rquanto! entendido em sentido rcs
trwto o art. ibi i.l.o reg1mento, as emendas apresen
tadas em a.~ discuss1i.o deviam todas ser separadas, 
desde quo não nrsassem restrictamente ~obre o or· 
çamcato. 

O nobre deputado entende que nem todos os ad
dítivos indicados por mim estão n.o caso de ser 
comprehendidos nesta disposição; discordo inteira-
mente de S. Ex. · . 

Os additivos que versam sobre intêresse parti· 
cul~1r_ estão por sua natureza incluídos nesta dis-

Nos orçamentos têm sido admittidas as autoriza. 
ções ao governo pt!.ra modificar serviços: 

. . .. : - que eu amen e1 
sempre e continúo a lamentar. 

0 SR. MOREiRA DE BARROS: -Isto longe de ser 
uma censura ao governo é uma censura á camara~ 

O Sn. MARTINHo CAMPOs:- A camara não tem 
responsabilidade nenhuma pelo que VOta, tem. SÓ 

1 i a e e sus en ar o mm1steno. 
0 SR. MOREIRA DE BARROS:- Então a quem per

tence a responsabilidade do ue a ui se vota? 
O Sn. :t\lARTINHo CAMPOS : - A' C{)mmissão exe

cutiva que a camara tem aceitado, nomeada pelo 
Imperador, que nem ao menos é nomeada por nós, 
como em outros paizes. 

0 Sn. MOREIRA DE BARROS : - Eu não quere 
acompanhar o nobre deputado nas suas expansões 
de espírito: . 

Fui hoje eu a victima, é uma distincção com que 
me honra o nobre deputado. 

. . · • ain a que a camara vota somente 
o que o governo e~ige. Não é exacta esta proposi • 
ção. 

verno quer, mas disto não segue-se que tu'do 
quanto tem :votado tenha sido exigido pelo governo. 

Em relação aos impostos, a commissão procedeu 
com toda a liberdade, tanto na 2. a como na 3. a 
discussão. 

Houve impostos que passáram or dous ou tres 
vo os. no re eputa o po e assim exprimir-se 
com referencia a uma camara que procedeu desta 
fórma? Ninguem o dirá. 

Não sei si o nobre deputado pretendeu lançar 
desár so!Jre a camara, taxando-a de irresponsavel 
pelo seu voto. 

Poryentura o nobre deputado é ~ue ·tem o 
monopolio de independencia? Todos que aqui 
esta:n?s p~etendemos os mesmos foros, e, apo~ando 

' ' ' com a mesma dedicar~ão pela causa publica, com 
flUO O nobre deputado entende que deve hostilisal-o. 
E' motlo de apreciar. Nós respeitamos o procedi· 
menta de S. Ex., mas temos direito ú reciprocidade. 
Não serei eu por isso quem jamais attrilmirá 
ll. motivos menos cl1wados o seu procedimento 
opposicionista. 

0 Sn. MA RT!NIIO CAMPOS: -Não fáz mal ; a sua 
obrigação é desmasc;J.rar todos os impostores (Hi·. 
laridade). . 

O Sn. MonsmA DE BAnnos:-Nuncn entrarei nesse 
terreno. Eu consid r r cedim n · 
cionista do nobre deputado é guiado pelo seu amor 
ao paiz c ao partido liberal. 

0 SR. GALDJZ\0 DAS NEV-ES:-De que tem dada 
prl!lvas, ha muitos annos. 

0 SR. ~lOREIR_\. DE BARROS :-Mas si eu SOU O pri· 
meiro a reconhecei-o I 

0 SR. GALDINO DAS NEVBS:-Nem ha offensa 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 27/01/201512:00- PÃigina 10 de 33 

272. Sessão em 20 de Maio de 1879. 

n. o E n ARRas:- t~, porvcnturu 
offensa no que eu.digo '?Não está nos meus habitas u 
discussão pessoal e muito menos offender a nenhum 
dos meus collegas. O nob1·e deputt~do por Minus 
tem recebido COl\stantemente tantas provas de con
si~eração. da min~a parte, que não póde tomar em 

t a;; 1 • • 

9,U8 O nobre deputado, dizendo' que a camara é 
mesponsavel pelos seus acto~, ·não nos faz jus
tira. (Apoia.dos e não a. oiados. \ 

O Sn. 1\fA.nTrNHo CAMPOS : -E' a verdadeira dou
trina governamental. 

0 Sn. :MOREIRA DE BARROS :-Pretenào resalvar 
apenas, pondo-nos nisto em pé de igualdade com o 
nobre deputado, as nossas inteMões e nosso modo d . . ~ 

(Ba muitos_ apartes, o 81·. p1·esidente pede repelidas 
vezes a.ttençM). 

a i ssao. 
Do que se trata é de saber si os additivos, indi

cados no requerimento que tive a honra de mandar 
ã mesa, como simples deputado, estão no caso de 
terem aquelle destino, eu por outra, si estão ou não 
comprehendidos na disposição do art. UH do regi
mento. E' o que nos cumpre averi(l"uar. Parece-me 
que não é preciso discutir muito este assumpto, por-

. que o nobre deputado, 30 terminar seu discurso 
·~ - . ' 

miRhas idét~s. 
O Sn. 1\IARTINHO CAMPos :-Parte. 

. I DE ARROS : - . X. resa VOU 
apenas o que se refere ao pagamento da congrua 
aos vignrios estrangeiros encommendados, antes 
de serem postas em concurso as parochias. 

Basta, Sr. presidente, o simples enunciado desta 
q}le,stão, para ver-se sua importancia. Ning!lem 

grande questão religiosa ... 
O SR. MA.nTINHo C.urpos : - Não tem n'ada com 

isso. 
~ 0 Sn. :MOREÍR..\ DE BARROS :-. . . deva acomp~ 

nbar o orçamento. . 
O Sn. 1\fARTINHo CAMPOS :-Que não tem nada 

com a questão religiosa. 
0 . Mo EIRA E 

contestar implicitamente aos ordinaríos o direita 
de proverem as parochias, na falta de clcrigos na
ci~naes, com clerigos estrangeiros. Assim encararia 
a questão, quem pódc contestar que o additivo 
tem muito alcance, muiln gravidade, e envolve 
uma questão que não é conveniente discutir 
nctualmente, ~por partes? 

Não posso eRtrar ngora no exame desta ma teria, 
porque a occasião não é opportuna, embora a con
sidere muito justa e muito util (Apoiados). 

O nobre deputado disse que não sabia si estavam 
comprehendidos todos os ad4itivos que versam 

O Sn. MARTINHO CAl\IPos :- Não sei si estão todos· 
O Sn. MoREIRA DE BARROs :- Es•ão todos. 
O Sn. MARTINHO CA)rPos:- V. Ex. fuz-me o favor 

de mostrar' · 
0 SR. MOREIRA DE BARROS :-Pois não;'" o meu 

requerimento falia de todos. 

R. ARTINHO AMPOS:- A isenção de de
cima, de siza ... 

O Sn. MoREIRA DE DAnnos :-O meu requeri
mento, repito, declara que todos os favores conce
didos em additivos ao orçamento a emprezas par
ticulares sejam separados. 

O Sn. MARTINHO CA:>.rPos :-Póde ser que o nobre 
deputado visse e eu não. visse, o que é possível, 
porque o nobre deputt~do é moço e eu sou velho. 

s u os. 
0 Sn. MoREIRA DE BARROS: -Eis OS termos do 

meu requerimento (Lê). · 
Jti vê o nobre deputado que estão comprehendidos 

todos. 

tização? 
O SR. MoREIRA DE BAnn.os :-0 nobre . . - . ' ., 

torização do governo para reformar, si julgar con-
veniente, uma r~partição publica, não póde vir 
senão no orçamento. 

O Sn. MARTINHO CAMPts :-E' materia inteira
mente alheia ao orçamento. 

O SR. MoREIRA DE B.mRos:-Nem ao menos, Srs., 
é uma determinação obrigatoria ou taxativa ; é 
uma autorização dada ao governo . 

sa. 
0 SR. MoREIRA DE BARROS :-Podemos pôr isto no 

mesmo pé de igualdade com os favores concedidos 
a emprezas pa ic ares mguem o 1ra. stas 
autorizações para reformar repartições publicas 
devem estar e ter sido sempre dadas no orçamento. 

O nobre deputado por Pernambuce disse ha pouco 
e não quero deixar desapercebido este pento, qnc 
a 1)-0ticin, rece~ida _em Lond~es, d~ suppressão da 

nosso credito. Isto se explica facilmente. 
0 SR. MARTINHO CAMPOS :-Não pôde deixar de 

produzir. 

0 SR. MOREIRA DE B.'-RROS :-Não pelo que V. Ex. 
disse, mns per outro motiYo ; é porque entendeu-se 
alli que não se tratava, fallando-se na caixa du 
amortização, de uma repartição publica, mas da 
sup_pressii~ ~os fun~os necessarios para a amorti· 

0 Sn.. SILVEIRA MARTINS :-Mas não ha taes fUD· 
dos, nu.nca se amortizou nada. 

O Sn. MoREIRA DE BAnnos:- Desculpe-me o no
bre ex-ministro da fazenda se avivo a sua memoria; 
a divida externa tem amortização. 

O Sn. SitVEIR.'-MAR.TINs:-Isso é a divida externa. 
0 SR. MOREIRA DE BARROs:- A divida interna 

não tem amortização, mas a divida externa tem-na ; 
de modo que, em Londres, com a noticia da autori
za ão ao overno arn su rimir a caixn da amor-
tizaçiío, entendernm que estn medida governnmon
tnl referia-se á suppressão dos fundos destinndos ú 
amortização da divida externa. O governo, poróm, 
nnnca pretendeu semelhnntc fncto, quiz o gnor 
sómente sup:primir, como inuUJ, uma ropnrticiio, 
sem supprim1r os serviços que cssn repnrliouo prn'l· 
tava, e sem de modo algum prejudicar n nmorti· 
zação do emprestimo brnzileiro no ostr:mgelro. 
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pouco me honrou com o seu aparte, que a razão do dizia: • Eu comp1·ehendo c;uc se procure derriba~ 
abalo lá não f0i pelo motivo que elle suppôz. um g-overno que não presta; não é só uma neces

Creio ter respondido ao nobre deputado, S. Ex. , sidade, é um dever. • Si o nobre deputado entende 
me desculpará que eu não resjJOnda a todas as suas que o governo vai mal, tome a direccão, arrebanhe 
insinuações pessoaes. · as suas forças, combata-o, derribe-o:· faz assim um 

O Sn. MAnTINHa CA1~ros :-Protesto não hou e serviço ás su~s idéas, ao seu paiz. 

vido, porém, em aceitai-o, porque conheço as.mi- · ' 
nhas forças. 

Quanto ás suas proposirões, que provocaram ge-
ral hilaridade... · 

O Sn. MAUTI~Ho CAMros:-Não apoiado. 
o " 

tlizer. Não sei o que tenho feito até hoje que possa 
me~·c~er do nobre deputado as suas expansões de 
esp1nto. 

O Sn. l\IARTINIIO C.urPos dt"t um aparte. 
O Sn. l\IonEmA DE B.mnos:-Diz V. Ex:. muito 

bem, sou disconfiado. 
O nobre deputado sempre que encontra um de

putado novato, um homem da ro.ea, como S. Ex:. 
acaba ue dizer. . . · 

O Sn. MAnTINHa CA:~.rros:-Como en o sou tambem. 
0 Sn:·M~REIUA DE BAHROS :-:- •••• e um paulist~, 

rito .... 
O Sn. M.tRTINHO CAllfPO:> :-Não apoiado. 
O Sn. MonEmA DE B.mnos :-... para confundil-o. 
O Sn. M.Ul.TINno CAMPOs:-V. Ex. não tem razão; 

está fazenqo um castcllo lle cartas. 
O Sn MonEmA DE BAnnos ;-Não quero respon

der no mesmo terreno, mas tomo nota de sua ulti-
·1 I · - t i· "t \<r m bs • 

vações. S. Ex. disse que desejava me acompanhar 
em outros passos; eu respondo ao nobre depu
tado, com toda-·a sinceridade d'alma, que desejava 
retribuir -lhe esta affirmação. 

Declaro mesmo a S. Ex.. qne era o meu ideal 
em politica,servir sempre debaixo de suas ordens, 

.sob sua uirecção; acreuitava que S, Ex., bem com· 
prchenuendo os interesses do paiz e os interesses 
ao seu partido, havia de ser. par~ ptim o _mais 

O"' • • 

chegando ao parlamento, vi a principio o nobre 
deputado hesitante ; .... 

O Sn. l\IAnTI:HIO CAMPOS :-~iio npoiado, nunca 
hesitei, c pergunte-o ao seu chefe de ~ahinête. 

O Sn. 1\IonEIRA DE B.\nnos :-~ .. :1lgum tempo 
reLirauo e ngora em lutu activa, iniciando sua 
opposição em um simples requerimento de ordem. 

Entendi, em consequencia, que a maioria desta 
camara ·e o gllverno serviam melhor á causa do seu 
partido e do paiz, do que o nobre deputado na 
senda em que vai. 

O Sn. MAnTINHO CA:-.IPos:-Disto ·á e 
(Riso). As votações o tem mostrado. 

O Sn. MonEmA DE llAnnos:-Respeito, comtudo, o 
seu modo de proceder. 

Mas direi a S. Ex., com ·toda :t franqueza; si o· 
~overno é máo, si blle não presto, estú no direito 
ae S. Ex., está no seu dever de patriota, com 

A· 3lS.-TOl!O I, . 

C<~sualmente tenho en.trc mãos o numero do Eco
nomista em que é explicada a c1uestão dos fundos 
brnzileiros. · 

Vou lêr ú camarn o que ahi se diz (lê): 
• A qr.~da dos fundos brnileiros póde ser attri

buida ao seguilltc despacho telegeaphico publicado 
segunda-feira ultima : 

« O ministro d::t fazenda fez as propostas se-
" • • , => • • s ~ in-
portarão em ouro, abolir a caixa da amortização 
desde o 1.0 de Julho e transferir para o bnnro do 

• r" • . • " 

cargo dos dinheiros publicas, e a transmi~~iio de 
fundos para Londres. Confiou a revisão da tal"ifa de 
importação a uma commissão de import<Jdores. O 
Imperador c a Imperatriz do Brazil contribuirnm,. 
desde o 1.0 de Abril, com :1.0 o;. das suas dotaçõ~s 
para a reducção do lleficit. • . 

Por conscquencia o que realmente fez cahirem 
em Londres os nossos fundos, não foi suppor-se 
que o Brazil repudiava a ·sua diviua ou suspendia 
o pagamento dclla, mas, como está determinado 
nesse despacho, ns medidas propostas l'elo ministro 
da fazenda~ c entre outras a proposta· par;1 c1ue a 
caixa da amortização fosse exLincta e alguma::; das 
suns attribuições passassem para o thesonro c ou
tras para o lmnco do Brazil. 

mais interesse ao credito publico do que a amortiza
ção da divida; e quando se propõe a extinc~~5o tla 
caixa da amortiznt:ão, quando não se faz uma lei 
extinguindo-a, m:1s dá-se ao gOVl'rno autoriznção 
pura cxtinguil-a (apoiados), quando o parlamento 
aemitte de si o direito de leg-Islar sobre a amorti
zar;ilO da divida publica c autoriza o governo para 
fazel-o (apoiados), é claro que os possuidores de 
titulas brazileiros se assustem com esse abandono 
dos interesses publicas, com esse abandono dos 
interesses da divida fundada. 

E depois, porque é que o no!Jre deputado, chefe 
da maioria, veiu fazer o reqtlerimento ue discu· 
trmos . nzcamente pe a Junspru encw, contm a 
qual reclamei hontem, adaptada pela mesa na dis
cussão dos additivos : l'a adllitivos que são apre
sentados quando a discussão acahou, ha auditivos 
que são apresentauos durnnte a votacfio, nllditivos 
aliás !'OIJre materias importantes, sobre materias 
que, si fossem discutidns e sujeitas. depois á vo· 
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ou .... ~v, ~~·v pu~ ~, • .',u. 

recmto. 
O Sn. PRESIDE:'iTE: -0 nobre deputado faz uma 

argui{"ão injusta ú mesa. 

~ t< -- • 

soa dlst:Ussao, como a votação. Eu não desconheço que o nobre presidente está 
l\Ias o f:1cto é que, ou porque a Icil:a·a fosse no ::;eu direito criticando o comportamento de cada 

mal feitn, ou porque apenas apparecessem publi- um ou de todos os membros desta camara. Quem 
cauos no JOrnal ao mesmo dia, mmtos aLlditivo~ nao quer SUJCiwr-se a esra anatyse n:1o venna ca, 
appareccram, dos quaes a maioria dos membros para a cnmara não ha conscr1pção. E é em virtude 
desta camara não tinha conllccimcnto. ( .4.poia.dos e drste dir.:ito que eu me animo a encarar a posiçiio 
não apoiados.) Eu que me interesso muito pelas e o pnpel que representa aqui hoje o nobre depu
votnçücs c que segui a do orçamento tom 0 maior ta do, apreciando o recolhimento e a quasi santi
escrupulo, Yi apparecerem muitas materins novas, uade dn app::renr..ia que guarda o illustrc repre
sobre as qu:ws não tinha ainda pensado como votar·. sentnnte por Pernambuco, que não sei si foi ois-

Quanto no modo de discutir 05 ndclitiYos, sobre- pensado, ou abandonou o cargo que ora exercita o 
tudo aqucllL·s que abrangem e conL,~m materia cs- illustre leader. 
tranha :10 /'\'' n~/'1 nniiA iJpjy,)· • tJt> hnTr • n 0:::n ' :'I' r.: l<'n ],,m h .. n 'ln nnh1» NPnl1 

uma discussão especial (.4.poiados). E é por bso, e ta do, que é regimentistn, que isso não tem ÚÚda 
foi pela \'!~t~ç:io nrbitraria da cnmara, que votou com a matcria cmtliscus~ão. 
sem estar perfeitamente esclarecida e sem ter lido (\ ~, :'-r:n"'·~·"" f':~rnn::;: Ea sou e~.· ..... .:v ~ 
mrecçno (apowdos),que o nobre ueputndo tem hoje responder as aggressõcs que. ~l~ foram feitas ·pelo 
necessidade de vir propor essa corrcc('iio ao voto )l'ador que me precedeu. E Ja que Y. Ex. me 
da carnara (apoiados); de vir pi'Opur hoje que se ehamon regimenti~ta, clero dizer que o n~o sou e 
destaque do orçamento que, a modo das cobrãs, que apenas sei do regimento quanto bnsta para 
moYe-~e pela cauda, a suppressiio dessa c:mda de rcsg-uardélf os meus direitos: o mais compete ao 
additiYo~ maior que o corpo, de que havemos àe presidente.l\Ins, vi>'to que Y. Ex. me chamou re
ver Pstrt:llmchar RG taf!ele ele senado (J:J · _., ~,. grmenusw, eu (.rrei que v. c;x. e quem c regi-

1\.1 . . 1 . 'fi d . • d 
.Ll as s1 as 1naterws que e no n·e deputadü separou mentista c que per:;om rcan o o reg1mento u a -

no seu requeri1uento são dignas de :;erem ~eparadas vertencia que me fez a mim, c que não é infun
não isoindmnente mas com muitas outra~.é tamiJem dndn, deria fazel-a aos ministros e aosministerin
certo que a camaru deve votar o requei-imento de listas. São elles que tran~nam a eamara nas llis-
adianwnto d.o nobre deputado por )I inns. . cussões. (Apoiados e nii~ a1wictdos.) 

p adiamento nã~ prejulgn n vota~·ão da camnra. Não p:1rtem da opposii}~O estes di~cur:;:os de (1, 
Nos quL'remos umcamente saber em que deu toda e 5 horas que temos ouvido, e constantes requc
esta conrusfao d~s Yota~üc:> · do ultimo din; nús rimcntos justificndos em qualquer dia c hora com 
queremos saber o QUe é r.:almente ho!e o orca- clis1mrsos 
mento tlo Imperio. • A OJ)posiç~o que lle>cjn o nobre deputauo por 

Esperamo:; sabel-o por oceasi~o da :J.a discussão S. Paulo nãu existe, em que peze a S. Ex., porque 
do orçamento, e foi por isso que pedi no nobr~ rc- as func~uc:; llesks ciH•fes c direet ·res ue m·do1·ia, 
later dn commi~são que nos lizes~e uma exposidío quando não ha opposit·ão, perdem um pouco do 
fiel' dos encargos e recursos do Estado; mas cõm aprct;o do gGveruo c do puulko. 
a votnrfíoda camar~ o ort;a:nento ficou dl1 novo Não ha opposição nesta casa, a camm·u é una
traRstornado, e esta votnrão foi reahücnte t5o des- nillle. Si 0 nobte deputado reflectissc nesse vicio 
norteada que o nohre deputado pôde dizer qu.; radicnl c tristissimo da on~anização da nctual cu
aqui não· havia maioria nem minoria, que havia marn, não se julg-nria com direito de ntncnr-me por
deputados que votavam conforme o impulso do que eu não ntncó a seu gosto o ministerio. Dê-me 
mom.:cto. o nobre dcputndo confinnça que já não tenho na 

E' por isso I]Ue entendo que o requerimento de mnrcha e regularidade das nossas instituições, 
___ ___ _ _jll:Ur~uia<J!ullu;e~nc!.~tOJ.-Ud,oOc..;IlQjQ[)JQJ.lf::{Q~{}11Jeiflp.YU.l1l:l:l(loH1G}--)}fl{l9H"''-c~t\ll i rotl :: nEHP.:;...~EH":. R\H-.-.~-:et'-t-t2Ltt'!--:..me .• v~!ffi€~ ••. ~~ .. • s-ile-t~; u, "'"''"'' "" • • • - , uu • 

votado :rntc~ de t ndo; mns, si passar o requeri. cionaes, as regras do :;ystema rcpresentntivo, e verá 
mento uo noln·e deputado por S. Paulo, chefe da si cu pr•1curo ou ni'1o cumpril' o meu dever, e si 
mniori:r, entflll pedirei ;i commis~:io {}Ué separe do muito 111eihlll' tk que ou niío o fm·5o muitos mem
orçatue:nt,, o a,Itlitiro que eonlia ao gov,!rno a lc· IH·os uesta cu~n. indusivo o noiH'e deput<~uo. Temos 
gisla•:ão. so!Jrc o. prinwiro c principal do . .; intor,·s~e~ um ;.:ore1·no repn·s,.ntatiro. •\s c.am:u;ns se ele
do cred1to )Htbh•·o, n nmort1z:tt:ão da dirid:• do Es· gt!ffi, o senado sl3 t'lt•gp, IIW!' tmlo r:-;sn c uma pura 
tndo. platu forma. O gon•ruo quo n,·,s IL'mus é }IUra e 
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por ser mais barata. 
Verdade é que havia outras despozas nas quaes 

não era t~o parcimonioso: Assim or exem lo 
para a constitmçao a camara dos communs gastou 
!12ilhües p;1ra comprar cndeiras, para comprar elei
çocs, etc. 

O Sn.. SILYEII\..\ JL-I..RTI:>s :-E até na camarn dos 
lords. 

O Sn. ~I.ufnxno ·C . .nJros:-Emam nest:~s e em 
muitas outras causas, conmmiu milhões de libras 
esterlinas, e apresentou dl'{icits·enonnes, todos con
trahidos fóra dos servir:os publicas, e que o lhe-

· i · z rir. 
O Sn. Z.UL\ : -Facto que feliz~nte não se dá 

no nosso paiz . · 
0 Sn.. GALDI:'iO DAS NEVEs:- Aqui SÓ se gasta 

canja (Riso). 

O SR. ~iAn.TIXHO C.utros :-Eu não desço a ex
plicações, que talvez convenham á maioria. 
Ma~, a situação em qúe nos achamos no Brazil é 

pouco mais ou menos ~maJon·a á da Inrrlaterra, sob 
Jorge I I ; e SI me fosse icito, eu aconse llaria aos 
meus illustres adversarios a leitura de uma tra
ducção da historia de Jorge III, feita pelo nob~e 

que não lwvia parallelo. 
O Sn. MARTI~Ho CAIIIPOs:-Sustentava isso, con

vencendo toda a gente de que era llerfeito o pa
ralleJo. 

Mas a minhn questão é defender-me das incre
paçues que me foram feitas pelo nobrn deptltado. 
Diz-me S. Ex.-atague o ministerio. Nuo· sei por
que o nobre deputado não fa7.· o mesmo pedido a 
outros descontentes r ue el!e conhece. E mesmo 
uma crue r c expor-me assim, raco e rn e eso 
como sou, n uma posição isolacla. . 

.-\taque o ministerio I Eu direi ao nobre depu· 
tado que o ministerio não é igual. Ha ministros 
. muito dignos de serem atacados. 

OSn. HoRTA DEARAUJO:-Apoiado. 
O Sn. l\IARTINHO C.uiPos:- Ha outros que n5. 

são tão dip:nos de serem atacados, e ha outros que 
podem até merecer louvores (Apoiados). 

Niio di~o o nobre deputado, mas os ministcri:tes 
intimo:; wzem crer que por um acaso o Sr. de Si· 
niml.Jú é o ultimo dos v_arões ~onspicuos que pod~m 

" " . ... 
que por todos os meios se procura incutir no espi· 
rito dn popula~üo e desta cnsa. 

0 SR. HORTA DE ARAUJO:- Depois delle O di· 
luvio. . • 

O Sn. MonEIRA -DE B.'-nno~:-Estou o ouvindo 
agora pela primeira vez. 

no fi!ll da vida me acho a ess~ resri'~ito. 
o SR. 11IORE!l.U. DE B.-tnnos ;- Tamhem eu niio 

tenho nada a reprebender-me na minha vida. 
ó SR. MAnTH'iHO CA:IIPos :-Ataque o ministerio I 

Pois o nobre deputado jul)!a que o seu ministerio 
precisa ser mais atacado? O rninisterio que S. Ex. 
sustenta todos os dias está marchando c contra
marc~ando .. Q~al é o dia em que, mesmo. ~as 

tro não é obrigado a voltar atraz? 
Não sei, pois, como o nobre deputado quer que 

eu tome o trabalho de atacar um minist:::rio ue 
a si mesmo se ataca. 

E si não veja-se: o orçnmento correu mal diri
gido, e a prova é que o proprio nobre deputado que 
votou por elle vem agora pedir a suppressão de 
additivos que o governo qu,iz, consentiu ou aceitou 
que se votassem no orçamento. 

das camaras liberaes : votam· conforme sua opinião, 
sem sujeitar-se ao governo. 

O Sn. MAnTINno C.uiPos:- O nobre deputado por 
S. Pnulo admirou-se de que eu di~sesse que a res
ponsabilidade é do ministerio c não ·da maioria. 
~ustento o qne disse; é a mais purn dol!trina con· 
stitucional e a unica doutrina com que um go\·erno 
pnrlamentar é possivel. Niio tt:'m um membro da 

• • • ,· :\ .... l ' 

opiniüus individuaes. A confianr:a que merece o 
ministerio t\ uma qnest;io de balanço. de ver si 
bem ou mal procedeu, tle vcrificnr o bem on mal 
que fez; o bem ou o mal que quer fazer • 

UM Sn. DEPUTADo:- O que ha é accurdo da ca· 
marn ou da maioria. 

O Sn. !\[ARTINHO CA~iros : - Ha adheslio: nem ha 
governo possível, nem maioria, si cada um de seus 
membros tivesse o direito de fazl•r prevalecer sua 
opi~Hi.o individual. Póde e tem o direito de fuzer 
prevalecer sua opinião individual, si nega tambem 
o seu voto de confiança (Apartes). . . . . - "' . . ... ... 

tema, que n maioria quer introduzir, de impe ir 
discussões; o direito âe perturbar as discussões 
talvez possa s3r tolerado em um membro da oppo· 
sição, mns na maioria, não. 

Mas dizia eu. Sr. presidente, que a responsnbili· 
lid:ulo é elo ministcrio c não dn maiorin; o nobre 
deputado por S. Paulo entendeu que hnvla. na 
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' ' ' 
pen~.o como o nobre deputudo, e si póde haver 
desar para a maioria ha na observaçJo ou censura 
de S Ex., ponp1e a maioria Yotou o projecto como 
o ministerio julgou conveniente, com u responsa
bilid<1de que tem sempre. e o nohre deputado vem 
agora pedir u ~eparac:iio tlesscs nutlitivos cu"a in-
c mao no or-:amen o e o ra o mmisterw. 

0 5n. MúHEIRA DE BARROS : - Ú ministerio ha 
de in:en·ir uté nesses additivos. 

O Sn. l\IAnnxrro C.utPos:- Não sei si um go
verno pó de ser alheio á administração elo Estado. 

O Sn. MonEin.\ DE 13.\.nnos :-Pois havi<l de fazer 
questão de confian~:a por um :1dditivo mandando 
se:·em vúlidos nas faculdades certos exames de 
preparatorios? 

(Ih outros apartes.) 
O Sn. ~ÚnTI:mo C.u!POS :-:- Ahi tem V. Ex., 

Sr. 1re~idente. c a cumara o (l"ranc:le deF'i 
çanwnto ... 

0 Sn. ~IOREIRA DE BARROS:- Então é de todos. 
O Sn. ~IARTINiw CAMPOs:- ... apontado pelo 

no!Jre sobre- ministro, permitta que lhe de o titulo. 
o Su. niOB.Elll.\ DE R\RROS:- Aceito quantos ti

tulos V. Ex. me quizer dur, dcstle que não paguem 
direitos. 

O Sn. l\L\.RTIXHO C.uiPOS :- Este é parlamentar. 

lJ~l Sn. DEPt:TADO : -E con trn as ue:;pezas? 
..... :- t. 

gmento de despeza, e podi[l ntar por toda~ que o 
govct·no pediu. Mas os npartes do nobre deputado 
ccrtarnm o fio Llo llli!U discurso, e já não $ei $Obt·e 
o que fallava. 

O Sn. MonE:nA DR B.\nnos :- Jlostra o grande 
interesse com que V. Ex. Mú discutintlo. 

O Sn. Jl.\nTI:sno C.UIPos: -Sim, senhor, com pe
zar ueY. Ex. 

111 ' ~ • • ''. I t> • • '~ ..; I 

Ye-sc qne é nulla; cll:1 é do g-oYcruo, não é da maio
ria, e niio ha ne~tas olJ~cnações cousa alguma que 
poss:1 ofl'ender a mniorin : si o Q"O\'emo é bom. clln 
deve honrar-se em prestar-lhe ~a sna confi~nril : ~i 
o governo é mito, o easo é dirct·so. • -

Assim, pois, :1s obsct-vaçõcs fd tn~ pelo nobre de
putado nenhumn Llcllas tem fundumento. 

Qtlanto á proYoca'.{iio que o nuhre deputado fez 
a mim e a outros membros da cn:'u para fazermos 
ao ministerio opposição, o noiJre deputado não tem 
esse direito, c seguramente o ministcrio não lhe o 
confere. 

Si os Jroprios ministros não tem o direito 
conv ar a nmguem pm·a a opposirão, quanto mais 
o nobre deputado na qualillade de leadcr. 
Nó~ temos já vbto nesta casa em legi~laturas an

teriores. na falta uo opposicioni~tas reaes, distl"i
buirem-se 1~apei~,e alguns figuraremne~t~ con!edia 
como oppostc ton1stu5 e outros colHo mmtsterwes. 

O Sn. ~lonEmA DE D.\1\ltos dá um apartt'. 

ue 

~ - . 
Do que, porém, ouvi <1o nobre deputado, não fiquei, 

na convic~ão de que S. Ex. tives:'e requerido a 
separarão de tudo que com·inha separar do orça
mento. Muit:~s outrns medida~ andam unidas ao 
ot·~amento, qnc convinha serem ~eparadas. 

o 
uma sC:1. 

O Sn. :?tL\1\TJXIIO Cu!Pos:-Qnl' quer Y. Ex. que 
eu fac·n. si Y. Ex. ni"10 me deu n rt•tlacc1io dn lei 
de or~anwntl) '? Ella win ú mesa no co:u~rnt· este 
de!Jate, \". Ex. viu-a parn l'azet· o sl!u recjuet·i
m:!nto, mas L'llll~o a ri aindn. 

O Sn. ~lonEm.\ DE DAnnns: -Estü nos jornaes. 
O Sn. l\I.\1\TI:SIIo C.u11•os:-Estava nas pastas da · ... ,"" 
O Sn. MonF.m.\ nr. B.\ttnos:- Foi pnblil•nrln no 

Joi"IU!l elo Commercio e no Dial'io OUicial. 
O Sn. ~IAnTI:SHo CA~IPos :- Xenh uma pu ·liear.l'io 

csl:i exacta. • 
Como tJUeria o nollt·e deputado que cn lt\·esse' 

coniwcimento da redacç5o da lei uo oremn.ento, 
quando ella só hoje é que veiu :i mesa? · 

O que peço, portnnto, é que se adie a decisão do 
requerimento do nobre deputado, até que a camar~, 
tendo conhecimento da redacção da lei de orça
mento, possa comprehender na mesma se ara ão 

ras me 1 as a na ogas. 
Disse-me o nobre deputado que citasse uma. 
Eu jt1lhe citei a relath·a ú caixa da amortizaç1io; 

lembrei-me dessa pela sua importancia, mas, outras 
•ha que estão no mesmo caso c que não me podem 
ag-ora lembrar, por não .serem tão importantes 
(.-!partes). 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 27/01/201512:00- PÃigina 15 de 33 

Sessão em 20 de :Maio de 1.879. 277 

. . az es a separaçao a ( 1 1va, 
e prec:so conhecer a redacção do orçamento, flUe 
recebeu emendas até á ultima hora da discussão. 

Sr. presidente, o maior defeito que uma maioria 
e um chefe della podem ter, é porem demasiada 
confiança no numero de votos de que dispor.m, e 

rocederem ca rich , m n nã : 
justiça: a prepolencia não dá bom conselho, nem 
vantagem real. 
- O nobre deputado, que começa a sua carreira 

1 a , 1que cer o e que nao w v1c orw 
vantajosa para nenhum p_artido senão . a que se 
funda na razão e no bom direito (.tpoiados). 

Os Yotos e essa niTo responsnbílídade das maio
rias, que o nobre deputado niio quer confessar, mas 
que é unicamente a que antoriza e;:.sas decisões ca-.· . 
triumpho; mas_ não podem acredita~ as maiorias, 
'!le;n o g·overno. Attender á justi<:a, á;:. reclamações 
ustas. e fundadas é um dever das maiorias como 

das minorias. 
0 SR. MOREIRA DE BAnnos :-Aonde é que está a 

justi~a? 

O Sn. :MA.nTINno CA:-o!Pos : - Que direito tem o 
nobre deputado, tem a maioria, de impôr ti camara 
a vota~·i:io da separação de alguns artigos e a não 
separação de outros, que nem conhecemos, porque 
não vimos ainda a redacção? 

apresen-

a maio~iâ ~stá ·á dispÔsiçfro dos 'cain:ichos do mi
nisteriu ? 

O SR. j[onmnA nA BAnnos :-Não fnllei em maio~ 
ria; o rüquet·imcnto é meu. 

o Sn. l\L\RTIXHO c.~l!POS :-Entendo cu, Sr. pre
sidente. CJUC a cmnnrn dos deputados nrw tem se
não a lucrar siniio adOlltar o requerimeüto -do 
nobre ~eputad? Ol' S: Paulo at~ ~fue, pulJ!iradn ~ 

da conveniencia da separaçi'10 de outros artigos. 
O nobre deputado sabe qUt] a sepnraçüo ou não se· 
p:mwfio !lc muitos dos- nrtigos facilitará ou não n 

. passngem da lei no senado. 
Os princípios a qut~ me referi. fundando o meu 

requerimento, são inconcu:;sos: ni'ío ê objccto da 
lei do orçamento senão nquillo que é pura e sim
plesmente referencia da receit3 c despeza autori· 
rizadns por outras leis. O nobre deputado n5o me 
mostrará um orçamento inglez, um orçamento 

'belga,· um orçnmanto fmncez, que não seja neste 
es~y.lo. E a causa das faltas do orç~me!lto· .el!l nosso 

máo em que estão os governos· de quere· 
rem nas leis de orçnmento impor, f~zer passar 1i 
soeapn e sorrateiramente medida~, que aliás ti· 
nham obrigação· de pedir,··de sujeitar clara e de
tidamente ao exame do corpo legislativo. E' isto 
que não se quer ; é por isso que se organiznm os 
orçamentos que nós vêmos; é por isso que se cha· 

mam a 1 tvos ao or~amcnto veleidades da parte 
do governo do dia de querer, ao seu capricho e 
talante, como lhe parece, reformar toda a orcraniza
rão poiitíca_ e ~d!l~intstrativa do Imperio. Não ha 
ne_nhum p:nz ctnhsado em que semelhante systema 
seJ~ adopta~o ; nem os portuguezes o adoptani . ,· 

con~tiLucíonal . da Hespanha, tambem 
0
pJrente 

mmto chegado do nosso (riso), tolere orcamentos 
como os do Brazil. • 

no )~e eputaao, propondo a separação de al
guns artigos, deu um bom exemplo. Deixe que a 
camara conheça a redacção do orçamento, propon
do-se então a separação de todos aque11es additi
vos, que não se referem á fixação da receita c des- · 
peza do anno. Tudo o que não é relativo á receita 

rilento. Nestes termos o governo póde contar com 
o meu voto ; fóra destes termos, não o darei : 
nunr:1.1 o dei, nem o hei de dar. 

overnos neg tgentes, escuidados ou aprnssados 
demais que não têm confiança na duração de sua 
existcncia ~ão os que aqui se apreseniam soffre(l'o.;; 
a quererem introduzir no orçamento sem cont~ e 
nuinero autorizações que nunca se poderão realizar. 
Os or~amentos e~ tão sempre cheios destas nu to ri
zaçües que ficam intactas porque nenhuma é exe~ 
cutada. 

Não ouYi do nobre chefe da maioria observação 
alo·uma uc 'ustificnsse o seu reí u ri 1e1 
sentido e que a camara o vote já e imrnediata~ 
mente sem cunllecer a redacção do orçamento . 
. O ue eço ao nobre de utado o ue ero 
i eraes que em unanimidade compõe esta cnHI é 

que votemos hoje eomo teremos de vptnr amanhã 
ou depois em oppo:;ição (Apoiados). 

O g-overno represcntntiro não é sem duvida ne
nhmüa impossível no Brazil (apoiados) ; mas si 
elle ptjde resuscitar, si púde consolidar-se aqui ha 

· , ~ ã éc m 
or~amento:; como este que consagra nos sius ad
ditivos nnUI omnipotencia absoluta para o. poder 
executi,·o que nos conseguiremos cbamar os nossos· 
gorernos a melhores praticas parlnment3res. 

A cmnara olha p~ra o ministcrio, vê como elle 
nasceu. como se constituiu e como se !lbnserva 
(Riso). O ministcrio modillcou-se na preseoçn da 
em113ra, e apeznr disso, estando presente todo o 
wssoal do:; homens Joliticos ainlla e tú incom le 
nk IOJC!! 

O nbnslardnmento do governo representaliro en
tre nú:; é t:~l que este fncto pnrece que já não causa 
impre~s~o nenhuma ao publico e muito menos ao 
nobre presidente do eon.~elho. 

0 Sn. HORTA DE ARAUJO :-Elle está muito satis
feito com as duas pastas. 

O Sn. !IIAIITixuo CAl!POs :-Não duvido ... 
O Sn. JoAQUJll NABüco :-Já estü nomead-o o mi· 

nislro. 
. O Sn. ~L\RTI:\'HO CA)IPOS :-lluito ue . -

< < 

muito distincto, muito mtelligente. 
O Sn. JEnoxnto SonnÉ:-V. Ex. está mais adian· 

ta do do que eu que ainda não sei. 
O Sn. ZIIAnTINHO CAliPOs :-Eu tambelU não, o 

que dig:o'é que muito estimarei que se realize a 
nomea~ão ·de que se tem falia do ultimamente. 

... 
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:s . c <t a mawna nao quer 
a medida dos parochos estrang-eiros é porque 
talvez n~o q~teir:l tamltem a importt~ção' de minis
tros ( hllar!d?de ), e eu não me opponho á impor
tação de n~m1stros, sou mais imparcinl nu questão. 
( Con ti~~ú~ a hilçwiflade.) 

ontmuo. OIS. · · 
votar a separação de urtigos :1dditivos do orrnmento 
com pleno conhel'imcnto de causa não o pt'1de fazer 
hoje, é preciso primeiro ue conhe ,nmos a re-

aco:H', q~fl c a SCJa Impressa pnra epois entiio 
com ]Jl'rfe1to conheciment<T srpararmos todos os 
additiros que merecem ser separados. 

Em rigor :pouc-os deyem ser conservados no or
çamento, mas ao menos procedamos com conheci
me!iiO de causa; e por isso pcr.o que se adie o rc-

..... ., 't .. ~ .. 

iJ.'!.lpressa _a reda~~~Õ do orçnmento; feito isto ·não 
so votarei pela separnç?ío dn maior parte dos ar
ti !!os adtlitivos ue se uer se arar como votarei 
pela separaçfío de todos aquelles que não se re
ferem ú fixur,:?ío da receita e de.~peza do Imperio. 

0 SR. BUARQUE DE MACEDO (pela. ordem) requer O 
encerramento du discnsiio. 

Posto a voto~ o requerimento é approvado. 

O Sr. José Bonit"aeio (pela ordem) vem 
ur..icamente para pedir ao Sr. presidente uma expli-

;- • J;- • 

decisã:o nem contra a Yota<,:ão. Quando o nobre 
deputado pela proYincia de Pernnmbuco pediu a 

ala·na ara 1eclir o enecrramento tinham dado as 
2 horas. Deste facto póde ser testemunha a camara 
inteira. Formul~ uma pergunta. Si depois de dnda 
a hor:~, CJUer passem 2, 3, 4 minutos, se póde re
querer o encerramento du discussão e votar-se, ou 
si a muteriu fica adiada conforme o. regimento. 

O Sn. PRESIDENTE:- A ex lica ão me arece 
facil. Não se tr:.tu de mntcria que estivesse na o r· 
dem do dia e sim propriamente uma questão de 
ordem que não póde- ficar adir da, porque, dado o 
adiamento, teria de ficar para ordem do dia se
guinte. 

O Sn. JosÉ BoNIFACIO :-Requeiro que a votarão 
seja nominal. 

Posto a votos, é approvado. 

O Sr. Saldanlm ttlarinho (pela Ol'rit'm): 
-Pero r1 V. Ex. que me orienle sobre a votDçru~ a 
que vai proceder n camara. 

O Sn. PRESTDENTE : - Vni votar-se o requeri
mento do Sr . .1\Joreira de Barros para se separarem 
certos additivos indicados no mesmo requerimento. 

O Sn. SALDA.:X!IA :\IAm:xHo:- Mas a votação é por 
cada additivo ou em geral? 

O Sn. PRESIDENTE:- Por cada additivo não me 
parece praticavel. 

q SR. SA LDAXJ!A. MARINHO :-.l\las nú~ pode~os 

é por esse modo, eu retiro-me, porque não sei como 
hei de votar. 

O Sr. Franco de Sá (pela o1·dem) :- O 
nobre deputado, autor do requerimento, é teste
munha de que eu immediatanwnte á votm.:i:io pedi 
a verificaçfto. V. Ex., Sr. prrsidente, olhou para 

O Sr. Franêo de Sá (pela. ordem) :-Pedi 
n pnlavra para sustentar o meu direi lo. Estou 
inscripto parn fall<1r nn mnteria da 2.a parte da 
ordem do dia. O regimento diz que não se pôde 
vot11~· a resp~ilo de materia da i_a parte da ordem 

c., .. • ' .c. 

ec-me que a votaç~o nominal deve ser adiada para 
amanhã. 

i'-' l • ...... 

alguma da :J..a parte da ordem do dia ; trata-se 
de uma questão de-ordem, que púde surgir em 
qualquer occasião, e deve ter solnç:ão. 

O Sn. FRANco DE SÁ :-Os requerimentos não 
podem ser votados senão na 1.:1 parte. 

O Sn. PRESIDENTE :-Vai se proceder ú votaçãe. 

(Varios Sts. d~putados reclamam e o S1·. presi-

radamente e nominal; ·nem de ou&ra maneira póde 
ser feita a votaç:fto de rtquerimento, não é possí
vel outrn. (Apal'tes e contestacões.) Protesto contra 
a decisão de V. Ex. • 

O Sr. Felieio dos Santos (pela ordem): 
- Sr. presidente, o que acaba de passur-se é 
conlra o regimento, que não manda consultar a 
casa qunndo qualquer deputado requer a separação 
da votaçiio. 

O Sn. PRESIDENTE :-0 nobre deputado está fal
lando contra o vencido. 

0 Sn. FELIGIO DOS 8ANTOS:-N5o estou fallando 
contra o VPnc.ido; si ha algum vencido aqui, é o 
regimento da easu ; log·o não fallo c-ontra o vencido, 
por<fuo o regimento da casa nuncn é veneido, pois 
é a ci qnc rios rege a todos. 

Para que V. Ex. comprehenda a raz5o por que 
reclamo, direi que não sei votar este requerimento, 
e assim como declarou o nobre deputado pelo 
Amazonas que seria obrigado a retirar-se da casa 
para n~o assistir á votação, cu ver-me-hei embara
çado ou antes impossibilitado inteiramente de dar 
meu voto. 

Sr. ~re~idente, E requ~rimento appr~vado pela 

que o nobre deputado por S. Paulo pediu a sup
pressã0 rle diversos additivos do orçamento. Ora, 
entre estes addi ti vos ha alguns gue são de n~ateEia 
connexa com o orçamento e outros que o nao sao. 

Eu votarei por uns e contra outros. Por conse· 
quencia requeiro a V. Ex. de novo a· supprcsslio 
def;ses diversos additivos, porque nús poderemos 
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connexa "com o :>r~~amento e rejeitar ~utros. u 

Insisto de novo, portanto, com o nobre deputado 
por Pernambuco para que se faça a votação sepa
radamente, sem o que não se pódc votar seRão 
tumultu:mamente. 

vejo que se está levantando umà questãÔ, que não 
me parece cabida neste momento. A camara não 
truta de votar s nã um u i 
pelo Sr. Moreira dg Barro5, exigindo que se faca 
separação de additivos que vão ser SL'P<H'ados. • 

O Sn. rnEsmENTB: -Nos requerimentos silo 
mencion:~dos os additivos. 

0 Sn. ZAl\!A:- Perdôo-me V. Ex., mas creio 
1 . 7 

VozEs:- Ha, ha. 
O Sn. ZAMA: -Pe~o a V. Ex. que ~10 faça o f.1-

(O 81'. 1. o sw·etario lê o l:equetimento.) 
O SR. Z.urA : -Bem, eu tinha attendido apenas 

á discuss5o l'm g-eral (Apartes). 
O requerimento do nobre deputado José Ma

rianno é pcrfeilamente cabível, a votnção por 
partes deve ter log-ar independentemente da vo
tação da ca~a. E' uma faculdade que lhe dá o re
gimento. 

~t·uzam ·se mw os apar es. 
A vota::ão nominal requerida pelo nobre depu· 

tado, o Sr. José Bonifacio foi sobre ore uerimento 
em ;..;-era e nao po e ser app 1ca a a votação no
mina I por parte:S seuão por meio de um novo 3 re
querimento. 

(Continuam os apartes.) 
No cslauo a que as cousas chegaram é impossível 

discutir. 
Votei contra a votação nominal, porque entendo 

que deste modo de votar só se deve usar nas 
grandes Cf1!Cs!Ues. 

Niio me incommoda, em incidentes de ordem, 
prestnr o meu nome ás gazetas, mas declaro qne 
julg-o que não ha outro alc;mce em votnr.nominal· 
mente por partes,- senão preterir os trabalhos da 
asscmblén, impedir que entre em discussão a 
rcfor111n elcitotal, e como sou membro dn maioria 
e dese·o 1 nn os trabalh s cont'n , n 

O Sr. Antonio de Siqueira (pela 
ordem) :-Sr. pr,·sideule, votei a favor da votação 
ncminnl, por.,ue não occulto meu Vtlto om occ:1sião 
algum<~, mas tenho me arrependido de tel·o feito. 

VozEs:-Nem ninguem occulta. 
O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA:-Apoiado; não at

tribuo a nenhum dos Srs. dermtados o proposito de 
occultar o seu voto. Quero dizer : não ne-go nunca 
votnção nominal, porque estou sempre disposto a 
declarar o meu voto. 

n. ,AnL s FFON o :- • ss, coragem e com
muro n todos nós. 

O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA:- Mas e.;tou arrepen
dido de ter votado pela votação nominal, porque 
vejo a cam:~ra em vespera de inutilisar absolutn
mente uma sessão com uma votação nominal, que 
não tem a menor significação política (Apoiados). 

dente, PC\:O ao nobre deputado que conclua as suas 
ob.servaçõcs, a fim de que se proceda á votaç-:::Io no
mmal. 

O Sn. A:'>TONIO DE SIQGEIIU :-Eu concluo com· 
quntro palavras. 

adiantnmento do requerimento aà' nobre lea er da 
cama r;~ dos Srs. deput<trlo;;, não impugnou nenhum 
dos additivos, a enas reclamava o adiament or 
que, 1z1a e c, ha outras mnterias no orçamento 
que e5tào nas cond_ições desses additivos e que de
vem tamhem sei' scpnradns; este foi o pensamento 
do nobre deputado por Minas. De maneira que aqui 
nestn camnra não ha a menot· divcrgencia sobre os 
addi~iv?s que fa:em parte do :c;-querimento em dis-

cada urna daqnellas ma terias devcli.1 fazer parte de 
u~ projecto em separado_; o nobre deputado por 
Mrnas que re uereu o adwmenLo a enas disse 
no orçamento havia mt1tcrias que deviam awmpa
nhar aquellas, ter sorte identica. 

Ora, desde que não ha divcrgencia alguma na 
camar<l dos Srs. deputados com rcla0~0 ás diversas 
matcri~s que faz•_•m parte dos divt:l'SO~ additivos o 
do requerimento em discussão, a Yotação nominal 
por partos, inutilisando completamente uma sess5o, 
é um acto que não devemos praticar. Assim, pois, 
peço a~ nobre deputado por Pernambuco, autor do 

O. Sn. JosÉ MARIAi\NO: -Não o retir'o. porque 
são additivos que se contrapõem: uns podem ficar 

I -

O Su. PRESIDENTE:- Attenç~o! O requerimento 
já foi indefel'ido e portanto vai-~e proceder it \'O· 
tação nominal. 

ProcedendD·se á votarão n0minnl : 

l L <. l 

reira de Barros os segnintes Srs. : 

Santa Rosa, Danin, Fabio Reis, Franco de Sü, 
Paula Duarte, Sena, Franklin Doria, José Basson, 
Freitns, Rodrigues Junior; Paula Pe~soa, Joio llri· 
g-ido, Vi-:-iato de Medeii'os, Souza Awlrade, Libernto 
Barroso, Thco:loreto Souto. Po!llpcu, l\IoJõeira 
Brandão, Ara~·,io, l\IanocJ Carlos, Souza Cnrvalho, 
E.pam!nond<Js~ de Me! lo, Costa Rilleiro. Ant~_nio de 

raphico, Joaquim Tavnre~, Luiz FeÜppc, Bua~que 
de Macedo, Beltrão,Esperedião, Ildcfonso de Ar:mjo, 
1\larianno da Silva, Espindola, I3arão da Estancia, 
Monte, Barros Pimentel, Zama, Francisco Sodré, 
Prisco Par;lizo, Dulciío, Ribeiro de lllt•nezc~, Jero· 
nymo Sodré, Marcolino 1\loura, Ferreira de :Moura, 
Almeida· Couto, Ruy Barbosn, Rodolpho Dantas, 
Augusto França, Azan)bujà Meirelles, H0rta de 
Ar:tujo, Almeida Barbosa, Fr:~n~a Carvnlho, Fre
derico Rego, Baptista Pereira, lVIacedo, Souza Lima, 
José Caetano, Freitas Coutinho, Feiicio dos Santos, 
Aurelinno de l\Iagnlhães, Cnndido de Oliveira, Carlos 
Affonso Correia Rabello H o-inu Silva fo-nacio 
~Iartins, Cesario Alvim, Lafayette, Theodomiro, 
Theophilo Ottoni, Mello Franco, Moreira de Barros, 
Barão Homem de Mell·', LEoncio de Carvalho, 
l\fartim Francisco, Segismumdo, Alves de Araujo, 
Sergio de Castro, Silveira de Souza; Mello e Ali'im 
Florencio de Abreu, Silvefra Martins, e Fernando 
Osorio: ao todo 84 votos. · 
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O Sr. Joaquim N'abuco (pela 0)'(le1n) : 
. · L , 1 so remanCJra que 

V. Ex. não tomasse em consideração o requeri
mento que 11z depois de tel-o fundamentado. O meu 

1 que sua noticia tinha influído no estrangeiro. 

requerimentg t:oi : ífl:lB se pas: · 
putado por S. Paulo, se destacasse tambem do or
çamento o additivo referente á suppressão da caixa 
da amortização. Si acasQ as minhas palavras pas
saram desapercebidas a V. Ex., não o passaram 
para os tachygrapho:;, cujas notas acabam de me 
ser fornecidas, tendo eu levado pessoalmente ú 

m u requertmeu o. 

O Sn. PRESIDE:>TE: -O nobre deputado disse 
ue diri""irin um r ·. i · • 

metteu á mesa por um continuo, quando se estava 
no aclo da votação. Ora, como o noBre deputado 
hoje começasse por uma questão de ordem, cen
surando a mesn, arguindo-a mesmo de Ullll~ro
cedimento irregular, assignal:.mdo entre outros 
factos o de se receber ftira da occasião opportuna 
emendas ao requerimentú do nobre deputado por 
S. Pa nlo, não podia ser aceito pela mesa, como 
emenda, no acto da votaçiit:·, aqui li o que o nobre 
delmtado propoz, sem que fosse sn . , . • 
viamente ao apoh1mento. Foi depois que a mesa 
recebeu pelo continuo o requerimento do nobre 
deputado< ue S. Ex. aqui .com Jareceu l:~ra dizer 
que o m w c1to; mns ja nao podia fazel-o por se 
achar a materia em yotução. 

O Sr. Joaquim Nabuco (pela ol'dem):
V. Ex. me permitia que leia as ultimas palavras 
do meu discurso, que me foram fornecidas pelas 

.. • w ... , 

O Sn. Jo~f: Do.NIFACIO :- E foi }lOr isto que eu 
requeri votação nominal. 

a Sn. Pl\ESIDENTE :- Mas não veiu o requeri
mento á mesa, Jogo no concluir seu discurso. 

O Sn. JoAar;m NABUco :- Xão mandei logo, 
porque não tinhn aqui com que escrever, porque a 
mesa não trata disto, de fazer que não nos falte o 
que é p1·eciso para escrever. 

~ em eu esperaya que a mesn t etxassc de tomar 
em considL·ração o meu requeri111ento, desde que 
o nobre deputado por S. Paulo requereu votnçiío 
nominal para e li e -e n camnra votou-n. Niio sup
punha lambem que V. Ex. tomasse de uma ccn
SUI'a que liz ti mesa, mas que tive oceasião de ex
pliCar, uma vingan~a tão prompta. (Ni'io apoiados; 
sussurro.) 

Foi o nobre presidente Cfncm acab6u de alludir 
á censura que lhe fiz ao explicar a decisão que 
tomou sobre o meu requerimento. 

Requereu portanto votação nominal desse addi
tivo, a que se refiria o nobre deputado por 
r • , c · · fUe a 1 em s re enra 
o noi.Jre deputado por Pernambuco, que declarou 
que neste ponto .. :. 

( Varios apartes inte1·rompem o orado1·.) 
Deve explicar de que modo entende as palavras 

do nobre deputado por Pernambuco, ·lo r ue acre-
1 a que o r. pres1 ente nao us cntcn eu o mesmo 

modo. 
(Continuam os a Jartes . 
Quando se trata de fazer um requerimento cos

tuma-se no discurso declarnr isto e entende-seque 
o requerimento estú feito. Mas o Sr. presidente, 
por um escrupulo, julgou não considerai-o senão 
depois de ter chegado it mesa. . 

Nas palavras do nobre deputado não h~uye in
tenção de o1fensa. . . · 

O Sn. JoAQUI::u: ~Anuco :-Apoiado. 

facilmente resolvida; parece ao orador que pôde 
confiar na justiça do Sr. presidente, tanto mais 
quando se poderá amanhã re roduzit· o rP ué ri· 
meu o. 1, porem, nuo or atten 1 o, reshmar-se-ha 
o orador a esta falta de votação. ~ 

O Sn. PnESIDENTE :-Mesmo porque o nobre de
putado póde amanhã reproduzir o reguerimento, 
é que não devo preterir as formalidades que o rl'
gimento prcceitti.a. 

OfiDEll 1)0 DIA. 

Continúa a discusstio !la rcfo1·ma clcilornl. 
São lidos, apoiatlo~ e entram conjunctnuwnte 

em discus:;ão cnm o }ll'Ojccto as cmcud;1:o: t• ntltli • 
tivo seguinte:;: 

Quo a constituinte tenha em vista iguulmtHtle n 
rcfOI'lllll do 111'1. mi cln r.onstituic•ão.-s. H.- Hl ue 
l\lnio do 1~79.-Saltlrw/m Marhil&o. 

Que a con~tituinte se occupe i~ualmeute co;n n 
refonun do arts. 110 e !13 da constituic·iío.-S. n.-
19 de Maio dei8i9.-Salclanlta Jllarili!to. 

Que a constituinte se occupe ig-ualmente com n 
reforma dos arts. 61 e 63 da constitukão . .-S. H.-
19 de Maio_ de i8í9.-Saldanfla. Jlal"inÍto 

Que a constituinte se occupe igualmente com a 
reforma ~o art. 65 da constituic;ào.-S. n..-Salcla-

pnmetro a me attn u1r essa qua i a de ( ajJoiados) ; · 
mas depois da sua censura tão formal, cu não Que a constituinte se occupe igualmente com a 
podia ser indifferente a e lia mesmo pelo respeito reforma dos arts. i O, 98, 99, fOO e iOl da .constl· 
que me merece 0 nobre deputado. Sem incorrer tuição.-S. R.-Saldanha Mm·inho. 
na falta de que sem razão S. Ex. me aecusa, eu Que a constituinte se occupe igualmente com n 
podia ~lludi·r a esta censura (apoiados) sem ser ma teria dos arts. 3.0, 4.. o, H6 e H7 dn constituirão. 
por vmgan~a, mas por causa muito distincta .. -S. R.-Saldanha 1l!a1·inlw. 
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Artigo. Na eleição a que se procederparaacon
stituinte, autoriznda por esta lei, se _ obserYtmí o 
seguinte: 

·§ i. • As . províncias serão tlivididas em tantos 
districtos eleitomes quantos os deputados q.ue tem 

• ; • · . · o : CJ u a o. 
Fica p~ra isso em vigor a divi~ão autorizmla l)úla 
lei n. 842 de :1.9 de Setembro de i855. 

2. 0 · - • • • . o 

281 

estes formar outras 1 · ' · • " ' Ha 55 mmos que foi uuthorgada á na~;iío a lei 
desde que essas ~ssell!blé11s se ac!Jarem reu!li4as. fundamental do Impcrio, e neste longo decurso 
Os que se sent1rem aggruvados em seus dn·e1tos de tempo 0 nosso pacto $OCial apenas uma vez foi 
políticos recorrer'iio ú carnara dos de ~ , , a na par e un amenta , nas bases 

a.0 em camm·as municl{lf!f!s, nem juizes de.paz da organização politica, mas apenas em pontos re
poderão ser s~spensos de snas. funr.ções rclat!v~s lativrunente secundarias, principalmente quanto 
ao processo elrltoral, desde 30 ums antes da ell·l\:llO á ndministrnç5o das proYinci_as . .1_2 essa· rerorn~n, 
primaria até á ntmração geral dos votos. não foi decretada em uma 5Jtua~uo calma. c !'lm 

§ ü.o E' expressamente prohibhln a prescn~a de n'um ~pocn do grandes agita~ões, depois de um 
força publicn, qe .linha, policial UC qunlqUCI' ~a· rrloriOSil \10 • ' ' •• 

Outul•rQ dP i8iii, na flal'te em rtae mund.~ f:lzl!! que se foram, seniio npng:uulo, (leio mQuos grnntl~· 
t1lch•iio por lista incompleta (tert;:o}; e alterada em mente nttcnuando com n successüo dos tt'm(lo~. 
tod:i's as outras partes de l}Ue trata a presente. com a pratica re:.tular c pacillcn das instituições. 

Rcvogam-so as disposições em contra1·io. 1'iio profuntla foi n ma~~a e a i!ritnçiio pro~u~idu 
Rio de 1:mciro, !9 de Maio de 1879.-Saldaulta no povo brnziloiro pela Cllssoluçao da conslltumte 

l clue, npenas expirado esse periodo de quatro annos, 
1lfari11 

10
• 1 xauo peln constituição, dentro do qual era ved3du 

o Sr. :t•"raaco de Sá.- Sr. presi~etite, n sua rcforma.levnntarnm·sc gt·nndes reclnmaçues. 
si eu houvesse de obedecer a um sentimento de veh<'mentos pedidos, pnra que a lei fundnmental 
amor J.l!Oprio, desistiria da palavra que V. Ex. fosse reformada. 
acaba de me conceder. Essas reclamnçõesa que o Imperador se o~PU?lla, 

A reforma da lei fund!lmental do lmperio pare- a que ~e oppunham seus conselheiros,cont~·r~_!uram 
ce-me que não só pela. (C~a~m~a~r~a~e~.'P~e~lo~g~a~b~m~c~tei.'+~e~m~rrfra~nMd~e~pa~r~·te~p~a~ra~o~I~nno*V~ll~ne~n~t~o~d~a~o~I~n!'a!co~n~·------l -------ilmHJatSS,-jtJIJt6}ff'-it(}j6à[Har.aHJntitfia~~itl , , . CJona que rouxe em re.su ta o~ abdica~ão ~o pri-

d 'mportancia· entretanto o que vemos meiro Imperador. Essas energJCas asptraçoes se 
pto e magna 

1 
·' - ' · d · ct·r' tt·aduztt'"nl no PI'OJ·ecto que immediatamente foi sen hQres é correr estn d1scussuo no mmo a m 1 • o 

fercnr.a p' ublica e até, segundo parece, tarubem da promoyi!lo pelo partido victorioso, e que depois de 
· d c (1\r- 'ados) "'randes mutilar.õés veio a ser o acto addicional, 

indifferença a .:~mara l,ao apot. · · b · é e"'~~" let' de que õ partido liberal se púde J·ustamente Apen:~s um dia ou outro a curiOSidade pu hca · """ 
excitada pela grande nomeada de algum elo· uf:mar (apoiado.ç), peln qual deve o paíz ter pro· 

Ao 30,-TOllO lo 
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funda gratidão, por isso que salvou a integridade ~ constituinte muito suprrior á conslitui~ão oulh-Jr
do Imperio (apoiados) e asseg·urou o exercício das gada? 
liberdades pu!Jlicas (Apoiados, muito bem)~ . Aquellc projec_to, como é_ sabido, foi obra de !llll 

Porém, Sr. presidente, as nspirações uos libe- tllu:;trc lJraz~lCir0, A~ltonto Carlos ~e. At~tlr;:da 
raes de :1831 não se limitavam ú des~entralizal'i"JO ~Iaehauo e Silvn. Pors IJem, esse dtstmctJssm10 

· " c ctlus. r as, ncre~centou esse homem i! I uslt'P, 
Estas aspiraçõe:', porém, não morreram, conti- apezar desses 1ll·feitos qne parccer(lm iutoleravcis 

nuaram a f;~zer uarte do desidemtum liberal; ve- au prillleiro Impcraclor e aos seus conselheiros, a 
• tr .. 

7 
... • • -·~ • • , . 

0 
.. , - • , • ~ { 

como reformas urgente::, de nccessi1lade imme1li(lta, uma cúpia desse projecto, :1penas cõm algnmns 
mas como idéas que o 1mrtido nwntém, conservando modificacues desliua<las a dar maior forra ao ele-
as trudirues honrosas Lla gerarão de :1831. menta nionnrchico. · 

Muitas das vozes que do nosso IHOprio seio se Es:-:a:,; 1lifferenrns Pntre o projecto da constituinte 
levantam contra o projecto em diseuss~o, rt•clumam c a oiJra do conselho de estado do primeiro Im
por estas reformns e por muitas outra:,; qne certa- 11ermlor, jú fora111 expendidas perante esta cnmara, 
mente se achmn dentro da esphera das icléas li- pela vozeloquentc do nobre deputatlo porS. Paulo. 
beraes. O Sn. FLonENCto DE Anrmu: -Por isso mesmo 

Ainda hontcm ouYimos o illtistre reprcsentnnte as diJfercnr;as são cssonei-lcs. 
a provmcta o IIHIZllllas mvoca -as tot a:;, pe1 m- O Sn. Fn.\NCO DE S.\.:-Mns é certo que n muitos 

do que a maioriu desta camara, por honra sua, vor fPS[lC'itos o projecto da constituinte era grande· 
d~ver de colierencin, _inc~ti~se no projccto qw~. ~e mente infL'rior :i constituicão c ue foi outoro·ada. 

nosso pacto fundamental não viu hnm "woprinmente 
dos seus defeitos, mas da nffl·onta que tinha sido in
fligida no pa iz, do desejo que e li e sentia de se 
não submetter itquillo crue reputava uma humi· 
lhnção. 

E certamente, senhorc:;, foi singular nnomnlia 
outhorgar-se uma cartu á nação que 3caba.v(l de dar 
tão grande manifestação de sua vitalidade, da 
consciencia do seu direito, proclnmando snn inde
pendencia, e acclanwndo Imperador o príncipe que 
então presidia aos seus destinos. Esse príncipe era 
o eleito do po,•o brazileiro; em vez de llte dar a· 
lei rimordial delle a devia reeeher 

Era este sentimento ele pnndnnor offenclido que 
levava aquella briosa e energica g-eração a desejar 
ardenteme-qte, senão substituir, 11elo Hll'nos modill· 
car profundamente a lei constitucional·llo Im· 
per i o. 

A não ser isso. t~o g-randes eram ns ddeitos no
tados na nossa lei fund3mculnlqur, quatrn annos 
depois de promulg-atla, jú u na~,:ito impaciente exi· 
gisse a reforma~ Seria o Jll'Ojccto llu usscmbléa 

" ~lO po ere1 cmonstrar esta proposi~iio, portjUe 
nem o as:'nwpto nem.a hora em que fallo o per
miltelll; s1~ria prolongar demasiado o meu discur
so e l'Dlig<ll' a nltcnção daquelles que têm a lJonda· 
de de ouvir-me ( Niio apoiados). Mas, sem sahir 
do assumpto em discus~ão, reforma eons titucion3l 

•• - ... • l • , • • ... 

.. ' ... ·-· O pruprio nobre deput[ldo por S. Paulo nos indicou 
um des~es pontos em que projecto da constituin
te er3 iuf'erior :i ce>nstituição do Imperiu. Essll 
projecto excluiu totalmente do direito de voto os 
jornaleit·o:;, os operarias, nquclles CJUC vl\·em do 
suor· de snn front<•, dia por dia. Para a reformn da 
con~titui~ão, CJlíflnto aos nrtigos propriamente con
stitucionnes, t·~igia o projecto que n necessidade 
des~a reforma f'os:-:e reconhecida por li't•s legisla-. . . 
cada uml das cnr;t~l!'as. 

Vede~, senhurc~, que era impossiiJilitar Q rc
forlllél. N5o ha naçiiu tiio pnciente c JlPrseverante 
IJUU durante o longo espaço de 12 :umas IJossa 
insi~tir nas mcsnws idéa:;, para vencer paciflea
llJen to todos os obst:leulos que se lhes anteponlwm. 
A Hussa constit nição admitte a rel'ormn desde q Ul! 
a uecc~siuadc dellu é !'(;conhecida por uma ll\g"i~
latura e por sim11les rttaioria de voto!3. 

Füi·a para desejar que o partido libcrnl, convo
cando uma constituinte, pudesse submetter-lhe 
~adas ns refornws constitucionaes que elle dese-

der mocler(ldor ou a interpretação relativa á res
ponsabilidade ministerial pelos netos desse poder, 
e tambem 3 rel'orma do senado. 

Entendo, e recentemente já o di~se um ministro 
da r.oroa perante esta camara, embora por sua 
unka responsabilidndc, que uma das reformas 
mais necessnl'ia~ é a !la c3mara vitalícia. . 

(Juantu ao poder moderador, está no programma 
do nosso !JIIrliuo o prineiJlÍO da rcspousabilidndc 
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ministerial ; e não està só no prog-r:muna, está fir
mado na pratica do partido liberal, que já com 
inabalavel e honro~a firmeza fez effectivo este 
Jlrincipio, ainda com sacrilicio de um gabinete c 
de uma situação p~litic~. Poslet"iormente não_ me 

' esta doutrina. 
ALGuxs Sns. DEPt:TADos ·- E' até dogma. 
O Sn_ FnANco DE SÁ :-Certamente. Foi, portanto, 

com g-rande sürprcza que llontem ouvi o noiJre 
df\tmta<lo- por Pernambuco, em :1parte ao illustre 
deputado pelo Amazon:1~, declarar que eMc ]n·in
cipio já foi renegado pelo partido liberal. Onde, 
como e a fJUL'lll"OllOsito llonvc esse rcpuLlio ? A este , . . . . . .. 

visto que "deste assumpto" se occupou o dis.tin~t~ 
orador a ']nem succcdo 11:1 tribunn. 

Esta materia tem sido larcramente di lti h 
nosso parl:nnento e na im[n·cnsa, foi olJjccto de 
uma obra luminosa desse grande espirito que in
felizmente se apagou para a patl"ia c vara o lM'tido 
liberal, Zacarias de Góes e Vasconcellos. 

O Sn. Pnrsco PAnArso: .-O livro de ouro. na 
phrase do Sr. Fernandes da Cunha. · 

O Sn. FÚNco DE SA: -A constituiç.ão conferiu 
privativamente no chefe do Estado o poder mo
d_era~or. A meu ver esta expressão privatiMmente 

rstPja inhibido. dé snggeri1·, solicitar ou nconsclhar 
o uso de qualquer das attribui~_·ões uo poucr mo
tlerador. Ao Impcrndor pe1·tence a deliberação e a 
re:;oJuruo, mas no m iuis te rio pertence n execução 
dt•!-'ses :retos; c de:;t!e que tem t.lc exf•cutal-os ha 
de ~ .mini~tcriu :rs~umir ou dcclinat· a rC.•5puu-

t.l • 

A constituir~o esige para lodos o:-: :u~tos e\<!CU· 
tivos a rer·~relula ministerial; pol·t:mlo, tlesdo rJne 
o neto tio poder lllutlcraum· lem un ~er e\ccntrulo, 
Ollll':l 113 0:\pllt'ra do (JOUCI' executivo, ]ll'edsa ua 
1"'!1\•n'IHla e J'I':O:]wns:dJilitlmlc mini:;k.'rial. 

O Sn. BH.\1\Ql'g nE !IL\GEDn : - Nn no,~a fórmn 
«lt! ~overno , o mouarcha u:"ro t"lll iniciatiYa 
(Apoiados). 

JIIH"iO t\;'l'i:ll':lljllC O (lll.)lCr:ttltll' 1\ o jii'ÍHi·t~ii"O rl'jlt"I\

Stmtanle da 11ariio, " lhe itH:lllllbt~ wlar pela illdt\· 
l'PlUlt•nci:t c• lwrmonin do~ 111:1is jlOdc!r•!:' poli!icns ... 

O Sn. Hrr llAHIIOZA : - :Xi"io ü rPpi'PSl'lll:m!e Je 
}lar tidos. 

O Sn. FnA:xco ng SA : -No cxPrcicio dns alll'i
Jruiçõcs eonfcritlas ao poder moderador, nunca se 
deYe snppor que o chefe do Estado se haja de 
guiar [ror pnixõcs ou interesses partidario=-; pois 
que lhe eumprc considerar sómcnle os grandes 
motivos de interesse ]1Ublieo, as grandes ~azõcs de 
Estado. 

o em os mm1s ros suggem· ou 1scu tr a con
voriinncia de um neto do poder moderador, como 
depositarias da confianr.a da Corôa e tamb1 m da 
coulinn,·a da nnçiio, cxprl's~n pela mniorin do parla
mento ;. mas, em f:JCc dn nossa lei constituc.ionnl, 
não I h~s c:tlle o direito de iniciativa c o dt~ ter inter
venção for~<;sa, inflnnncb dccisivn nas resoluções 
d.•sse poclet·. A cleliher:wiio e a n)solur~n. ao meu 
vêr, pertencem á Corôa. · · · 

O Sn. JoAQUDI ~Anuco :--Não apoiado. 
O Sn. FnAxco DE S_\ :-Pertence porém aos mi

nistros a cxccu\:ão desses actos; tendo de execu
ta\-o5 pódl!'o min.istcrio npreeial-os: si os approva, 
referenda-os wrn ·ue se·nm C\e ·utados · si os 
dcs~'IJProva, olferecc sua demissão c póde dizer, 

1 
como disse o gabinete de 3 de Agosto-não podemos 
a~:-:nmir a re:;ponsahilidad.e do acto, porque o con-

O Sn. fiuy BAnnnzA : -Não é essa a doutrina do 
livro do conselheiro Zncharins. 

llloderador, IJasta a re's,{onsahiliJade do ministcrio 
pela referenda e execução desses actos. 

Sr. prl'sidentL~, pela deliberação dos actos do poller 
modenülor, havia certamente um rcspon~avcl nu 
constitni~ão du Imperio: era o cons,ollto de estudo. 
A lei fandamr.ntal exigia que o Imp0eauor nada 
pudesse resoln•r no exercido d~ts attribuiçõcs do 
poder modcri1dor, excL'pto a de nomear e demillit' 
seus ministros, sem consul Lar o conselho de esLado, 

útr ::.p ns,' eis ::; n. ir s s canse ws 
que désscm dolosamente contt·a os leis e o bem 
publico. 

• • • .. 7 ,. .... 
.. , • .. ... l 

. conselho de estado, pola execur.iío o gabinete. Hoje 
niioé o1Jrig:1lorüra consnll:r, dcsapptll'cccu,pol'lanto, 

1

1 a garantia da responsab!liJnde do conselho de es
tado pela tlelilwre~t·5o. 

E, Sr. prcsitlente, este f:IC!o, f{Ue tem sido ar
. guiJo ao Jl<lrlido libcr<~l, certnmenlc niio põtlc 

eu l'nr no numero c sua~ cn pas. ~ ver n c CJIW 
foi es~c jWl'lido que promonm o re11iizou a suppre~
são do eo11selhn tlL~ t•$latlo, lHI qnnl exi:;Lia na 
(".tlllslituie~ur; mas o [lartitln liberal, ao propor cs:-;n 
rc!"omw, "n complet:~v:r. pc1lilltln a snppl"t•ss~n do 
puder modL•radm· c !i·;m~feJ·it.ld? suns :.lttl'ibni4.)Õe$ 
para o putlcr execut1ro. A Hlen dos lthcrncs c•rn 
pois systt~m:~tica L' com!llctn.. , 

O Sn.JoA<!UI.\1 N.\lwco:-E c1ueri:rm a suppi·e:;;;fío 
0 0 

o"" \ 0 
" ~ \ ) I 

I O Sn. FnAXt:o 11" S.\ :-F~i o pnt·titlo consrr\'nllor 
·enl':t!:'kll:ulo na cnuwt·a YitaTicin qne, snpprimindo 
a propo>i~iio l'<•l:~.tiv_a no l'oilct· lllOI.l<·~ndoJ', n:1o tev!l 
fot"l'a pm·a snppl"lllltl' a qnc se rdPnn no con,clho 
de ·l':'tacln, c tl:tlti resultou esta ineon~rnoncin dn 
ficar :,;em nm respons:1YCI. lfltanto :i ddiheraçiio c 
n'soludo de ~cu::; :1ctos. o poder moderador, con
fPTi1IO in·ivnliYa mente a Ulll:1 pesso~ . inviolan~J. e 
sagrada. Todavia, com a re~ponsnbdJdade d~ mr
nisterio pela exec·urão uesses aetos, constdcro 
que as libcnlndes pnblic::~s c o interesse do E:-;tat.:o 
lleam snfficienlelllcntc garantidos. 

) . 
que ~s líber;e . .; de úi:H 11neri:tm a suppress5o de 
algumas das altribuif,Õl~S do poder moderadO!'. 

E' e-xacto. St'. pre~iclent'3; mas rra porventura 
razoavel esse desejo, as ::rttl'ibuições confcridns no 
poder moderador não serão esscnciacs em todo 
governo monarcllico? 

O Sn. Jo.\úum NAnuco:- Não. A t'scolhn de se· 
nadares, l)Or exemplo, o direito de amnistia •• , 
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O Sn. FnAxco DE S,\. :-Entendo qne :::im; o que ! O Sn_ FnANCo DE S"\ :-Si nm cidadão der uma 
razonvelmente gc púde gn:;;trntar é qne uma ou qnrix.a a nm trihnnal pr•Jo:;; cle5;varios df' um mn
outrn dessas altril.Juições poderiam ser modificadas, gi~trauo, lla de se attriiJuir isso provnvelmente a 
limitaua~ por algumas rcstricçõcs ; alg!J.mas ddlas pt~ix.ões pcssoacs ou loc<~es, e na nwioria dos casos 
poderiam ser transferidas para outt·os poderes. n5o haverü outro rcsultauo que as des ezas c in-

<lssumpto pl'ineipal deste debate, mas pmcurarei bem [Íonderadn a materia, fôr suspenso pelo Im
dar uma breve resposta ao nobre deputado. 1 perador c mandado julgar pela relação do districto, 

Com o actual systema de composição do senado, sem duvida esse tribunal tom;:~rá o CD-SO na mais 
por escolha em lista formnda pelo voto popular, a sél'ia cansideração. 
escolha dos senadores deve pertencer á Corou. H,e-
con~lCÇO_, porém, que reformap.do-sc o modo ~ec·?r- O Sn. llELFORT DuArTE dá um aparte. 
·, · , , . •n _ · -~:- en1ores, eu açojus-
direito· de escolha. Eu aceitaria, aceitaria sem du- , tiça á magistratura brazileira ; neste ponto permitta 
Yida o partido l_il;eral, a re~or!lla. do sen:~~o~ to_r- o meu amigo e Cf_mpanbeiro _de depu_taç:io que não 

expenderei daqui a pouco o meu pensamento de 11 7.Íleira mereÇa os epíthetos. severos, exageraO:os, 
modo mais completo. . . com que por alguns tem sido verberada (Mwtos 

Eu adn1ittiria, Sr_ pr~sidente, que o direito de J apoiados). 
amnistia fosse t~ans~erHlo do. ~o~er modera dOI: o Sn. SEGIS~IUDO : -E' uma gravi.ssim:i injus-
pnra o poder legislativo .• ~dn~Iltma que o podei tiça. 
de perdoar pudesse ser hnntado, supponhamos, . . 
relativamente aos ministros de Estado. Taes mo- O Sn. JOAQUIM NAnuco:- A magtstrntura e a 
dificacões se poderiam fazer nas attrilmições do melh?r que pôde ser, p:1ga como e pelo Estado 
poder· moderador, assim como _poderiatn set· feitas (A.powdos). · 

rr ' _ • ' -- • • _ _ ~, i 1 
0 

!S ra · 
tr~nsferindo-se para o poder legislatiYo ou sujei-

1 
tura do Brazil é uma pustula hedionda, entiio esta 

tando á sua prévia autorização o dir~ilo ~c dcel.urnr 1 pnstula se estende a toda a sociedade 1Jrazileira .•. 
a cruerra su'eitundo <Í mesma ;:~utonzar~uo ou a ra-
tilicarão ulterior o n fazer trata os de allian~a 
offensiva e defensiva e de subsidio. 

o Sn. JoAQUDI :!S'Anuco : -E a attribui~ão ·de 
·suspender magistrados ? 

0 Sn. FRASCO DE S.\ : -Direi ao meu di~tincto 
n ,. ), i .,.. -

n EGrs~mxDo :-~ pota o.-< ccuse-se um ou 
outro magistrado, mas não a classe inteira. 

O Sn. FnAxco DE S_.\ :-••• por isso que a ma
gi~tratura sae d<ts classes mais illustradas, mais 
i ndepcndentes, mais mora lisa das <lo pn iz, e n. un
turez~ de suas runcções deve purifical·a e não cor· 

eiso que não ~~aja nenhum P,Oder. (1mnipotente, ~isto, po.rtanto, a~ho-me em desaccôrdo.com o 
capaz de exorbttar e de preYarH~nr Impunemente. meu distincto collega e amigo. Sei que o nobre tle· 

(Ha va1·ios a.part1•s.) }lUtado tinha Jll'OYavelmente presentes no sea e=--
• 1 - . f> •• · pil'ito casos dcploravei:> e que involuntariamente 

Senl}ores, ~ q~1em se pO! cna C'!11 cru com l1tnls 1 intluiram na su:1 OJlinião a respeito da mncristrnturn rfficnew. o direito de fnzer -cffectiV:l n rcsponsa- ' 
1
.o · f 

llilfda(le . des magistrados llClos seu~ desm:mrlos ? brazileira; mns não queiramos ~encra ~~ar ar to~ 
- 'b 'I \. que são apem1s lamentaYeis excepções (Apoiado.~), A' propria m;lgistra.tui·n, tlOS tr1 .nnncs . " esses 

11ertence process;1r e JU~~w_r os ma:.nstrados i mas .0 O Sn. BELFORT Du.\nTE :-E' que V. Ex. é mais 
cs irito de classe.a arcwhdade de cor 1ora ,ao mut- n·eneroso do ue eu. O nosso 1:1rtido 'll !;. -

tas vezes não torna impo~sh-e ou sem efl'eito esse victima tlclla na provincia. 
jnlll'amento? Seria :~o eorpo legi:'latiro? )[a.s o corpo o Sn. FnAxco DE SA :-Sl'. presidenh\ eu nw Yon 
leglslativo ~ssobel'baifb durante o ~nrto pe1·iodo. des,•ianrlo por demais do caminho qne devera se-
de suns sessoes com os alto~ negoc10s •lo E:-;tatlu cruir. . 
não podia prestar attençiio [,Os abusos c execssos o Ouanto no pode1· moderador. ncrcscentarei ain· 
commettidos por mag-istratlP~ em todo u Imperio; · da~ si 0 nobre d•Jputado por Pernmnlmco de~eja 
nem está i~SO na ll:lturezn de Sll<l~ :lttribuiçõcs. COÍJhCcer inteiramente a minha idéa, ·as :;eguintes 
Neste ponto, J1CL'mitta o nobre deput;tr1o que lhe rellexões. 
dig-a. S. Ex~ destõa do pensumento dos liberaes Ainda hontem o illustre representante do Anta· 
dc~:I.S3i. · zonas, como uma das mais graves arguições can-

Os liberacs dnquelle teiltpo, longe de quererem tra esse poder. dizia: • Basta a disposição que per
tornar os mngistra(los um poder isento de efficaz mitte a noméaçiio livre dos ministros, para que 
col'fectivo, não _sómente mantiYei:am essa attri- !'; • 

m1çao o c w o ~- n o, nws am a con eru·am Senhores, o livremente emp.regado na consti
ás ass~mbléas provinciaes o direilo dt~ su~pender e tuicão, quanto á escolha dos ministros, deve 
até de demittir os mngistr~tdo:; (A.pa1·tes). entender-se em termos habeis {A.poiados). A 

Os poderes devem ser independentes, mas é pre- constituição não podia querer isentar a Corô~ das 
ciso que cada poder, e :'Obro tut.l? ~1quellc que t~m condicões esscnciaes do regimen representatiVO e 
em suas mãos a propriedude, a hbert.larle e a nda parlan1cntat·; o que quiz apenas dizer foi que o Im
dos cidadãos, não seja um pouer irrespon~avel. perador não estava em todo e qualquer c_~so ad-

O SR. SEGis~m:-;oo :-H11 o processo e o. julga- stricto a aceitar a opinião do parlamento, quanto 
mento. :i forma~ão do ~cu gabinete (apoiados), qne podc1·in 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 27/01/201512:00- PÃigina 23 de 33 

Sessão em 20 de Maio de 1879. 28G 

a Corôa divergir da opinião manifestada pela n~aioria ··ta mos : ninguem _pó de aflirmar que o chefe do 
da camara dos deputados, compô r livremente o seu Estado é o!Jrigado a aceitar em todo e qualquer 
gabinete e appellar para a narão. caso a opinião da camara :los deputados ( Nã.o 

Si desejamos que o parlamento lenha a iegitima apoiados e apartes). 
parte de influencia, a parte principal, na dirccção E~tamos úe accürdo, a divergencia é só de fórma 
dos negocifJs p~bli~os, nilo_ podem_os querer, sup- nn expres~ão, quanto it exactidãn. da formula pela 

c que a Corôa fique obrigada em todo caso a re
cclJet· da mnioria da camara dos deputados o seu 
ministeri ain< a c UI · 
em opposição completa com o dessa maioria. 

Sob este ponto de vista, Sr. presidente, dc\'é) 
dizer que não me parece rigorosamente exacta a 
maxima- o ministerio é uma commi~são do par
lamento. Xào a reputo verdadeira nem na Ingla
terra nem no nosso Jlaiz. 

, · (.o ·:s ( a .. 
Si o Imperador entende que o pensamento da ca

mara dos dop.utados !_lâo póll.e ser o da na~ão ou.vai 
• r ••• l ... ,.. 

do Estado, püde discordar, m~nter o seu gabinete 
ou org-anizar outro opposto ao pensamento da ca
m:Jra dos deputados, com a condição, porém, de 
appellar para o 1~aiz, n quem pertence a decisão 
Hnal. 

Sr. presid~nte! em 1831,, !la discussão das re-
R.· ALDINO DAS l E\'ES :- OIS eve ser. 

O Sn. Rur B.\RBOZA :- Aqui tanto quanto 
cons titucionalmentc. · 

' , , te 
tinha a honra de presidir á camarn: interpretou 

lú, de uma maneira que me parece original a sig-ui-
(~:- ; -. • • • • rr 

(Fia outros apartes.) 
0 SR. FRAXCO DE S,~ :-Si O ministcrio~ si 

os agentes do poder executivo não fossem seni:io 
meros clelegados, mera commissão do poder legis
lativo, onde estaria então a independencia dos po
dei:es? Em tal caso nunca poderia haver desaccôrdo 
entre o ministerie e a camara dos {leputados, e l>er 
esta dissolvida, permanecendo aquelle ; pois não 
deye a creatura rebellar-se co~1tra ~ crcador, c lH'C-

< :::; t ::, 

:m: 101 ~ 6° da constitnição do Imperio. "' 
Disse Henriques de Rezende que o livremente era 

apenas uma referencia ao artigo da constituição 
que dispensaYa o Imperador de ouvir o consellw 
de estado relatiramente ú attribuição que lhe e 
conferida no urt. 101 ~ G0

, isto é, a de nomear c 
demittir ministros. 

O Imperndor estar a adstricto a consultar o con~e
lho de estado, para o exercício das outras ut~ri· 

.. - .. '\ .. - : 

committentcs. O 11oder Pxecutivo é delegauo ao 1 

Imperador que o exercita pelos seus ministros, i . .. . . - . ., . . ,.;-

obrÍgado a aceilat· o seu alvitro ; a consulta era 
obrigatoria, ex.cepto quanto áquella attribuição. O 
livrementesirrnifica a 1enas no entender de Rezeu!le. 

agentes do chêre do Estado, não do parlamento, sí 
bem que deste dependam pela necessidade tle obter 
os meios de governo c pot· serem perante elle res
ponsavets. Deste modo se combinam a indcpen
dencia e a lwrmonitl dos dons potleres. 

que o Impera or ora dispensado d<l consulta no~ 
casos de nomeaciio ou demissão dos seus ministros. 

Esse illnstrc de1mtado eslava pl'oximo da époea 
em que foi redigida a constitui~·iio, convivia com 
os seus redactores. Púde ser que o pensamento 

1 delles não fosse além uisto ; mas ess:~ expressão 
Ha al n a ilJ' e . I • l • rr " • • 

N5o me consta que Pstc principio cordeal tla m- qne expuz; ::tgn~t1cando L~l;.nbem, co1~1o se disse 
dependcncia e harmonia dos poderes tenha sido nnquella dtscqs::~o em :1~3'!', que ~ ltb.erdade de 
ou pos~a ser derogado p~lo direito cous.uetmlinat·io, escolha ~ clemtssn? d~~ m_m1stros nao p~d~ _ser de 
0 não do nosso paiz mns do cstranrre1ro. qualqnet modo lestu!lgtdn, co1~1~, !lOL c~emplo, 

' , "' . estabelecendo-se em let qne os nuntstros sejam no-
.. O Sn. lluY ~.\nnoz.\.: -E da essencta Llo re· meados 4entre os que tiv-erem certos requisitos ott 
gtmcn llarlomentar. furem t~prcsoutados em li~ta pela camura do~ de· 

O Sn. Fn.\:scu DE S.\:- E' da cssencia do rc· pulados. 
gimcn pm·Jmuentar que os poderes scjamlt(ll'llltl· o Sn. Ht:r ll.\nuozA :-Ahi prcpon.der<t o cspirilv 

-.. • • l ' • • .. 

' ~~ esphern (apal'tt·.~). ~a maioria dos cnsos. forçosa· , , ... . , . , 
mente o chefe do Estndo hode suhmettet·-se á OJIÍ , O :sn. l•:t.u:co. DF. ~,\:-~cruutta a ca~aru quo 
niiio da mnloria da cnmarn dos deputados: pude cu co111plete o meu pen~amcnto sobre ~st~~ do.t~s 
porem em cn:;;os cx.cl'pcionaes discordar, c 1! ynrn po~ltO;~ _tmporl~utc~ n~l~.,a~~s como dcfcttos unpcl• 
cs,.cs caso~ <}Ue lhe foi linda a faculdade de dtssoi· do.mH~ da no~sa con~tunt~.to. . . 

•. .: : Jú o expenut, Lah·ez com clemastado desenvolrt· 
Vcl a cam<~rn. • I meu to, quanto no l>rimeiro- o poder mode1·ndor. 
. O ~n. nuy 13.\HnozA;-E: o caso. em que. n Corua o outro é :1 rita iciedadc do scnndo. 
sup~ue que a <:amara esta- em dwergencl3 com a Et·a contra a vitaliciedade dos !;Condores que 
naçuo. . . mais pugnavam os liberaes de 1831. 

O Sn.~ ~nAxco DE S.-1.:-A. hypotlles? a que !lle A instituição do sena~o, como _dizJa. Paula Souz~ 
r~firo e exa~tamente aquella que ac~ba de ser m- em 1839, na mesma camara vitahcra, nunca foJ 
dtcada pelo 1llustre deputado da Bahra que me tem · - · · :-- c:. 

con es . ; _r i . . s . o r 5 co ga.s 1 centava na Aul'm·a Fluminense o illustre Evarisio 
não extste scnao uma dtvergencm no modo de da ;veirra, naquella epoca essa camara se tinha 
expressar o pensamento. · tornudo"'impopularissima. 

O Sn. Jo.-\QUDI NAnuco:-Estou vendo que é E justamente impopularissirna, por iss!) que se 
enorme. compunha de homens educados no regimen abso-

0 SR. FRANCo DE SA:-E' em substancia a mesma luto, quasi todos inteiramente dedicados ao!. o im
doutrina que eu e os nobres deputados susten · perador. 
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O Sn. Sot:zA C.\HYALHO :-:\Ias CYitou :-~s gran
des asneira:; da cnmar:.t popular tbquclla rp:Jca. 

o Su. F.\BIU H1::rs :-E ellcs lú nunca :ts fizeram? 
O Sn. G.u.Drxo D.ts XEn~ :-Elles as fizeram 

O Sn. FH.\:>co DE :3.\:- Uma l'amara cnmpos
t;~ úc llome~b tdfeito:::. au i!OVerno absoluto, a!,:'rade· 

1'11rn~c o tli:;sc· e;{tiio ot{tro ill~t~tr'c ;cnador- liLeral. 
cum cxccpo;iiu de úous ou trL·s, tinham totlus rece: 
:Uitlu llonr:1s, titulus, elllpregos, não podia merecer 
iiS :;ym!JalhiaS l' a Cllllfiança da llUtâO, e SÓ poderia 
::Ta!l"e<d-as com a iadispens;tYd condít·ão qne na· 
4uelle importante discur.-o indicava P~~ul:t Souzn, a 
c ,1 , n , r a::- i 0as r o pro;:rC'sso o pa1z e rcm-

fLll"lllar-sc: com as eircumstancias.\l ,;enaJo, intin:i-. 
datlo p••lo golpe t.lt~ ls:JI, jnlg-a:LJo-se amP:l(.'<Hlo n;1 

~. . .. ~ 

~01110 U)tinwn;dnte O fez )[ac~)Úth0~1, .com O jMlsà
mento occul!o de resistir, na medid:1 de s ::as furça:-:, 
ás idéas triumphantL·::;. Essa submissão não duruu 
muito tempo, foi sómente até Julho de 183::1. Vendo o 
scn:,Jo que llw não amc:tÇ<P([Ifll a cxi~tt~ncia os che
fe:: da revolução,uesde tJUe se julgou ~alvo c :;eguro, 
cnmcr:ou a resistir, 3 tomar sua tlesfona., OjilJOll
do-sc a qua:-:i totlns ;1:; reformas que iw anuo nnte
rior. haviam sido votndas 113 camara dos tleputado_s: 

..: lo. • 

Fosse:n oa mio itl/·:1~ C\;J,!!erntl<'l,~, .1 11:It_'ii() .1s fJilC
ria naqtwlla t~pora. a t·amara tlus tl•'llUl:~t.los n:·ul 
fez nmi~ t!Ut' :;c runl'urmar com a \"Olllaúe uaeiu-
1Wl, Aind;I nwis, a t'fdiWI":I tlu.' duputarlo~, os chl'fc.•:' 
do pa1·titb liiJeral. tkram :1~ pruns mais ·!lrilhan
tcs tanto Lle energia ,, mnor lia lilwn1:1Llc, t•omo de 
l'filc/'iç C jll"!ldC!!Ôil [iõill'Íutica (.·ltwiados). 

.-\O }13:1~0 IJUé CCUialll Ú )ll't'~~iltl da npiniàt) pU• 
hlit-a, procur .. ,·am ,. eon~··;.:-ni:lln r"11td-a ,. I'IIL'a· 

• 11 ror :-: • 1 ''· rt:t 1 trecr•:ro 111:11:; 
mo•ICI":uln c :'Pll~nta. · 

Foi ns~im t[llt' a r•aJHnra ti",' tl.•pttl:Jdll~, qn:• lw
via 1weitadn todas t':O:,.:ns id,::,s, t{llt! o IJttlJre UI'{IU· 
latiu julga iualllllissiHi~ ... 

11 Su. Souz.\ C.\ H ,._\t.llu :- 'Jaeri:l!n a uwm<rc h ia 
fcueralívn ••• 

U Sn. Fll.\:\Co T>F. S.\ : - A jJ,:a Jtl'inrip:tl qut• 
lrillmphou t'Jll J~~l.:L a 'llln.~i nnicn itlt'·n tJtW se 
:o;a!Yon tln n:tuft·a~!'io Jn,pwlle projt•do tl:1 cnmara 
tlos tlcputndos, foi a da monarchin f•· :,•r:1th·a. O 
qnc velll a ser a." llDS.'-M ns,..:emJ,J,:as proYincinc.~ 
:;e11iio :1 n 1 1licnr~o dessa idt'·n a :1ffi rmadío a <1ll· 
tnnmnia d:1s prnYinl'in~, qnc não f11i tle~cnvolrida 
tle modo cvmpleto, nw.~ que o p;Jrtitlo lil,Jeral 
1\e~eja 11\le o :;cj•1! Ni\o t}ltcro que il monarchin 
federativa sc•Ja t'nlendi•la dt~ t:1l maneira q nr~ ):e 
cJ:et;Ut' au jlOII!O <lo COilC1'llC1' Ú.~ j)l'O\ inci:l..; Hlll l"t.'· 
giua'n rle EstndCI:; soberano~; 111~111 :tssi111 a enlendiallt 
us lil.lcr:trs chH[Ul'lla ,··pt:c:t . .\;.lo, seu h ores. ~e ria 
grantlu e tlt•plor;~\"d erro 'lll~" uru p;dz Je,..:Je ~ua 
o1·igem unido e hmuo;.:cn(•o, t)ILe f•'•rnw um va~to u 

podcrosoJmpcrio, se quizc>sc a bel prazer f~~ce_iunaz· 
em dznlr~os E~t:Jdo,; pt·qut•no:; c ln•cos . .\ao e c:;ta 
n minha iuéa. nem era a du partitlo liiJeral cu1 lS:H. 
Qnando Jig·o· r1uc no nosso_ 11aiz se d_cre úa!· n~a1s 
completo dcsen \'oi v imcn!o a <lUto ::om1a provwnal, 
fJU•!r~ apena~ tzcr que a n~~llfi':_\"L a H a e_pos,:tYê, 
a 111a1S c\tensa tle:,;centraltzaç::tt) no repmcn d;1s 
proyi~ll;ias é uma necc,;~idadc puhlic~. _de L" orucm: 

; • . ,: •• '- - .~f,. . . .. 

o-ocios politic .. s do E~ta.lo.. o que pcrt•mce aos intc
f.cs:-:es geral's. mas dtWC <Jhr<tnger tudo aqui !lo tJUC, 
se"'unuo a c'i..jn·e,;são conslitueion:-~1, diz respeito aos 
intcr6::es pecu\iarc:::, ú admini~trat;ão e economia 
das [ll'orinri\ls. 

)I;I,; a r •;·lam·Ir.;in .,· · • 
dos liLeral'S de Ú·\:11, era a reforma do sen:1do. E:-:~a 
reforma era c·..:igíd\1, como aínt.la em i869 a in!li
con o P<Irtitlo lihcr<tl no seu pro;.;ramma no S(•ntitlo 

a suppr•)55:;o t a,., :: lCII.' :1 e. O projecto e 1S:ll 
cstalJeleda lllll senado kmporariG, renovado de 
uons em don~ annos pelo terça pnrte, o que dnva 
ao JU<.ndato dos st·natlores a dut·ncão tle seis annos. 
I::sta idéa da temporariedade e i·enovação pardal 
do senado é perfeitnmente :rdmissh·cl (A.poiados). 

E~tú consngrat.l<t na legisbtçiio du Ynrius j)O\'os, 
não s:, de povos rcpu!Jlicanos, como o dos Estatlns
Unido:::, mas de p~tizes molwrclticos, corno a llclgit~<~, 
a Uollandn cou.II'os. Es!a reforma era la.ll<lth1s 
t}UC 11<1rl uc a t•poca encon tr<~Yatn maior apoio, e na 
Yotação das duas cam<!ras reunidas <::thitt ['ela 
nwivrin de nm unico voto, tendo compnrecitlo to-

.:. • . , , , t • a o:;. 
ag-ita~.:ão l' a irrita(•iio rontra o ::>e nado era gmntle. 
Esta l'efonrw não :>crin cntiio um desproposilo, por 
isso que aintla lnje, nos tempos c:1lmos em que nos 
arh:11110~, n•·m :'it[lll'l' !'Cria um desacertu. p,·,dc 
din•J';:ii'·St' I!U<llllo tiO lllOtlO da J't•ftll'll1a do :'éllado; 
ma~ ,·~ uma d.u tll'lla:; t nc nn mi· · ·1 • • 

11 Utlh'!'u de adhcsüe::: (Aroiad,Js,l . 
P••n,:nndo tlcst•· modo. fui p:11·a mim :'O!"f•rezn c 

ma:,:-(la o~I\'Ít' th• 11111:1 roz :-~uturizaua rJo partit.lo 
I ilwrai. em uma das primeira~ sc~sües deste anuo, 
e ainda lu1jc, eotuo t[UC a :rpolllgia tl•l senado bra
zileit·o. bto ~c ap:u·ta t·ot•tpll'lamctlle da lingua;.:-em 
e d:ts tt·aui~,iJ•·:S tio pnt·tido liberal. ~unca o scnndo 
!Jt'.IZilcit·u fui considerado u:un cxt•t•!h•Htc instituit:lio 
pelus JiLt•r<JC~. lidere o ill u~tre chl'fl' JilJcJ':tl (clil·i· 

O • I ~.O ... • ' : O •• l. 

;·~~ ~uas pnlnn:1:~ e oust• contt•st:d-ns. S. Ex. nqni 
nn,..: tli,..:,..:t.• tJtlt' o ~t'nntlu hl':lliJPiro n~o s,·, em umn 
t'\l'l'llettt•• in:;titni\.'i''o, IIW~ :.in•ln l':'5t'ncialmentn 
tl•'IK'IIdl•nte da Yontndl' uar.iolwl. tlrpcnth•nte do 
poro. :-;r•nhores, t'IIIIJtll' t'on~isle t•s~n tlept'lltlcnda? 
(I tjlll' lllC jl:ll't't'C l' f{lll.' 1J :-'Cll:ttlO IJ:•nzilt'iro. npt•Z:Ir 
de ~lia uri;.:,~m l'lt•cttn, l'Otnttina•ln com a t•scolha 
imperial, é um poder· qnc lk:1 :10 m••smo !t•mpo 
tlc:•:lpt';:-:Hln da IW{':"Io, r. SI o quizt•J', intl•!Pl'lluentc. 
da C"r··,a. 

Si :~l;.nrmn dt'JH~ndt•ncia tt'm estn col·pomriio 
Yiinlicia~ é do chefe tla nação..' daquel.lc lJUe distri-
he ·o··:w~" ~ · , . 
mca•:ücs de cousclhciro de Eslatlo, ns pu~tas de 
ministro, os t>lllJll"t•gos para os j)arentes (Jpoirulos). 
o pon• n~o pt'ide llar mais nada ao scnatlor, c o 
lwnefleio que n:io se pótte pcrdPr nem acre:::centar 
é lw111 dr•we~3a estjueritlu (.lpoiad'.ls). 

Minll:t opiui~o, :-;r. jll"t•sitlt•ntc, e :'elll énYitla 
muito fr:11:a (u<lu ll[loiadus), sr,t!Jre.tudo eonts·apo,;ta 
"OJIÍlliues t:io puutleros:1s cumu :HjUclln de qnc nc·ste 
mom,~ut:l dbcoruo; por is~o prot·urarci conoiJornr a 
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~linha apreci<tçao com o juizo de uma grande c 
JJ'rccusavel nnto!'idade, Antonio Carlos RilJeiro 
de. Andrada ~ruc!Jado ~ Siln1. Opinião in,.:ns
!'Clla, porqnc essr~ illu::;tre brazildro foi daqttdles 
que se acharam ao Indo do ~cnarlo pngnantlo 
contrn ns holllens da rcvolur~:~o de 18:ll Era 1 1 

o:; e 1cfes do partiJo denominado }"l'staurador, 
qne_propendia pnra a rrncç:'•o, qur~ rJueria mnnter, 
scnao angmentar, a força dos elem1~lllos conser-
- .~ , sa 1 .,, i:,;,.:. 1 i icn .• ccres r· 

(jUe Antonio C;1rlos !'oi o reclactor do projecto da 
coHstitninte, cotno j:í -ros recordei, e ncst:~ projrclo 
se instituía um sen:1d1) vitnlicio. Em 1815, na ul~
cuss5o da reforulil elcitornL na qual aqnelle emi
nente ciilndiio kn• magna parte, disse elle : 

• O senado brazill'iro é um dns con oliticos 
ma1s m<d cun~!ituid<•s que se podem imngiiwr. llm 
:-:cnndo vitnlicio c rlc numero fixo n~o !'C compa
<h·cc rom a orp:nizaç'"io de nm govemn n~nlrncntc 
· « i\ o . 1 itu os _ • 1m, ai n • 

lia. nma coi'poratão d1·mnsiatlo poderosa, e que só 
n5o :-:er:í omnípotcnte si o não quizer _ • 

.E como lembr<Isscm a dispo.~i~ão do nrt. GJ, 
replicou :- • O rl'cnrso da fusão sú tem logar 
q u:mdo um projccto é de\-olvido ú camarn com 
en1end::t~, mas par::t o caso de rej'it:ão nüo lw. cor
rcrth"o algum. Qnantlo se veriliea a reunii'io das 
dtws c:nnnras. ús niais dns vezes seni ·Yencida a 
\'oni<Hle do> ~erwdores, e por is.'o 1Jcm inscn~atos 
Ptn c l'S 5:il o c•m consrn 1r na n~:10. • :. acres

CI'lllou, com a nntorid1:11le que lhe uayam os annos, 
<ts:.:im ~um o seus g-ranc!cs la lentos, ~r.us sery~ços, 
. ' 
• Fl'lizmentc n~o col11[ll'Chendem os scnadorc•s o 
~eu llúdl'r ...• Si Ctl fosse senador e dirigisse o 
sen:11.io, poueria l'azl'l' (jtH' ltlllo se cm·,·asse :'1 
minha Yontulh•, que os outros poderes fieass~m 
l'l'<luzidos a narl:l, qnc a Cort1a e o povo I!ada 
pndt•s,;cm cuntrn n vontade soberana e omntpo-
etllc t :111 UP a camara. • 

Prruc rs mezc,; tkpois, tent.lo j<i n!'st•nto na eamnra 
Yil:dicia aqudlc !Jr::tzill'il'o illu~trc, o scnndo, como 
para di•Jnon~trar (llle hem cumjm•hcndia e era 
c:1paz de JH'!r em pl'ntica ma omnipotcncia, apro
Yeitou o primcii'o ('I!Si'jo, 11111 projccln cstn!JL•Ic
cenllo Llua~ rl'/at;õrs, uma l'Jil S. l'nnlo, outr::t em 
)lina>=, (lednruu ser a fuslio fncnltativn c reeu
,.:nn·5C no e"ll\"it•! da enmarn dos deputados para 
Si' ·, '"l • ; rr,' • 

ik~iliJ l'l),;io 11con lirmnrla n <lnntrinn tla ru~·~o 
i .• cull:ltiv•~. lill~' SPillpre o pnrtido libcraltinlw rc· 
l!~"il:111n. qw· l1ari:t ~itlu Y<.'IH'i(la em 18:JO, (lc~is
tii;.J., o.:uti111 u ~cnntlo (l1• :-:na e-;nrhitnnte pretC'n~~n. 
~ll:'li~Ut:ltlauh) :upwlln 1'•poen. <1<' nfur :;(·l l!w sr•J' li· 
l'itu I"t·cn~aJ' :1 1'11:-:ào. lll:t~ :dlllln cl!l ~~~~~ nt!millir n 
Ylrtaç.iul Jll'o.mi~t·nn. cu~~·lHli'!Hln (jllc :1 eonslituiç~o 
apem1~ :ulnuLLia· a rcuuwo tlu:-: dtws c;unai·as }mra a 
dl'l ibemc:iio, mas que pnra a votn<;iio d1•riam ~(·pa
rar-:-:e. 

uma cmunrn a~sim constituhla é umn forra im-eu
ri vd. l_lor i:,;~o concordo com o illustr~ cx-minis~ro 

n~ ~ossa 'orgnniza~ão'. politica é ·a ;cforma d~ se: 
nado. 

O Sn. Rur B.\HllOZ.\ :-Apoiu<.lo; nws com eleição 
dirccta. 

O Sn. FI:_\:\ co DE S.\ :-Certamente, d::sde que 
tenhamos verdadeira dei,~flo; sem ella é umu J.ourla 
lodo o ,;ysll'Ill:t fl'prc·sP!lt:ilh-o. 

:\[as, Sr. pr13sidente, eu que por índole c tnrubem 
pela rt:>flexiio, pelo IJUe reputo prudencia política 
e j):otriotiea, n:1o !"Ou inclinado aos meios extremos, 
ás solu(·ões intran,igentes, desejaria a reforma do 
sen_auu em con(li(.'ües ma_is m~~es~a~. c a meu ver, 

Jllotlo que ni1o p;:de . .:se prejudicar as altas c.onYc
niencias pniJiicas. 

Para isto não l1nYia n~·cessidade de uma rofunda 
re orma na constituiri'io ; l1astava o desenvo VI
mento do principio <JUB ella consagra no art. 61, 
tormmdo obrign tol'ia . n fusiío em touos os casos, 
!anto no de emendas, como no de rejeição do pro
JCdo. 

E_u_ ac~?sct•ntaria oatro correeyvo,_ a apo~cnta-
- - ' que, ::tttendenào-se ;i verdade dos factos em nosso 

clima, rosse de::;ignnda. Aos i5 annos, por exemplo, 
o homem neste );üz )O 11 a-~ ·i •i (l"iada rue 
:-ej:1 sua orgnniza~.:ão, está can~ado,senão cxhausto. 
E~talwleç3-se, portanto, quo o senador ao chegar 
aos 7:1 annos, deixe vago o seu lagar, conservando, 
porem, as honras c o sulJsidio. 

O Sn. G,\LDixo DAs N~-:''Es :-Voto contra isto~ 
vni onerur os cofres publicos. 

O Sn. Fn.i,.xco DE 8,\.:-Desta maneira, Sr. presi
dente, haYia n gr:mdc vantagem de termos uma 
camnra que seria. or assim t.lizer, o panthcon dos 
ancwos Jcnemcntos a patna, o repos1Lono e to
das as nns~as glorias, o receplacnlo das sumida
des polit!cas, qne e_sti,-essem :rinu~ no caso. de pres-

( .. c. .. ' c..:S 

l.lanmo c oppc)r invcncivel obstacub ás idéas novas, 
no Iirog-rcsso politico, 1Í voutnde nacional. E ::tquclles 
de's1;.; nnciiius Ycneranuos qne pela natureza, 
JWio peso da illad1!, estivessem impossibilitados de 
JJCill exercer tüo importrmt.es func~ücs, conserva
riam snns honras, c os meios r nc a na ão lhes <lc-
Yta garant11· em remuneraoüo de seus longrrs ser
vi<;oi:, e para sustcntac;iio de sila eminente posi<;iío 
un ultima (1uad•·a da viua. 

O Sn. FnANÇ.\ c_,nvo~.Lno:-E quem seria o jniz? 
O Sn: Fn.\~Co DE S.\.:-Pt•rgtmta-me o nobre de

putado rpwl 5eria o pouercompctentc}l:tra derretnr 
a nposeuta<lorin dos st•nadorcs: seria o proz,rk 
scnndo. .-

O :;;enntlor com o sf'n diploma apr(·~entaria .;u:. 
cerl i dão de bapti~mo on na oeca~iiio df.' tomlll' ns
sento :ts:'ignaria nmn derl:n·n~·iio lle ~ua i<lmlc .. \ 
coiHliÇiio de eerta itla1le é cxig-i(la parn a clelrt:.o ; 
podia sel-o tamiJemtrara o exercício uo cai'g•J. 

(lln mn aparte). 
~,:, se potkria admittir :1 aposo·nta(lori:t por in

ntlhlcz nãO Jll'UYl'lliCllte da idade, lllCuiallll.' SOJi• 
dtarão do proprio senador. Cun viria, porém, esta
tuir tnm!Jem a perda do cnrg-o por fnlta de compa
recimento durante cêrto nmnero de annos. 

A a1·tcs. 
S('nhorcs, nenhuma destas idéas é no-ra; não 

estou a divag-ar pelas regiões da theoria, pelos 
eamtlos illimil:tdoo; dn phantasia. Estas idêas são 
razoa Vl'is c praticas, jt"t foram realizadas em parte, 
c em parte for<~m propo~tas e discutidas no proprio 
senado IJrazileiro. Em 183\ discutiu-se na caruara 
vitalicia um projecto, apresentado por sua com
missão de con:'titui~ão, !lstnbelecendo qur? o se• 
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nado r poderia ou ter demissão por molestin grnw, . O Sn. FnA~co !?E S"\:-:-~r. presidente, ,1uand~ se 
ou pela idade de s~tcnta e muis nnn_os, c que pel'- . Unta ~a rc::hzaçao das rdeas secundarias, daqulllo 
dcn~ O Cargo l~Ol' !alta de COlllP?l'CCI!l1Cll.tO Clll ll'l'S fj!IC C llll'rO desenvolvimento da Vida ren·uiai' do 
scs~oes sucçessrvas, por an:,:encw para fura tlo lm- : pab., corollarios dos princípios consa(l'rados na sua 
peno sa!n licença do senado ou por corlllcmnaçüo , If'i funuamental cu com Jrchcndo Üe u Jartid 
< _ , '- • • ~1110 ll,'llllllp Hl nas urn:~s 0~1 no parla~ento, exija 

;\_ f~1sao opng-atona em_todo caso, ue C!Uclllht ou , unpcrwsam~ntc ~l reahzaçao d~ suas rdéas e tJUe 
rcjerçao, extste em um parz que vo~suc, e vcrliauo, :ulle ~~ssa ex1gencta todas as reststencias devam ce-

, • • : • • , !> e CU ,(• I . , ·.:, t llcCÍODU SCCX• 

m~nte não pr~d~n~ina o elemento democralicu ; ! l'film; princip_almente no ramo popular do corpo Ic
cxlstc na constrtm·.·ao da Nomcga. Consulte tltllll· 1 gtsluttvo (apowdos); entendo que em taes casos ha 
truer dos nóbres deputados .::ssà constituic:~o, c l;i I !1ara o part!do triumphantc um dever de honra de 
vera que em todo u caso d~ desaccôrdo entre n~ J l'Vur pot• diante o seu progrmnma. Não assim, Sr. 
duas camaras a fusão é oiJrig:atoria, e, put·tantn, iln · prestdcnlL\ quando se trata de reformas constitu-
dc prevalecer na maioria dos casos a u liniUu da i etotwe:-:, de reforma na lei fundam · , · 1 
ca_mara popu ar. E é justo que prcvalcra, ,·! a tluu- jll~:~ll' c as) nquillo ~que se deve attender' não é a opi· 
t1:ma que se proclama na mnximanceila c applnll· i 111ao ~·e·ral do partido, mas aopiniiio geral do paiz. 
~~u.la lJCio partido liberal-o senado n~o l'ar.po· 0 , , . ._ - . -:-· 

A camara dos deputados, segura llo.~en uit•eito, 
nuo abusaria delle, não havia de estar a ex.ig·ir do 
s8nado a fusão por ruot!yo de qualquer qúest:io 
secundal'ia, só a exi;;iria em casos de grande in· 
teresse político, e nesses c?.;;os o senauo deyio·s•• 
contenta•· com a sua missão' de conse!ltciro, eom o 
seu caracter de elemento moderador, dc~Linado a 
esclarecer com as suas luzes a discussão, a corri;.:il' 
os erros da inex Jeriencia ou Jreci Jitariio n tllu· 

disto,na nossa historia, temos mais de um exeni,;Io. 
Ahi está o caso dessa mesma reformn tlo 18J't, 

em que, apezar de ter a camara dos dcpulntlos, tuir 
grande maioria, votado varias alterações t'<msll!U· 
cionaes e regeitado quasi todas as cmcndns 'da cn· 
mar<:~ vitalicia, reunidas as duas camar.•s trium· 
plwram na mó r parte as idéas do senado. 

Ahi temos o exemplo da fusão de !81:1, em IJIIC 
a camara dos deputados, na qual havia umn J'rueu 

O sn:. Fn.\Nco DE 8.\.:-Em tal caso, Sr. prcsi
\l.cnte, o _que se tleve desejar é o accurdo, até onde 
l~n· posstvcl, dn todas as opiniões, de touos os pnr
ttdos (apoü!dos), porque a lei fundamental, deve 
sP_r uma ler que mereça o conseúso de to'tlos, uma 
lc• que mereçn o rDSpeito e até a venerar.ão e o 
UlllOI' da nação inteira. · ~ 

Port:mto si nós fossemos. s -
~emas tal poder nesta situação, impô1· ao ]laiz 
I;Una refo1:na pela_ qual elle não se havia moni
lcst:!do, nao ob~anamos com patriotismo, intro

I a cons 1 uwao e ementos de 
fl'lt•J ttcza, lançariamos entre os cflladiios o ferniento 
LI~· desgostos c res~D;timentos e, talvez, lie discor
lltas e gucr~as. c2v1s. E' preciso, Sr. prcsidentt ... , 
'l!l~ a cons:.ttuu:a? do Estado, como em Portug-nl 
L t~w em 18<J2 o rllustrc Passos Manoel, esteja 
acuna de todo· · · - · ,· . ' 
partido nenhum. 

_!)ra, foi des~e pensamento, senhores, que partiu 
o ll.lustrc presidente do adual .gabinete. Não se 
Lrt~LaYa de uma _reforma qualquer .. mas de uma 
l'elormn na propna base das nossas institukões, 
de. uma reforma no systema das eleições, qué é a 
ongcm do governo representativo. Para realizar 
esta reforma, entc_ndeu o gabinete de 5 de Janeiro 
que havia necessidade de attcnder a todos os es-
.' • :lo .. • ... , · · , · · c · !:ã • ~ n num e· 

rosa minoria .com a grande màioria do senado, 1'111 titios, 
uma questão relativa ú lei de fixação de l'urÇR!I l!o Put·ventura, Sr. presidente, nisto reneO'ou 0 O'a-
terra. ltinote as tradicções do partido liberal? Repud~u 

_O Sn. Ru~ R\.RBOZA :-Havia outra .sol~lçiio 'ltll' o:-: nossos compromissos ? 
nao era radtcal, metade do senado vrtallcia e a O partJdo_li_beral nunca sustentou como doutrina, 
outra metade electiva. Ct•.nw prmc1_pw, g:ue? reforma eleitoral devesse ser 

o Su. FRANCO DE S.\:- Mas, Sr. pre~idenlt•, rel~[l por lei ord_mana. A tendcncia do parti_d? li
a prCiposito desse longo catalogo de ementlas, que b~~ ~~. ~unca foi para . a_ vcneraçao .superstrCios~, 
na ultima sessão nos foi desenrolado pelo nolm'. de· ex:•r;_tra~a, da_ constrturçao _do Imperw. A consll
putado do Amazonas, e que mereceria ar uelle n;1mt• 1 lUiç.w. com~ vos acab~ d~ dtz_er, deve merecer pro
f!LH~ ('lll :1.83:1. o illustre José Bonifacio1 deu á pro. 1 Ct~nllol r~spCito da na•.: é!-o mtetr~. !llas esse r.cspei~o 
10 t da • n m·-5- _ • • 

1 

n.to ~ C'_e_ chegar. ate ao fetrchrsmo. A pro rta 
l·efo ·1. • • t· 1b 1 t ·I · , . - 1 · ' I a sua re orma, se(l'undo a rn ~:,.,_e an ejt em par e pe as mteirnpçues (c nt'Cessidade uas circumsta . o t'd orb I 
meus dtstmctós collegas, tenho-me em demusia es- ,1 • netas. par 1 o r __ era , 
tell.diào · so~re este ponto àas alterações uesejaveis I pe 0 eontr~rr~, sempre tendeu para a reuntao de 
na nossa constituição politica. I uma c;mst1tumte. . . . 
. 0 Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA:_ As interrupções j· 0 Sn. GALDIXO DAS NEVES:- ~ão a~oiado. 0 SC· 
provam a graude attenção quo todos prestam a , nado e o cl~b da rcforma2 aqur na Corte, estavam 
v. Ex. . I tod~s d~ accor~o em que n~o houvesse const. ituinte. 

. ,. . ~ln_csta9 os d1s~ursos do. Sr. Nabuco e outros. Eu 
VozF:::: .-E me.ecP:. \ Ja du~se 1sto aqm por mmta~ vezes. · 
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O SR. FRANco DE S.~:- Eu neste momento fal- 1) O Sn. GALDINO DAs NEvEs :-Como uma trans
lava em geral e não com applicação ú reforma elei- acção. 
toral. · O Sn. FnANco DE SÁ :-Eu acabo de citar textual-

Dizia cu que a tendencía do partido liberal, longe mente as palavras do nobre deputado pela Rio 
de ser para uma venera{:ão supersticiosa da consti- Grande do Sul. Os deputados Hberaes não só acei-

i :- · ..... ._ ~· · (. ~.. l .L • • ; , • a n um 
da convoca~ão de uma constituinte. alto e bom som,declaravam ao paiz que a queriam, 

Esta foi a exir;encia do partido liberal em :1831, c exigiram que isso ficasse registrado em solcmne 
esta foi a bandeira da revolu ão de Pernambuco - - · · · 
em · • pala os . Nunca fizemos questiio do modo, era-nos indif-

Sí, pois, queríamos a reforma eleitoral por lei fer~ntc que fosse ~or m_cio _de refol'm? consti
ordinaria, não era porque considerassemos que n tucwnal ou por lei o~dmnrw, o essenCia_l era a 
constituirão do Imperio era um deposito s::tcro- ref~rma do .systema eleitoral, ~end~ preferrvel que 
santo, em que não puuessemos tocar sem sacrilegio. sr; fiz~sse a contento dos dous part1dos. . 
P~rq~e seria, portanto, q_uc ~ parti~o liberal pre- . P01s bem, estamos no mesmo terren?._O Sr. pre-

apressar a reforma. Suppnnhamos e com razão 
que a inconstitucionalidade da reforma era allegada 
unicamente como um pretexto, como um obstaciilo 
invencivel que se antepunha no nosso caminho 
(Apoiados). Ju1gilndo insuperavel esse obstaculo, 
procunvamos ladear, convencet· o paiz e a nós 
mesmos de que para t>sta reforma se não precisava 
de alteração constitucional (Apoiados). 

Desde, porém, Sr. presidente, qucJ> partido li-
~ a pt~zes 

de fazer a reforma eleitoral por meio de uma alte
racão na constituiçüo do Imperio, francamente de-

.. ' ). .. rr:-- \ • • . ~ 
o 

escrupulos que tinharnos manifestado na opposição. 
Ainda mais, S. Ex., como já nos referia e tem 

~ido repetido nesta casa, de~de que recebeu de Sua 
:Magestade um ebamndo que presumiu seria para 
organizar o gabinete, consultou os amigos, os nossos 
mais autorizados chefes, e elles fol'nm promptos a 
declarar que não se devia fnzer questão do modo, 
que se podia adoptar o al\'ilre de alteração consti
tucional como meio do realizar .a reforma com mais 
facili d "' 
dous partido!: 

O Sn. GALmxo DAS :XEVEs:-Indo de encontro ao 
9 

que estava prompto à aceitar a reforma }JOr esse O Sn. FnANco DE S.\ :-OnJe est<í no programma 
modo. u necessidade ue fazer-se a reforma por lei ordi-· 

O Sn. GALDINO DAS NEVES :-Como concessão ao nuria? · 
}lartido contrario. . o Sn. GALDI:'\0 DAS NEYES :-Nas palavras dos 

· 0 d nossos chefes. O ~n. F_RANCO D~ SA :- senador ~abuco e 

clamad~ o partido liberal, disse em 1875 que ad: 
niittia a reforma constitucional, não como uma 
necessidade imposta pelos seus adversarios, mas 
porque entendia que desde que havia duvida sobre 
a constitucionalidade da reforma, era muito melhor 
(suas textuaes palavras)... · 

O Sn. GA.LDINO nA.s NEVEs:- Sim, senhor; eu 
tambem as li. 

a lei, além da autoridade que lhe é propria, ficasse 
isenta de quaesquer duvidas e escrupulos de Iegi • 
timidade. 

Ha um facto importante que prova que os liberaes 
aceitav-am de bom grado a eleição directa por meio 
de reforma constitucional. 

Naqueue· mesmo anuo, o Sr. Feneira Vianna 
apresentou para esse fim um projecto. Depois das 
tres leituras, tendo de ser submettido esse projecto 
á votação, para se decidir si devia ser admittido á 
discussão, o illustro deputado pelo Rio Grande do 
Sul, ex-ministro da fazenda, que er<1 um dos 

oucos da uella brilhante leiade ue o artido li-
beral tinha então nesta camara (apoi[Ldos), pediu a 
votação nomin~l, e pediu-a declarando que era pre
ciso que a naçao soubesse quaes eram os que que
riam a reforma constitucional afim de se adaptar o 
systema da eleição directa. 
. Votaram em favor doprojecto 57, contra 37, e no 
numero. daquelles votos achavam-se os de todos 
os liberaes que tinham assento nesta casa. . 

A, 37 • ..;..TOMO l, 

as de dous dos mais eminentes, no senado e na 
c_amara dos deputados. . · 

O Sn. GALDINO DAS NEYEs :-E eu hei de repro
duzir inteiramente o contl'ario. 
. O Sn. FRANco DE S..\ :-O nobre deputado com 
sua insistencia poderá fazer que eu lique ainda 
nuds fatigado do que já estou, mas não poderão-es
curecer .aquillo que está bem vivo na memoria de 

Os liberaes faziam questão da cousa e não da 
fórma, diziam que se podia, não que se devia fazer 
a reforma por lei ordinaria, sustentavam a possi
bilidade, não a necessidade de se adoptar a eleição 
directa sem alteração constitucional. 

Mas, Sr. presidente, objectam os nobres depu· 
tados que têm impugnado o projecto: admittiamos 
uma constituinte, não podemos porém admittil-a 
sómente para fazer esta refórma e sobretudo não 
podemos admittil-a amesquinhada,. vinculada por 
limites tão estreitos como os que estabelece o pro
jacto. Os nobres deputados entendem que ha nisto - , . . ~ . . 

< -

dadeira humilhação para o paiz, ·e ao ouvil-os 
dir-se-hia aue a missão da futura camara dos de
putados quê ha de alterar a constituição se póde 
exprimir com aquelle verso em que o grande epico 
portuguez pintou a condição miserrima do captivo 
Dom Fernando: . 

A vida de senhol'a feita escrava. 
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Isto, ]JOrém, nilo-é mnis que uma grantlc ex
<Jgcrw:ão, q uc pótle tia r Jogar, c tclll dado, a 
IJcllos moYi11:ento~ oratorit~s ; lil:ls n:1o exprime 
uma itléa t•xncta, uma yr.nlatleira interpret<u;5o da 
nossa constitni(.'iiO, nem :-:itJUet· um::~ doutrina du-

. . o.. .. O''· o • 

puhlic:~. 

Tnes CX<Igeraçõcs proYL'l11 do prestigio qnr. exerce 
. • • ; • • ., • \- ''1 

const-ituinte,· süo recortb~·i}es daq ucll:l asscilliJléa 
constituinte franceza, gloriosa sem tluvitla, pnr isso 
que r·calizou grantlcs cousas, (linda CillC tamlJem 
tenlw :;ido ori~eu1 de granucs nwles. 

l\Ias não se trata propriamente de uma assembl1;a 
cou~tituinte (:~poiudos)- Em grande nu1uero de 
easos as tsptilns os romens proYem c c nao se 
definirem as palayras. Si quizercm !'onsidcrar.a 

1 

fu~ura eanw!·a dos ll~pul<t.dns ~·orno uma ron;;tr-

berana, reves'tiua cÍe a~~ol ~los~ plc,no~ podere~, 
direi não o é de certo. Direi mai:', em tal sentido 
pt'lde-se repetir o que em :1.8:30 na camara franceza 
dizia Hoycr Cullard.: « ~ãtJ conhe~o outro poder 
constituinte sinão a rcvoluç~o ou a conquista. • · 
:Mas si quizctem entender por constituinte uma 
camara investida da faculdatlc de alterar ai
guns constitudonaes, uma cmnara c-om pollcres 
e:;.traordill!lr!OS e e~peciae~, tirCUlllSCl~pta. el!l ~llll 

e (. v c. , .. , 

é constituinte a futura camara, ma~ con~litninte 
a!l hor. limitada ou cunstitnida como lhe elwmou 

.: ~' ... ... ) ~ . 

pcrmi ttia si não a reforma de um ou outro <lrligo. de 
alguns artigos em numero muito lintitatlo. HuLlYe 
q nem S\lS!t•nl<tS:>C, Cll tre cs~es o Yi,condc tle f:<lyrú, 
qne :1 cun~tituit;iio sú permillia a reforma, de e;1da 
vez, dt~ um. u.nico a!'ligo. Dizia <HJUelle grande 

~ 1 ~· o·~ , )O 00 ... 1 I o 

• Xa minha :-~ritl!meticn, na minha gram1Íwticn, a 
unicbtlc Eiio ~c C'tmfnndc com a 'multiplicidade, o 
singular com o plural ; não pndcrt•mns de eada vez 
a terar IIWI:' fJ uc um :trtcgo. • ~sta mtcrpreliltãn, 
como ~:1bei:;, niio prcnlel'eu ; tlcmonstrou-~c C!llC 
a conslitui~ão empregt~YJ a p:~Javra- rtlgnm- no 
scntitlo tle quaesquer, c a lt!i de 12 de OutuiJrn de 
18:J2 designou varios artig-os para serem rcfor
mauo;;;. E os nobres deputaclos a tal ponto aumiUem 

•• •. • f 

t:~das o foram em nome da opposição, chegam <tO 
extremo opposto üquellc que snstentaYa o Vis
condi• de C:.:wrü : c•ntendt~lll c ue se dm-c fner a 
n~vbiio total d:J constiltução, que se póde.convocm·, 
C!ll tempo onlinario, sem que a natão o tenha 
exigido, uma asscmblt~a constituinte para fazer 
no·va cunstituiç~o. 

O pensamento do lcgisb.Hlor constituinte não ft,i 
limitar a ex.tcnsiro das altcrar.ões eonstitucion<Jes. c 
sim fazer 11ue as reforma~ fo"~sempt·evi:nuente e'o
nhccidasdos poderes cpte tinham de ilcliiJCrar sobre 
e l!:ts,. e da Itação que t.inha de con Çerü· facultl:ule 

que 1~1ais propriamente dcYeremos denominai-a 
- camara de revisão, c:nuara reformadora. O mc:mlD artigo será julgado merecetlor de re-

Na camara de 18:!(1,, assim- com•1 C li I Portug-al, forma on não, seg-undo n sentido em que a rcfur
por occasião da discussão do aeto at.ltlicionnl cut ma houver de ser feita. Si dissermos úcamara, ao 
1852, foi feita esta distinc~ão. Havia tnmllcm na st~natlo, ú Cort",a-tJHI:'reHte~ a reforma dt~ tal arti
camara portugueza clepntado:' de YiYa imagina~;io go, nercss:•riamenle pers-unl;lrâo, como tle~de Jo(l"o 
que ir v • a ';.. • ,. e 1 !' ' 1 e:,,< pci'guntaram aogaJmetc e 5 eJane1ro: Em que 
~niJCJ·ania de uma camara t:onstituink . .Jias cnlãu sentillo querei::; fazer a reforma? Como quereis 
lht•s l'e~pontliam:- • Esta canwra nüo é consti- que possamos d::wa no~sa adhesiio, si nlo snbemos 
tuinte, é u!na cnmara v_ar~ ~cvisão ~~n reforma tle qual a prctcntlitla reforma, si pútlc ser mais defci
al;,;:Lms artigo,; tla cons~tlU!~ao.• O\ 1scontle de AI- tuosa que a dispo:<iç5o existente? Para julgar 
mettla .Garret,, que enta? occupaYa a. p~1sta _?.e es- I da neccssitladc da r c ··orm a süo i ndispen::avei:; os 
trange1r?s, f~r dos qne fizeram essa ~Istmcçao · A dons elementos-conhecer o defeito elo que exist~ e 
~amara.e revisora _ou reformadora, tltssc ~llr:, e de o mcllwramento que se pretende substituir~ dis
muustna tenho evitado a palavra -constttnmtc- posi1:i'to existente. 
por entender que ni!o se~·in_exact~. . · "~ . ,r _ 

1 as, ane a a es a c 1 r a e a,. ~, s e. 101 " Ycnicntc si Jllll' vt•Jtl.ura ~c {Jre.tcntlesse uma 
de grandes rasg-os oratorio,;, njamo;; fJU<ll é a Yer- reforma. por exemplo,· como a que indiquei, c 
dade que se acha con~agr::da na eonstituit;~o, c 11 ccrtan:ente n~o se julgaria necessaria si se pre
meu vêr muito sabiamente consagr:~dn. A camara tentle,;:;;~ estabelecer a bereditaricdadc tio SL'naclo. 
que ha de fazer a reforma constitncion~l, segundo 
a· nossa lei fundamental, é uma camara que nt·ccs- A reforma do Jl'.ltler moderador poderia ser 
sariamcnte deve ter limites ao seu maildnto, limi- admittida pas:;ando :1s attrilJuiçõL•s deiie para o 
tcs que não são só mente Ulna nt•ccssid<Hle consti- executivo on dccbrando-~e a re~punsaiJi!id:tde 
tuciolial, mas uma necessidade resultante da pro- ministcri<t! Jwlos actos t!esse potlt~r; seg-uramente 
pria natureza das co~sas; e tlirei mai:;.: limites nunca o ~cria si se trat:1sse da supprcssao de totlas 
que podem ser, e Imo de ser em 111m tos C[,sos, ou de alguma das principacs attribui~ões do mesmo 
uma garantia d<tS liberdades pulJ!icas. poder. 

E.sta é. a doutrina da nos~a constitui~~o. Çom E', p_oi~, fóm d1' duYitla qne pnra o juizo sobre a 
' o (. '..,1 < ( • • ( • o .. l 

que devem ser reformados. Para que esta exig-cncia com <JUe a lll'ornovetn, em que sentido ha de ser 
da designação dos artigos? Seria porrJlW a coHsti- feita, é imprcseinui\'cl qne sujnm <lcclaratlas as 
tuição quiz limitar a quantidade dos artigos re- bases c,;s~·nciacs tlcssa reform<l ; do contrario a 
formaveis? Esta qu~stiio foi cleb:1Lida em 18:\1 1w pretendida rdorlll<~ mcrl'ecria o nome 11ue na In
eamara dos deputados c em :l8:3::r·nn st;n:ldo. g-btlerra :-e lll'tt :'t nlli1na rcfon11a clcitor<ll e que 
Alguns levaram a ex:.Jgcra~iio, em sentido conti·ariu um nobre deputatlo pu r Pernambuco, na melhor 
ao do~ no!Jres depnt<~dos impugnadorcs do pro- intcn(.'~o, ma~ a meu ver sem raz~o, appl(cou a 
jectó, ao ponto de dizerem que a constituição não este projecto, -um salto nas trevas~ · 
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... .. (. , , ~.. .J ~.. r t a sclr .;;!_ .. 

lnntc,_emscntido contl'ario po JUC dc~ejava a naç~o . 
. E amda CIUaiulo cons1·gmsse. a vontade nacional 

clcgct: u_ma camara de sua contiança, niío poderi1l 
a HWIOrta dessa cmnara deixar-se corromper ou 
arrnstar pela in !1 uencia do poder suprem:.~"! 

Senhores, não é isto uma !Jv otl!ese im ossi . I 
t•m-sc YJsto muit:1s vrzcs dewinrem-:;e ns~em

!Mas politicas do pensamento manifestado clara
mente em sua origem c fazerem o contrario do qn~ 

, < • • • • 'I ·lOS 
a assemblt~a nacional franccza, na grand.e maioria 
compost(!. tle monarchistas, que cstcYe prestes a 
rcstnurnr a won<JrdJia Il<l pessoa de Henrique V 
e acabou proclamando c organizando a repulJlica. 

O Sn. A;-;roNIO DE SI QUEm.\ :-Tal foi a forca tia 
opiniio. • 

O Sn. FnAxco DE S.\.:- Esta doutrina nJo é en
geu_h~da ad hoc, _p_ela neces::~dadc da defesa do 

veis. 
Sabem os nobres dcpntados que a~ reformns 

tinham siilo prineipalmente formulatlns por José 
Cesario de Miranda Ribeiro, representante por 
Minas Geracs, que teve depois o titulo de Vis· 
conde de UIJcra!Ja c foi senador c consdheiro de 
Estado. 

0 Sn.. GALDINO DAS NEYES :-Drazi!eiro muito il-
1 ~ • 

mittid-o em 2. a discussão, c rcmettido tal qunl ao 
scnatlo, apenrts com mals uma proposição ou 
paragraplro addicionauo p()l' uma emenda. . 

Pois hem, este iilustre brnzilciro que era tido 
como o :mtor p!"incipal dns reformas, quando as 
duas camaras SL~ reuniram em nssembléa o-oral em 

que exercia, enfrariucciua n ei1e1·gia da vont;1de perante a nar~o c publicou um opuscuio intitulad~ 
na~innal, houvesse de ser feita a reforma de mouo Exposiplo justificativa do deputado José Cesario de , 
muito dnrcrso do que~e dcsej:n·a, recobrando in- Miranda Ribeiro. · 
llucncin o Jlll.rtitlo anti-reformista, a que pertcn- Nc~sn éxposição, que qualquer dos noht·es depu
ciam quasi todos os que não queriam declaração tados poderá for na bibliotheea nacional, aquelle 
das l1ases c sá a!lmlttiam a designarão dos artigos distincto cidadão justificou-se dechmtndo que em 
ou uma vaga indicarão rlas reformas, ~em duviun :l8:H tinha opinauo 110r todas aquellas reformas, e 
pnra llOtlerem fazel-as a seu snbor. para que cllas passas~em mais facihnento na ea-

E os factos mostraram que o receio dos liberaes mnra dos tlt'putnilos hnvin formulado nquellc rcsu-
dc iS:H era fundado. tno do primitivo projeeto, porque era immensn e 

Achando-se ft'aco para resistir, o senado contem- irresi:'tivel a pressão <la opini~io puLiit'a, c havia até 
porisou, detr tempo ao tempo, e como estivesse a o pet'igo de que as reformas fossem decretadas 
lindar a se:'são o Jinou ue a discussão da ref ·i lenta11 '· 1 r 1 r· ne to revolucionaria 
fica~se pura o anno vindouro. trimnphando á opinião dos qnil pediam reformas 

No nnno seguinte as paixões estavam serenn._d<~s;. i:l c .i á. Fõr;t obediencin á opinião publica e 
o senadu tinh:} recuperado a corap;em, e então com "ao. mesmo tempo um meio de evitar as violencias 
sobranceria c tent,cidauc ~c oppüz ú llua"i totalidade do partido mais (~xalt;tdo. 
das reformas vu(adas pela canwr<t. l\'1:1s em 1832 j:"l a siLU<tl)iiO crn dh•crs:1, estavam 

Srnbores, não digo que este facto fosse deplora- 1 os animas calmos, e Miranda B.ibeiro entendeu 
vel ; não digo que fosse desarrazoada a transacção l que s1í deviam ::>er adaptadas como reformas do 
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camaras estavam de accõrdo c que tinham por si a 
.vontade gera Ido paiz. 

Eis ahi. sçnhores, um exemplo de incoherencin, 
si quize~dés, mas de incohere_ncia por amor do 
bem publico, de uma transacçao afim de que se 

- rr ... ' ... , 

nesta ma teria que uma camara ·que· recebe da 
na~ão poderes extraord~narios, pa_ra UI_!l c::tso deter
minado e de summa Importancia, nao possa ser 
dissolYida emquanto não houver de::.empenhado 
esse mandato, porque essa camara exprime a von
tade nacional de um modo tão directo, tão positivo 
e tão especial, que seria inadmissível o appello da 
mesma camara para a nação; essa camara é, por 
assim diz~r,. a. propria nação, visto comp01··se de 

H .• NTONIO DE 8IQUEinA:-Não apoiado. 
O Sn. J.<'n.-\NCO DE S.~: -Isto que resulta dos prin

cipias está tambem no texto da constituição. 
Sr. presidente, a constituição estabelece que, re· 

conheciqa n necessidade da reforma, se expeça 
lei na c ual se determin ao · · 
aos deputados da seguinte legislatum ... 

I O Sn. JoAQUIM NABUco: - Apoiado; não à::ts 
o tra 

O Sn. FnANCO DE SA. :-•.• especial factlldude 
para f::tzer a reforma. 

Não contet1te com isto, diz:· • Na sl'gniute legisla
tuta e na V sessão será a materia _proposta e dis
cutida, e o rrue se vencer prevalecera. • 

Para ainda mais esclarecer o pensamento, a mett 
ver jú pn tente, do legislador constituinte nesta~ 
disposições, recorramos ás fontes da nossa lei fun
damental. 

qt{e, uma vez ~econl~ecida a necessid;de dn reforma; 
deliberasse a camara si eila devia ser feita na se-

(r· • ,. • • 

ou menor urgencia da reforma. 
O nos~o legislador não aeeitou esta disrwsição 

da constituição ·hespanhola ; determinou que a re
forma fosse feita nn seguinte legislatur::t e na :1.." 
sessão. • · 

E com razão as:::im dispoz. Não se concebe que 
• , ns i ucionn , cuj ss1 .a e. 01 

reclamada pela naçao ~ reeonhec1da por le1,_ de1xe 
de ser urgente, possa ficar demorada; por 1~so o 
legislador comtituinte não se. contentou com dizer 
qu<1 seria feita na seguinte legislatura, acres
centou • e na :1.. n sessão. • 

A lei que reaiiza as reformas constitucionaes nüo 
depende da sanccão. Si se recusa este direito á 
Corôa, como se li1e havia de dar o de dissolver a 
!lamnrn antes de ter fl'ito a reforma'! Fôra dar-lhe 

e tmpor sua vou a e ou e a mr 111 c 1· 
0 Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Não apoiado ; ella nitamente o tornar impossivel a reforma. 

· exprime a vontade nacional e representa a nação Em tudo, e partiqularmente em mataria politica, 
como outra qualquer. (A.poiados e não apoiados.) pa~sada n opportuntdade, desmerecem ou morrem 

. ate as melhores comas. 
O Sn. FuANco DE SA :-Como o~tra. qualquer, I Em 1872 foi Jwoposla Jlclo n-overno portun-uez, 

não. A camara dos deput~dos ordmarm recebe o com geral DJIP auso, uma reforma n::t constituição 
mandato g~ral de faze~ le1s ~ tle 1)romover o bem 1 do Estado, contendo disposições de gmnde alcance, 
geral do pa1z. Portanto e poss1vel que a _Corôa e~- 1 taes como ·- declaração da responsabilidade dos 
tend~ que essa camar::t ~m um caso partiCular nau ministros l)~lo:-; netos do poder moderatlor, limita
exprune a_ vontade naciOnal c quo appcllo tlelln ciío uo direito de dissolver a camara dos de~utudos, 
para a naçao. i'l.eterminantlo-se que o potler motlerndor,Já tendo 

Porém, quando se trata de uma reforma cuja decretado umn dissoluçiio, não podesse dissolver a . ' . . . . . . - . 
duas camnras do corpo Jegislatiro e pcl::t Corôa, 
quando para a realização dessa reform11 vem 
procuradores da na~.:ão quç receberam poderes 
recentes, immcdiatos, precisos, como se ha de 
admittir esse appello? (Apoiados). Como se póde 
despedir esta camara antes de haver cumprido 
o seu mandato'! (Apoiados e apattes). 

tres mezcs de 
0

sessüo; limÜava-se lambem o direito 
. de llCrdoar, não nodendo ser exercido em favor 
dos ministros de· estado sem preceder petição de 
uma das camaras legislativas ; estabelecia-se que 
em ma teria de impostos e recrutàmento prevale
ceria a opinião da camara electiva quando em dcs
accôrdo com a dos pares. 
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Era, como Yêdes,uma reforma que continha idéas 
adiantadas, importantíssima~. 

Parecia que essa proposta não havia ue encon· 
trar diante de si grandes difficuldades. Tendo pas
sado pelas trcs leituras, e julgada por grande 
maioria objecto de deliberação, foi rcmettida a 
uma essas conumssoes que mm a.o vezes servem 
~penas de abi.t{ad01·es, a uma commissão especial, 
co~o os nobresd~pl!:tados reclamavam para o actual 

meLnbroS. L_'"' 
Esta commissão, já pelo grande numero de seus 

membros, já pela importancia da materia, foi de
morando o seu pnreccr. Passou-se a sessão desse 
anuo. No anno seguinte debalde se pediu que a 
commissão désse o parecer. Tinha .passado a op-
por um a e, os ammos es avam 1stra u os e IVl
di!los ; o governo declarou que não abandonava o 
seu project~, mas que para levai-o adiante preci-
' ' ' os espíritos não estivessem tão divergentes; a di-

vergencia se manifestava no seio da propria com
missão, c até um de seus membros disse que tal 
reforma naquella occ:~sHio seria uma imprudencia, 
uma loucura.. 

Posteriormente em vão alguns deputados recla
mm·am por esse projecto, renovaram a iniciativa da 
proposta; a occasião opportuna tinha passado, c a 
reforma não se realizou. . ' 

' -mara antes de cumprido o mandato extraordinario 
e especial, póde adiar a reforma, e adiando-a fazer 

IT . 

0 SR. ANTONIO DE SIQUEIRA.: -Isso prova de 
mais. · 

O Sn. FRANCO DE S . .\:- Não haverá grande mal 
em que uma lei ordinaria fique prejudicada em 
consequencia da dissolução da camara; mas ~rande 

lhv · tl · ~ 
humilhação para o paiz, si uma camara a que ti
vesse conferido taes poderes, eoufiado tão alta 

·missão, houvesse d~ ser dissolvida. 
Esta interpretação não é uma simples theoria, jú 

foi lei de uma nação que então se regia por insti-
tuir.ões libcrrimas, porem·monarchicas. • 

A constiLUição hcspanhola de :1869 resolveu a 
questão, preencheu e~ta lacuna que :;e nota na 
nossa e nas outras constituições. . .... . 
feita do mesmo modo que está determinado na 
constituição da Belgica. A camnra dos deputndos 
e tambem o senado nos casos ordinarios podiam 
ser dissolvidos pela Corun, separada ou eonJuncta
mente. A reforma era feita pelo poder legislativo 
completo. Mas.o art. 112 dessa constituição dis-
punha o seguinte (lendo) : · 

« Os corpos co-le~isladores terão o caracter de 
constituintes, t~o sómente para deliber::~r ácerca da 
reform:~, continuando depois com o de côrtes or
dinarias. Emquauto as côrtes forem constituintei 
não poderá ser dissolvido nonl.lllm dos corpos co-
le.,.isladores. • . 

Temos, pois, que os prmc1p10s, o texto a· nçssa 
constituição e o exemplo da cons.tituição que ncabo 
de citar, convergem para a mesma conclusão, para 
a doutrina que· su:;tento, que não poderá <t se· 
guinte c amara ser dissolvida em quanto nüo houver 
feito a reforma constitucional. 

1\Ias, si esta camara exorbitar, si se não con
formar com as bases estabelecidas, as quaes, na 

minha opinião, são para ella obrigatorias? Sahi
remos então do terreno legal ; haverá a revolucão, 
contra a qual poderá apparecer um golpe" de 
Estado, como ha pouco dizia meu distincto amigo, 
deputado pelo Maranhão; poderá acontecer o que 
aconteceu, sem direito e sem ·usto motivo com a 
constttumte e ::..· . es e o momento em que essa 
c:nnara fôr considerada facciosa, postergar qs limi
tes que Ih~ foram traçados~ quizer faz~r desatinos, 

' o ' inconvenientes e não autorizadas, o poder su-
premo poderá então deliberar e tomar a resolução 
que no seu patriotismo e sabedoria entender mais 
acertada. Si julgar que deve dar um golpe de Es
tado, teremos então contra a usurpação a violencia. 

Essa opinião provaria de niais ; provaria que não 
devíamos fazer nenhuma alteração constitucional 

- • -.' a <o • 

na reforma. 
Certamente que quando se confia a uma camara 

uni~a o direito de fazer uma reforma, ha perigo, 
ha justos receios de que essa camara, si não fôr pa
triotica, venha a commetter abusos, a causar grave 
detrimento publico. E é por isso que a consti
tuição estabelece cautelas-a prévia decretação da 
necessidade da reforma, e as limitações que hão de 
s~r estabeleci~las na lei ql!-e reconh_ec~r e~sa neces: 

. ... .... ' ' ellas não forem sufficientes, então essa camara não 
respeita t\S leis, é facciosa, deixa de ser legitima. 
Em tal caso a uelle c ue a constitui ão declara 
chefe supremo da nação resolverá si lhe cumpre 
usar do recurso extta.-leg-al e extremo do golpe 
de Estado, e si póde justificar- se perante a naç:io · 
e a posteridade, dizendo como disse Na~olcão IH: 
- Sahi ·da legalidade para entrar no dtreíto. 

O Sn. JoAQUilii NAnuco : -São sempre más essas 
JUS 1 caç e • 

O Sn. FnANCO DE SÁ: -Não di n-o que sejam bôas. 
Em taes casos o juizo· que se ha de formar depende 
das circumstancias. Na minha opinião, j:i o disse, 
foi uma grande imprudencia o ~olpe contra a nossa 
constituinte (A.poiados). Entendo que aquella ca
mara não se tinha tornado facciosu,não tinlin provo
cado de moâo algum as iras e violencins do pliKler. 
Mas, si porventura se tivesse trnnsviado do modo 

l • • 

então teria merecido npplauso aquelle neto de vio· 
.lencin, porque antes de tudo esta a lei suprema da. 
salvaçfto publica; o nnquolln .época em que o paiz 
não esta \'a organizada, em que tudo estava suspemo · 
e mal 11rmado, e era preciso salvar as líberd~des 
pu~licas sem comprometter grandes interesses do 
ordem social e pohticn, o chefe do Estado teria o. 
dever qe assumir perante o paiz o perante a historia 
aquella grande responsabilidade. 

Tudo, portanto, depende das circumstancias. Si 
porventura se realizasse a previsão dos nobres de
putados, seria caso para deliberar o que convirin 
fazer. Mas senhores, estes receios são infundados 
e v aos. 'stamos em tempos c:~ mos, normaes. e 
suppor que esteja no poder o mesmo partido que 
ora g-overna, e ainda que não estivesse, o partido 
que entflo dominasse havia de seguir o exemplo pa
triotico da eamara de 1834, que apezar de se achar 
em época anormal, apezar de.se achar influenciada 
por exigencias populares, não se .transviou ... não 
postergou os limites estabelec.~dos na lei de :1.832 .. 
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c.,"- 11. to c. '- c. 

ser. prómulg-ad<l. protc~tou sempre ter sido escm
pulos:unentc fiel á lei de i~ ue Outubro tle 18:!2. 
Si, pois, houve t'xorhitnncia, foi de boa fé, n~o 
houve proposito de ir al•:Om dos limitr:s tJ'a~ados. 

l\Ias, senhores, a ex.or!Jitancia de qne s(' accusa a 
rnmaru de 18:3!~ não foi f nanto no mutlo tle fazt•r a 
reforma, foi qnnnto ao~ artig-os, quanto ú mall'ria 
rl'formuvel. Si, pois, ha perigo em determinar as 
bnses da refo~·nw, porttne púde ~ camnra ~busa:, 

.. :""' .. " < '" ~- ~ t ~ g ... a 
dos artigos, ]IOrque tatniJem púde han.'r nlmso, 
podem ser transpostos esses limites, c foi essa a 
increpação feita ú camara de i!:l3~- O argumento 
prova demais, proya qne ~c não deyia fazer a re
forma de modo alg-um por uma camara unica. 

Sr. l1l'esidentc, j:i me tenho alongado muito, e 
pe1n hora, pelo cansaço, 11e1as intcrrupr_:ões, niio 
tenho podido dédm.ir e encadear :1~ minhas idl•as 
do modo que dcscja...-a (Nii') apoiados). 

YozEs :-Tem. falindo brilhantemente_ 
O Sit- FnAxco DE S,\. :-Seja-me licito dizer 

ainda aJcrumas 1a!a...-ras solH'C este 1onto da limi-
ladio dos polit•res constituintes. 

Senhores, um illustrc publicistn. in,;uspcito aos 
liberaes, cuja opinião é aquj frequcntcmcute invo
cada, Edn:mlo Labonln~'e, nn sua ltistoria lios Es· 
lados- rnidos, a proposito tle llllla reybüo que se 
pretendeu fazer na constilnir:ão frunct•za em 1851, 

• .. • 't ... • .. .. •••• 

... ·o ' . 
"mente suns palanas : • Estudando a historia dos 
Estados-Unitlos, paiz pratico c tle bom senso, pro
curei indagar qual o Yicio de nossas assem!Jiéas 
constituintes, qnc scmpr;~ ncaham por mallograr 
as rsper:m.;a~ que ao 111·incipio tinh:mt inspi
'rauo. Cheguei ú con\'ic.'_·iio de que o Yicio es
tava na Ianmrzn uo~ potleres conferit1os ; es:-:as 
assemiJléas, ás r1uaes ronferiuws a Ollmipotencia, 
o despotismo, J~n·ra organiz~r . a liberdade, ~tio 

'• o.\ • l ... ' 

quauratura do cireulu. 0:; nmet·ic:mu:-:. pon\m. 
resolveram u pn,IJli•Jtta. Qun~i se nã 1 11assn- alli 
um anno sem qtli' t>m nlg11m do~ pontos da Fniiio 
!'c rcuna uma c: o n Yctwiio, para fn7.L't' nllcr:tr.Õl~S JHI:.;; 

· leis con~titucionaes. ~::-:te numt•-Cmu·eurtiÕ. de si
nistra memori:~ em Fran1:n. alli ni"•o inl'pirn t·~rrot· n 
ninguem, porque os :tm··rir:lllus tem snhido ~em· 

. pre enccrr:tr L'~sas a~~ellliJléas rdormatl.or:ts no 
circulo estreito tl~ Ulll uenr bem traeadO. • 

Sr. presidente, fallando em 2a. ~i~cus:-:~o, era 
dever meu tratar especi:dmente das diSllOsit:õc:-: do 
proje~to. ~!a~ não tendo podillo usar d:1 pa!ana t_:a 

a .... .. •. • .. •• 

algumas das idéas expendidas neste uebat~- fui le~ 
Yado a entr:1r no desenyoJviment•) de questões 
que se prendem ao ;.l~sumptn, c pela hora w.io-me 
na impossibitida.de de ~~preeiar o p1·ojecto nas suas 
differentes partcs,-a eleição rlirecta. que lodos 
queremos,o censo de 4.00;5000, que sú cx.clúe os que 
nada possnircrn c n:io excrc.t•rem qunltJUer offit'if! 
ou prufissão, e a condi~5o de saber ler t' escrC'wr. 
como condi~ão de di~cernimento ~~ tamiJem como 

incentivo pat·a a <litfu~ão do ensino primaria_ Se
ria :thnsar d•! minhas forças c da ·vossa paciencia 
emprehcnder agora a apreciarão dessas disposi
f.'Ües, assi111 como discuti r outras r1uestõcs que têm 
~iuo lenlllt:tdas neste uebate. 

o r ex em p o, a qucst:to e sct· a reforma consll
tndonal fcit:1 sónwntc JlCia camara dos deputados, 
?U ta!nbm!l pelo sc~ado, com on sem a sancr;ã0 

. - ' 
pouco opportuna, ~em effeito pratico immediato; 
mais tarde terá de ser aventada c discutida, 
quando se rctlnir a cnmara da kgislatura vintloura. 

O Sn_ JoAQtni :'>~Anuco:-X5o npoiado; é um:~ 
preliminar indi:;pen,;avd para o voto do senado. 

._ - E ,\..-. , , I a l 
Icsolrel-n, como resolveu a do 18:3~, quando houn•r 
de decidir si :1 reftlrm:t h:t de ser logo npre~entada . .. . :""" . : ~ 

' o • 
pas:'al· pelo senado. -

Todavia, como talrez do esclarecimento destn 
qnest5o dependn, como dis-;e o nobre deputndo, o 
voto do scnat.lo; como foi leYantada no senado e 
discutida larg-nmcntc 110r um ill ustre senador pela 
minha proyiacia, sustentando opiniiio contl'aria :í 
sohwão de 18:3&:, e essa opinião foi tambcm aqui 
sustentada com grande força de conyieção e de ta
lento po1: um nosso distincto col!ega e 1~1eu parti-

:'iniio dcdnrat· a este respeito a minha opinião. 
Eu. senhores, penso, como pen~a o g-ovcmo e :1 

qu:~si tot~lidõlde t.I,•sta emnnra, de conformidade eom 
o J)reecdente tl1' 1831. E niio é de pouco tempo 
que tenho esta opimão. Alg-uns do:; nobres de
putados que JHC estão fazendo a honra tle ouYil', 
,, , ~ ~us • !'· 

tento esta lloutt·iJw (ApoiatlfJs). Em HlG:J, em IIIHa 
. folha- in titula:ln .-1 Faculdade do Recife, t•~ert•Yi li IH 
artizn r.lesen\·olvendo esta these. Sahiu-mr· ao 1'11-
conito 11111 t], s escriptores do pnrtit.lo cnn,:c1·vatlut' 
naqne!la lll'OYint·ia. o Sr. Dr. Coll:1ço, eoatra o IJllal 
tive dL• dt'!'ent.ler os mt>us :trguntt•nto~. 

PoS'IPI'iormcntt>, 110 anuo passado, tive en~C'jo dt' 
ler uma dis~t'J't:wão de dou:nrauwnto ou de con
cur~o. cujo auto-r JllC fazia a honm dt> tomar t•m 
c 1:-il et ,H:~~ :ttJI e ll!t~n e:-:rnp o, l't"tlll 1:1 ent o-o. 

Li t.)tla n tli::enssiin h:t\'ida a estt~ re~pl'ito t'lll 
18:H. prr~lt'i :1 m:;ior nttenção :10s an,:-uulCil!tl:' 
cxpl'ndit.lns nn t1·ib:ma e na impren~a ]ll'l:1s pe~su:ts 
a qnrm at·a!Jo tle <lllut.lil·; mas tnrln bto, S1·. Jl~l'si· 
ul'ntc, ltllll;l' de I'Hft':H]Ut•cet·, eorrub:1rou a mm ha 
e o n v kt:iitl. 

Aintb hojr. rt·eio que o pensamento uo lfg-isl:ulor 
comtituinl:_• foi cout'L~t·ir o r.lirt•ito tle fazct· ns 
reformas nnic::tlUCIIte :'i eamara do~ deputados co1n 
as precau~.;üc.: quejulgou nect'ssari:ls e su!lieientt•s. 
· Si porrenlura aind:1 oiJth·er a palnvrn nesta dis
cuss~o, procurarei :mstentar est:r opinião c· nspon-

jare/l:unb~l:l- Í~r e~sc}o de. defe~der os ~Illfen~irte~ 
'po!ttos deste projecto, eon~ os qua~s conct~J:do. 
. Por ngol'a, von conclmr ·e.;; te dt:;curso J.l pura 
rós como para mim demasiado fatigante. 

VozEs:-.:'ião npoiauo,estamos o ou \'indo com toda 
a nttenç:iio. 

o Sn. Fn_uco DE s_\:-sr_ presidente, long-e de nos 
deixarmos arrebatar pelo inlluxo do cn!husial"mo~ 
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pelo impulso poueo relleclido de certas idéas, ainda 
ljUC muito gener0sas e muit~J popul::.rc:-, cwnpre
nos esclarecer, moJerar, dirigir a opiniiio pulJlica. 

Não. esqueçamos o exemplo glorioso da gcr:u.:ão 
de 1831, que ainda no emLalc de violentas paix.ües, 
suul.Jc ons · ' · · · · · 
sempre diante dos olhos a sagT<tda imagem 1!a 
patrw. · 

Senhores. ás vez s reru ·m:c:-: c ·as 1 ,._ 

vcnçues c paixues do moment:.1 não eonsc;.:-uem 
cont~nt:~r a ninguem, ou levantam f;T:lncle~ re.;i,
t~nn:t:; e rec!:n~wçues, são tod::~da n•formas gran
dwsns e patriOticas. 

Em 1852 qu:mdo se discntia o acto :~ddicion:.~l 
po1·tuguez, ha\'ia tambem deputados enthuslastas e 

.. 1 .. • 

v!Llo e tlefCIHlit.lo. Os g-rnnJ.es homens que se ba
nam cmpen.lwuo 1!a clabor_ac:ão d:~qtwlln obrn mo
numental, l•r:mkltu, lhmultoa e outros. se mos
tran~n 1_u~l 'alisfcit%; uns con,id~:r:~v:uÍl que es~a 
coustlluiç<~o dava pouco pouer :10 I!OVerno centr<Jl, 
outros. 1elo cont n1rio ent~ndiat · • 
dem~~iado, exorbi t<mte, c aniq uil:n'a a- intlepcn- · 
dencw e nutonomin dos Estados. 

Xo mei~ ucss3 va~ill~ção do . .; espíritos, que tor-
_ _ .. -" a • c 1 ça e nss1gnatura a constl· 

tuu_;ao antencana pelos repre,enlantes dos Estados; 
no momento 1le :1ss:gnar-sc ó paetu fun1lanwnlal 
daquelle g:rallllc.povu, fez-se ouvir o cons(!lho do 
h_onwm que çra então o Nestor 1lo povo nmll· 
r1eano, e que mere~.:eu da post~.:ridndc a ju,la 
dcn01uinur.~o de Socrutes mod • · 1 • • · 

nm:~ \n·gn experiPnd;•, c db,.;e: ·C!w m:lln a e,.;tas com pc:l uc~no:; e C I lo~, o Iêlll05 Stl p:•ra o n Yo jlri n
J·cfut·mas P<'fjllerws e insi~nificantes, mas eu en- cipal ; seja-Jne lidlu a mim que não t'•nllo nutn
Li•ndn ljtlt' siio granclc,. que siio immcnsas. qac si"10 ritlmk• al;;uma · · · 
gloriosas e tjllC hiio de ~r r fecund:.s .• As refor~ Y ozE,; :-Teut muita. 
mas mai.; J)rofundns, ncre,centou ellL•, n~·m ~e:n-· O S::.Fn.\:-;co n:~S.\:- ... opinnr qu•~ ne:'ln ui~· 
)ll'C são as ma!s protirua~. a::. mais duradoura~. en,.;siiu nu~ tlc\·e:llc•~ :d,:'tc·t· dns ;:-rmu.lt•~ arruul!us lll! 
lia dous modos de refcmiwr: ha o srstellla de doijUCJwia. Der•·mos conside1·a I' o :J~~UlllJltu coJO 
fJUCfl'l' tudo reformar inteiramente. O sy~telll:l de e,:pil ilo IIIai~ jlflllic:o. 
c(llf'rer de repente f:~zer uma no,-a constituic.:i'•n, e Anbllio Carlo~:-: (:dn1l:• uu1a wz nH' r.·Jiro a 

.. • ,. • ~ I"'.' ~ • • • .. •• • • • • • • • 

po\·o ing-lez, ·d·e· rcfornÍa1· lent:l, pa{lsada, cireum- n~;d~ "ei.uiuPnte c 1;1:1is apnixon:Hl•~ da ::er:u·ii~ da 
~pc·ctamcnte. E:'tc~ é o e:11uinho seguido pelo go- imlepenu•·ncia. · 
verno, di:-::-:e ai uda o il I u~u·e orndor, caminho '1 ue Est.• hnnJ•'IIl i lln .... lre ron~OI'\·o:J ~··1r prL' no c·~pi. 
~~u npproro e applaudo. • rito 11 vi,•o da lliiH'iuadP. Ern tun dt'~scs :uH'i:io~ (lri· 

Foi cntiio que eonduiJHlo essa p:•I·tc do seu PIO· \:ileg-iat!u~ que t:\m o dom 1la jn ,·,·ntu,J,. perw·tua~ 
fJllentc tliseurso proft'riu afJtwllas p:l):JH:Js que j:'1 t],• '!tW~II dizkl Li•po de Y•·gn IJilc~ se SII)H·erirem a 
vos lemhrei: • A Ctlnstitnic-àu n:'u) c hnml•·ira UL' si 111e"nn~. e ~iío «·omo algn111as :~rrnJ·e~ secui:H·cs 
nenhum partido, est:i acima "tic todos os pnrlitlus. • IJllC es:ãiJ l'Oin o trllnco eHI'n:::Hlo, m.t~ sempre 

Senhores, outro exemplo, uiais nlto, nwis g-lo- vig-nrnsa a ~ph·n, ~C111prc rirenle3 c frnn:II!S:Js. 
rio~o, po:;~o ainda in\·ocnr. A constitnioiio nu1cl'i- Pois twm, em IH~~ es.•c ::ran,Je e nheu~entc 
cana é. hoje objecto da ndmira\~ilo univt'fsnl. Qnnl ol'atlor disentiulargame!lte a refol·mn eleitdral que· 
de nós não se sente JlOSsuido de entlmsiasmo por nio :1 ser :1 lei de 18íü. e tli ... rutiu-a com :1 

;;a IJedoria li" denle mas ao mcslllo · ·" · . · n·,, 1 ~ 
tempo largamente liueral, daqudla g-ranue gera~ tieo: tomando em considerar·5o cntla um dos ar~u
quc jlroclali10U a indepeUUCDCÍ11 :Jillel'ieana? Qual 1111'lliO:' COntrario . .;, )ll'iJCUI'<ÍildO justiJiear e I'SC):I· 
ue nú:; não admira c,.;s.! constitui~ã·1, funtc fn·unda recer c:~ da nm dos pontos do projecto. ~unca ~e 
das liberdac.les motleruns, uc todas as con,.;tituic;ues deixou transportnr por Ulll da1plelles raptos elo
em que os principias do nos~o cr·~tlo se :Jcllam quc•ntc-s de qnc [lizlll:I lWclul'lla id:JtlP era rap:tz ; 
ronsa~rados? Pois hem, senhores, quando :-;e tr:1tou pelo contrario, tenda Uill jon~n d:·puta!lo pela 
de votar aquella constituiç:to, ella niio satisfazia a 13ahia, Ferraz, p1·orerido ront:·a o pwjecto um 
ninguem, nem aos proprios que a tinham promo- discurso exagerado, aquellc eminente velho res· 
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pondendo-lhe começou a sua réplica censurando 
. indirectamer.l.(' "~quella exageração e linguagem 
excessiva . e usa1ido de um estyio ironicamente 
pomposo, que contr~ta.í"a com. a singeleza dos seus 
discur~os naquclla discussão, disse clle : 

« Ao ouvir o nobre deputado parecia-me que se 
- 1avia . , < s a e a UI ocs rm-

vosos c enetípellando ns ondas ameaçavam fazer 
sossobrar1:J fragil baixt:l deste pro,iecto ; não posso, . ' 

as liquidas montanha~ em placidos valles, o furor 
da ventania em suave sussurro ; mas tive parte 
neste wojecto, e é meu dever de~endel-o. , 

As ma terias designndas para a i. a parte da or
dem do dia 20, e mais o projecto n. :1.67, appro
vando a pensão concedida ao padre ~Ianoel Corrêa 
de Figueiredo. 

2.a parte (ás 2 horason antes). 

ontinuação da 2. a discussão do projecto de re
forma constitucional. 

Levanta-s 
... 

..!"1:-~ :f\:F1:I'I:/> 

Sessão e1n ~I de Maio de 1879. E continuou com a mesma placidez, com o mesmo 
senso pratico, a discutir a ma teria como até então PRESlDENCIA no sn. FREDERICO DE ALMEIDA :1.. o 
o tinha feito. • . 

Senhores, si aquelle grande orador se achasse / 
neste recinto no dia em que am membro tambem , SU:\BIARiü_:- EXPEDIEliTE.-Parccer de commissão.- Projectos 
distiuctissimo de sua familia aqui nos arrebatou I -Red~cçao do orçamento? go:ral do lmpcrio_-Qbservações e 

~ que C a •er 3lllen e IaVHl ' .- scrmçoes os na re ~sua e o n 1<, c. ' . Srs. C!!sta Azc~edo c Cesario AIYim (LO secretario). -Oh-
de ter orgulho de ver que seu Illustr.e consan- serYaçocs e P!'OJCCto do Sr. Serg!o d~ Çastro.;-:Obscrnçõcs 
J'I'Uineo tão di,.namente ~ustentava na tribUna bra · dos Srs • .:llart!nho Campos, C e sano Amm, Fehc10 dos Santos 
o.1 · · l <: d A d d f t c do Sr. prcstdcnte. !.• PARTE D l onnEll no Dl.l _ Votacão 
ZI e~ra as g OfHlS ? nome D ra a; orçosamen e do _parecer n. !9 'B de i8i9.- Discussão sobre soc~orros pára 
hav1a de se scntll' arrastado, como nos todos O a secca do norte.-Emcnda.-Discnrso dd'Sr. Moreira Bran-
fomos naquelle turbilhão brilhante de palavr:~s I dão.-2.• P.lliTJ': nA .onnEll no mA.- 2.a discnssito do projccto 
vehementes, jorz·ando de labias harmoniosos, illu- ~~ s~~~;~•l;a~onslituc!Onal.-Emenda.-Discurso \lo Sr. Antonio 
minadas por um olhar inspirado, pot· uma phy
sionomia fascinadora ... :Mas M ouvir o ruido 
da multidão que tentava invadir de tro lei este re-
em o, ao ouv1r as acc amaçues o povo evan o 
em triumpho u ex:imio orador, talvez o venerando 
velho repetisse as palavras . que naquella mesma . - ... . . . 

A's :1.1 horas da manhã feita a chamada acham-se 
presentes os Srs. Frederico d · · 

VIm, ves de Araujo, Gavião Peixoto Mello 
Franco, Aureliano Mag-alhães, Silveira de' Souza 
~Ianoel Carlos, Fr~nklifl: Daria, Ignacio Martins' 

, , anoe ustaqmo. Ta-rares 
e prezo muito a estima de meus concidadães; mas Belfort. Baràa d_n Estancia, Sergio de Castro, Souza 
pelas lic:ões da histo.ria e pela minha propria expe- Andr,~de, l\Iartrm Francisco • .Macedo Horta de 
riencia ·sei o que é c o que vale a popularidade. Araujo, T?eodomiro, Souza· Carvalho: José M:i· 
A mim me proclamaram pai uo povo, patriarcha rmn.no, Liberato Barroso, Epaminondas de 1\lcllo. 
da independencia. Um dia ao sahirmos de casa o l\Iarwnno da Silva, Ribeiro de Menezes, França Car~ 
ovo delirante de enthusiasmo tirou-me e a meu valho Costa Az v · · · 

illustre irmão de nossa carruagem e levou-nos em Rodrigues Junim·, Paula Pessoa, Francisco Sodrl-' 
brac:os ... Trez dias depois ... á vista, ú face desse Jcronym,o Sollré, Fr~nco de Sá, Malheiros, Viriat~ 
mesmo povo, era mos presos e deportados para de !lled01ros, Serapluco, Souto e Theophilo Ottoni. 
longe da patria, sem que um braço ou uma vo_z se Comnarccern111 depois da. chamada os srs. Ilfle
levantasse para nos defender, sem que por nus se .fonso ,de. AraqJo, Jo.sé ~~~~tan~, At!lerico, EsJlin-
derramass~ uma só lagrima rlc piedade.~ 

1 
d~la, 1' ab10 ~e1s, L-q1z F ehppe, Frei tas, João Bri. 

(Jfuito bem, muito bem. Oomdor é {l'licitatlo.) I g1do, Olegann, Baptista Pereira, Corrêa Habello 
A discnsStlo fica adiada pela horn. :Monte, Aragã~ 1' ~Iello, Alm<'ida Couto, Joaquin: 

. _ . Bre~es, 1\Iartmho Campos, B:~riío de Villa Belln. 

segumtes ~ I Dnsson, Bm1rqw! de Macedo e Soares Brandiio. 
DECL.l.nAr.uES DE VOTO, C 

. • Oll)pnr.ceernm depo!s de nllerln n sessão os Srs . 
. Declaro que votei contra por entend.er que cl(l· 1 Jonql!_un SC1·rn! Espel'ldião, Florencio de Abreu. 

. . · · , . . , • o ore o oute, Jos 

Vlllm fazer parte do orçnnwnto os ndd111Vo~ rt•!a· ' De.ltrao, Jonqutm Tnvarcs. Bezerra Cn\'alc:mti Mo· 
tivos no pagnmm~to d.a~ congruns do~ vt:.:-nrt<J'!;; lrem1 Brnnd~o. Bulciio, Antonio Carlos Felicfo dns 
encommendndos, :1 rev1s:JO. d~ contas de Augu~to Snn tos, .Az~mbujn. Meirelles, Manoel dd l\lngnlhães, 
Gomes Moncorvo, e no de!Hto de ~I:mod Gaspar ele Cesta Htben·o, Pr1sco Pnrniso Mnrcollino Moura 
Mello M~~tezes, e por .ter requer1do que a votarão Candido de Oliveirn, Dian;, Joaquim Nnbuco: 
dos adaitivos fosse feita por partes-por conterem Bezerra (le Menezes, Freitas Coutinho Belfort 
materill diversa. Cnmara dos deputados, .20 de Duarte, Saldanha :Marinho Moreira de' )3arros; 
·Mnio de 1879.-J. lJlal'ianno.. · ·F~rnando Osorio, Darão Homem de Mello Fe~reirà 

Declaro que vote• i pela conservação no orçamento d~ Moura, Augusto França, Se.,.ismundÓ Frede-
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Sessão em ~l <le Maio de--1879~---

9s ;:,rs. auonso l:'enna, Cnrrão, Couto 1\farralhães 
Lourenço de Albuquerque e Pedro _Luiz. o ~ 

Ao meio dia abre-se a sessão · 
E' lida e <Jpprovad·a a acta da ~essão antecedente. 
0 SR. f. e SECRETAlUO dá.conta do séguinlc 

Officios: 
Do ministro do imperio de 20 de l\faio corrente 

cuui_u~unicanuo q~e ao pr_es1aente da provmc1a ao 
Esp1r1to-Santo, fora enviada a decisão da camara 
dos Srs. deputados a que se refere o ollicjo n. 385 
de !O do corrente.-Inteirada .. 

J'J<? ~ecretario do senado da 20 de Maio corrente, 
partiCipando que o senado adaptou e vai dirirrir·á 
san~~ãii. · - :~ - · . ,. o 

admi ttir á matricula do L o anuo de medicina da 
faculdade do Rio de Janeiro o estudante Henrique 

. Gomes Xavier Juntor.-Inteirada. 
Vem á mesa-e é mandado imprimir para entrar 

na ordem dos trabalhos o seguinte 

PARECER. 

A co~nmissão _de instru~ção publiea, a quem foi 
remett1do o projecto n. io9, do Sr. deputado José 
!t1arianno: 

Considerando, que o Dr. Aprigio Justiniano da 
Silva Guimarães 'Já exhibiu nerante a . 
de direito do Recife, provas bastantes de suas 
habilitações, não sómente no acto de defesa de 
these~, como no concurso para o logar de l~nte 
su!)smmo; 

Considerando, que a sua sufficiencia p.ara o en
sino da economia politica, foi reconhecida pela 
~engr~gação . d.aq_uella faculdade e pelo governo 
1mpenal, pernuttmdo a permuta de outra cadeira 
qu,e lhe tocou por antiguidade, pela de economia 
noliti!!a nne rP.Q"P. · 
. Considerando, que na. regenci.a desta cadeira 
tem elle revelado estudo profundo e aptidão; 

Considerando por consegumte, que não póde 
llaver inconveniente para o ensino publico na sua 
remoção para a cadeira de economia politica da 
escola polytechnica : · 

E' de parecer, que o projecto entre em discussão 
e seja approvado. · 

Sàla das sessões em i9 de Maio de !879. -
.ttramwn lJOna. ·J • .111. matneu·os.-J. ~oare. 

A assembléa geral resolve: · 
Art. f. • Fica o governo autorizado a transferir 

pnra a cadeira vaga de economia. politica àa escola 
· polytechnica, o lente de igual mataria na faculdade 

de direito .do Recife, Dr. Aprigio Justiniano da 
Silva Guimarães. ·· 

Art. i.~ Ficam revogadas as di~posições em con· 
.trarzo. · · . 

eamara dos deputados, 2 de Abril de 1879.-
José Marianno. · 

E' lido, julgado objecto de deliberação e mandado •. o . 
-.. -

_PR01.ECTO. 

Carlos Agostinho de Laperriere ~retcnde pri· 
vilegio por u; annos para fabricar e vender soda 
artificial e acido sutrurJCo, e junta documento, por 
onde mostra que não existe no paiz fnbrica destes 
productos. 

,,_38,-tOMO I• 

29i 

A commissão de commercio e industria, eonsi
deran_uo que os productos, a que se refere- o 
supplrcante são de reconhecida utilidade e que 
sua fabricação no paiz trará vantagens reaes, é de · 
parecer que seja adaptado o seguinte projecto: 

A assembléa geral resorve: 
Art. L° Fica concedido a Carlos A,.ostinho de 

Laperriere privilegio por iO annos para fabricar 
e· vendef ~o paiz. soda artificial e acido sulfurico, 
""":u -~ . . ua ID1purwçao ue prouucws cstran-
gezros szmllar~s-

Art. ;2. o Ficam revogadas as disposições em 
contrano. 

Sala das commissões em i9 de Maio de 1879. 
-Jose Caetano.-Arayão Bulcào. 

'R' _., .> • • • ., 
~ ~~o~~·v 

REDACÇÃ.O DAS &'\lENDAS FEITAS E APl'ROVADAS l'EL:\. 
CAMA.RA DOS DEPUTADOS Á PROPOSTA DO GOVERNO, 
.I'!AA.t\!JU A D.t;S.I:'EZA. E ORÇ.\NDO A RECEITA GERAL 
DO IMPERIO PARA O .EXEllCIClO DE !879-iB80. 

Acrescente-se no·logar competente: 
A assembléa geral decreta: 

CAPITULO I. 
DESPESA GERAL. . 

Substitua-se o art. l. o pelo seguinte: 
A In~.:! ...L.:L_r. • 

•u•• A. ""'"-..~"'"'t-'"'~~ .... 6,.."'""."~ , l'~-~u u exer-
cicio de :1879 - !880 , é fixada na quantia de 
U6.675:689~070, que será distribuída pelos sete 

• • • T tlP. '" " N\m '"' , .. • """ "" 

gu,intes : 
MINISTERIO DO lMPERIO. 

• Art. 2. o Em vez de 8. 822: 725h94,8 , diga. se 
8.227: 75~~520. . . 

H. Supprima·!re a verba. . 
1a. En1 ·lorr:~r iiA 2·~7ÜT,9.R ilirrll.<:><> 9· ""'"'""' 
u. Em logar de 669:8~8;5,-(liga-se 676.:6(!.8$000: 
:1.5. Em Jogar de 935:8~0$, diga-se 923:0!J,O~OOO. 
20. Em logar de !.02~:708~820, diga· se 

917:308;$820. 
22. Em Jogar tle 29i:850$, diga-se '!51:850~000. 
23. Em logar'de ~5!:4:~9$, diga-se387:~4:98000 
2~.Em logar de337:i89$500,diga·se 306:!89~00. 
26. Supprima-se a verba. · .. 

.t r~;. Em logar de LW9:387~00, diga-se 

31. Em ~ogar de 78:832~00, diga-se 89:632$!)00. 
35. Em Iogar de 74:800~00, diga-se 68:800;5500. 
38. Em Jogar de iO:OOO$, diga-se U$:000,5000. 
.W. Em logar de :500:000~, diga-se ~06:000!5000. 
&.6. Supprima-se a verba. . 
O § :1.2 passa a ser ~ H, e assim por diant~ até o 

§ 27, que passa n ser 23 ; o § 28 passa a ser § ~6, o 
assim por diante at o § IJ.7, que passa a ser § 4.4. 

Additivo a que se referem as emendas approva
das aos ~§ 26 e 46 : 
§- F'icam supprimidos: o instituto commer-

cial e a.directoria geral de estátistica. · 
O servico de estatística ficará a · cargo da ~Mre-

taria de Estado dos negocias do Imperio ou da 
ngricultura, conforme fõr mais conveniente. 

MINISTBRIO DA 1USl'IÇA.. 

Art. 3. 0 Em vez de 6.778:8(l5839i, diga-se 
6. 910: 8%:5~91. 
(tõ. Em lagar de :!.8~5:737~7U, dlga-sc -
i.9~5:737b7li. ' 
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· 10 . .,Em !ogar <l1' 12:000,~, diga-Stl G:OOO~. 
15. :supprllll<HC a YeriJa. 
i!L Em logar de 200:000~, diga-se 2i.iO:eoo,:;. 
O § iG passa a ser § :!.5, e assim por diante. 
Additiro: referente a este ministerio : 

L o A conYcrtcr o presidi o militar de Fernando 
de Noronha em prisão civil central, prc~erindo o . ·..... . . 
julgar o m~lhor, podendo despender com a ~~ga~ 
nização do pessoal até a quantia de 50:000~000. 

2.0 A despender até a quantia de 6i :000-S, com a 
construcção de um noYo raio na casa de cori·~~eçiio da 
côrte, reYendo o regulamento da mesma casn c po
dendo augmcntat· até '!6 adiaria dos guardns. 

_- .o paga~ ao c.?nse ~ira _ ntomo .. uaqu1111 
Ribas a quantw de u0:000 1~, em cumpmnento do 
contrato celebrado com o 1:11es~l0 em H ~e N~vem-

:O!I:\lSTElUO DE ESTRANGEinOS. 

Art. Ji.o Em vez de 1.0:32:691,~666, diga-se 
8 35 :2~9b665. 

L Em lagar de H.i0:li8;), digt~-sc :1.44::0836000. 
-2. Em log-~1r de 532:650~, diga-se !!26:150;)000. 
3. Em lo ar de 9:866- dirra-s 25:0'>6. ·u * Ficando augmentada a .verba com 3 quantia 

precisa para attender aos empregados das lega
c:~e~ ~upprimidag, que serão considerados em dispo-
11 1 1 a e. 

(&._ Em lognr de 70:000;5, diga-se 4:0:00015000. 
5. Em lagar de 50:0006, diga-se 30:000;5000. 
li. EMllogar de 20:0006, diga-se 10:000~000. 
7. Em lognr de 200:000;), diga-se i60:ooo.:;ooo. • 
~ Ficam supprimidos~ 11a secretaria de "estran-

"" 9 o • 

alterada a verba correspondente. 
§._Ficam supprimidas as legações do Impcrio na 

Belgtca e na IIespanha. 
§ Haverá uma unica lega~ão do Imperio nas re

publicas Argentina, Oriental· e do Parnguav. 
§ As legações do Chile, Bolívia, Venczuein, Perú 

c Equador serão todas da mesma categoria ; e o 
pessoal de cuda uma dcllas constar:'1 de um encar
n•g·ado de negocios c um addido. 

l\11!\ JSTEUIO DA !'tiARIXHA •. 

·Art. 5.0 Em vez de .11.:152:651~371. diga-se 
iO.i19:l~OS805. -

1. Em Jogar de 125:092~, diga-se 124,:132~000. 
~- Supprim:He u verba. 
5. Em logar de ia7:695:5, dig-a-se 102: 195~000. 
6. Em lagar de i05:H9*iUO, diga-se 67:83();)500. 
8. Em Ioga r de 895:596~4,00, diga-se 

88:1.:9!6!5~00. 
9. Supprima-se a verba. 

lO. Em lagar de 9~3:4:85$, dig-a-se 900:4:85~000. 
9 ·} 9 ~ •v • • • (T • <; 

2.389:770b095. 
:13. Em logar de 24:0:7:1.66~00, diga-se 
120:358~200. . 

:17. Supprima-se o titulo da verba, cnjas des-
pezas passam para o § U . · 
18. E.m l~gar_de !6i:837;$800, diga-se 
Hr~:077~00, mclusive 2:58~;$800 dos vencimentos 
do officJal da armada empregado no observatorio. 

20. ~m logar d1• 300:000~, diga-se :150:000;5000. 
21. ~m lagar. de hytlrographia, diga-se-hydro

graplua c pharoes: <', em lo0<•ar de i3:!150.~. dirra-se 
153:0826000. 0 Ho O 

23. Em lagar ue ~:2:900~. diga-se 20:000SOOO. 
21:. Em logar de f. 74:!:0321)i20 , dign-se 

1: !i ~ . 

25. Em lagar de 4:00:000~, diga-se 380:0006000. 
2G. Supprima-sc a verba.. 

.... ~ .. . "' . .. ' ..., . . 
28. Em lagar de 500:000;5, diga-se 4:50:000;5. 
O § 3. o passa a ser § 2. o e assim por diante até o 

§ 8. o, o § :10 passa a ser § 9. o, e assim por diante até 
o % 18, que passa a ser s 15, c assim por diante até 
o~ 2i, que deve ser§ 2:3. 
· 1. o Ficam supprimidos : 

. conse 10 nava . 
li. Da contadoria da marinha os seguintes em

P!egus,: .~m pri!lleiro_escript_urario, dou~ segun~os 
., ... ... ..., ... :::;, 

dante do p~rtciro, um continuo c dez pratic<~ntes. 
lll. Da mtmdencia os Jogares de intendente 

(pass<mdo :1s attribuições que a· este compQtirem ao 
inspector do arsenal de marinha da côrte), ajudante, 
secretario) um ofticit~l, um amanuense, dous almo
xarifes, um ilel, dons porteiros, dez serrcntes, c o 
pessoal de esculer do intendente. 

IV. Do corpo de fazenda os logareg de chefe do 
corpo, mnanuense, quatro otllciaes de ft~zenda de 

. ' ~- :;e·::; 1 ·, e , z . a • s . 
O pe5soal do corpo de fazenda ficará sob ail 

orden~ i_mmediata~ uo ~ ·~dante general, no que 

~mbH(Lue .. etc. Quanto ao mais, continuará sujeito 
a contaélorw. 

V. Dos arsenae;;, as companhias de aprendizes 
artilices c de artífices militares, os lagares de 
dons apontadores, do cirurgião, do capellão, do 
lente de geometria, do professor de primeiras le· 
ras e o <lJU _ante este, o os o arsena a corte; 

dos professores de primeiras letras e de geometria, 
e capellào d1> arsenal da Bahia; dos professores de 
primeiras letras, cirurgião e capellão do arsen:::l 
de Perna!nbuc.~, e dos ~rofessores de primeira~ 
letras, CJrurg~ao e capellao do arsenal do Pará. O 
governo H xará o prazo de seis mczes, a conta"r da 
promulgação desta lei, para a entrega dos aprendi
zes arti11ecs n seus pais, tutores ou quem suas 
vezes fizer. · 

. . As enpilanias de portos, passando os servi
r:os a seu carg-o para os nrseuaes, onde os houver, 
e·, em caso eoatrario, para as praticagem;, com a 
n~cali:-:ar:ão que fur conveniente. · 
~VII: O IJu ta l!1ão ll3Yal, c todo o s~u llCssoal, quo 

na o for nprovcttado em outros serVIÇOS. 
VIII. Do corJlO de imperiaos marmhciros, 500 

praças nas companhias ae aprendizes marinheiros; 
podendo o go\'crno incorporar as companhias quo 
contarem menor numero de praças áqaellas que 
existirem nas províncias mais proximas, nomegndo 
para todas os i·espectivos commandantes. 

IX. Os districtos navaes. 
... repor 1çao os p aroes e a e y rograp 1a 

fo~_marão unu unica, sob a mesma direcção, suppri
mmdo-se os lagares dos empregados, superfluos. 

3.0 O governo fica autorizado: 
I. A remover a escola de marinha para terra, 

install:mdo-a, com o collegio naval, em edificio 
npropriado, que arrendará, si para aquelle fim 
uão houver proprio nacional disponível, devendo, 
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a~ém dl_sso, reduzir. o pcs>:oal docente e o da admi- . que forem convenientes no pessoal dos arsenaes 
nrs!raçao, que ser<~ nm sú para os dous estabe- ; de guena. 
lectmentos; supprimindo-se desde· j:l. o lagar de i ~· _-\ gratific:H;ãoaddicional dosoDlciaes do exer-
amannense do collegio naval. ' cito passa a fncr parte intcgr:mte dos respectivos 

O governo poderá supprimir o collcg-io naval. j soldo~: A differença do addicional dos officiaes do 
Para a remoção da escola de marinha. poderá o ! corpo de saude e ecclcsiastico, que soffre reducção, 

o c o azer as necessartas operaçoes e cre 1 o. si.·ra compensa n por augmen o, c.om ou.ra gra l-
U. A vender os navios inuteis, ou a dar-lhes fi cação de exercício. . 

destino, q~e evite des~za i~productiva_ com a sua · O ~ardamento ser<i pago ila época do respeêtivo 

produc.to dc'ssn 'venda, • bem como o do m~terial O r,rovi.•rnÕ fica autorizndo a :tlterar as tauellas 
existente no almoxarifa.do que não tiver <lpplicn~ão \ q. ue acon1p::mham a carta de lei de 21i: de Setembro 
no ser,·iço da marinha. de 1828, para fornecimento da ração de etapas ás· 

. III. A vender_ o materü'l exi='tentc Jll) almoxa· pw:ns do exercito. 
nfndo, qui! se nao pog~a ::~proYeitnr nas obras.ou l . 
no scrviçodamnl'inl1:1. .l :\LINismmo DA .,Gnrcui.TU1lA. 

. . remover e nns para ou ros nrsenacs, c \ · 
n supprimir, quando fi. ôr convPnicnte, o respectivo Art. 7." Em vez de 21.389:78:!6891, diga-se 
pessoal ou parte de:- te. c hem a!"sim a ~r renda r os 20. (>:_;~: 10~>15891. 

• , o .,. ' ,, • f I , • ot,o, • o 

"" ... .... <. I • · O ) ..,. .. ~ '.' O ~..;. -· • • • 

}H'ovincias, caso venham a serextincto~. ,
1

· 5. Em lognr de :1:~:600$. diga-se 6:000~000. 
-i. o A suppre;;si:io .das C31)itanias de portos e a 10. Em logar de ~5():0006, diga-se 200:000~. 

reduc~::ão ou suppressão d<~s compnnhias de apren- :L!í.. Em lo'gar de 2.600:000~ - diga-se -
dizes marinheiros e aprendizes artifices poderão 2.055:000;), sendo 60Q:OOOn pnra a execu~ão das 
realizar-se, dentro do :1.. o semestre do exerci cio de obras do esgoto das aguas pluviaes. 
1:879-1880. _ 16. Em logar de :l.4:ü2:24:0:) - diga-se -
· 5. o Fica 3pprovada a venda, feita ao gov:~rno in- 1.26~:2~0;5000. · 

glez, do encouraçado Iiuleperulmlcia, e hem nssiru H. Em ve~ de 2. :1.55:0i8n, diga-se ~.000:0008. 
a dos sobresalent<ls que o acompanlmram. :1~ • Em )orrar. de 3.0M.:.WO;}OOO) di~-~ ~ 

. . . ' . . . 
li!Nrsn::mo DA. GUERRA. baixoS. Francisco,a que se refere o deereton. 7:1.2:.1 

de fJ: de Janeiro de t.879. 
Art 6 " Emlo;ar de U, 8tii,-9,28~i6i ~ 

!3.084:852~$798. . *· O governo fica autorizado: 
~. Em vez de 5l:~;os, dig:l-se60:320~, inclu- t. •0 A rever o -contrato eelebrndo eu1 30 de 1:\-

sire o soldo de capitão a que por lei tem direito neiro de !877 com l~eph Hancox, para as obras de 
cs auditores de gut~rra. e,;gQto das agttas pluviaes nesta cidade, aftm de 

6. Em logar de í..l6i:003;$i76, diga-se búmonisar as posturas da lllma. camara munici-
L33g :99l~:HO. ~ . pal: co~ a:; disposi - s do mesmo contrato, que fi-

9: Em Jogar d: si7:~'$,' di'k~s~ 838:sÍ~. · ser~iÇÕ não excederá. ã imi}ortaneia de 600:00Õt$, 
:10. Em log:lr de ~.~6!:3~~. diga-se 2:030:0%8~. que se consigna na verba U,.a · 
H. Em log:~r de Lt97:87-í;5860, diga-se 2. 0 A alterar o contrato das obras do prolonga- • 
984:021,~0. mento da estrada de ferro de Pernambuc(), de · 
12. Em Yez âe 4:.2i8:000;5, di~n-se 3.674:81-í*. a~côrdo eom o empreiteiro, afim de que parte da 
:la. Em lognr de 29&::762~720, diga-s e dita estrada seja substituída por outra, na me..'lflla 
76:894yS7~0. pro,·incia,em )(}gar mais eonvenien~.\ sem augm~-
20. ~m vez de 126:136~80, diga-);e Uil:i3G~~80, to de dcspeza. 
sendt~ 2a:OOO~para a nova col~nia do alto Uruguay. 3. o A eontratar o m.-lltoramett.to dos portos do 

.. • .. o 1 o .. , : , 1ga-se : . . ernam uro, , • · - , • 
2i. Em logar do ~59:\55~, diga-se 260:00~. d() engenheiro Hawksbaw, mediante a concessão do 
§. Fica :-upprimida a iutcndencin da guerrn, pas- 11rodttrto dt• tax:~s de :meoragem, docas e ootras, · 

sando duas sccçu~s do almoxarU:tdo, com o rcs· licando tlll's conll"lttos dependentes de approva.ção 
pcctivo pe5sonl c o despachante, para o arsenal de i do pndel" l·~gislativo. 
guet·ra da cõrte, onde ser~o exeeutados os ser- r~. o A de~pendcr uté a qu:mlia de ~:OOOJ eom 
vit:os q.ue competiam :~quell<l.reparti~Jío. ()~ ~~tudus de uma l.i~h~ fen"t•a destin~da a tOD~IIm-

§. Ftcam restal:Jelecid.as as 3."" see{'oes dasrepnr- ntt't\1" o novo nmntctpto de Tbeopbdo OUon1, no 
tições de ajudante general e quartel-mt>.stre gene- norte de :Minas Gt•rtle!', oom o porto de Caravellas, 
r~l, sendo o respectiyo pessoal composto de o.m- na provincia <la Bahia. . . . 
csaes dos corpos espcc1aes do exercito e sem novos 5.o A vender a e~trada de ferro de Ballltlte, ou 
cncar~os ftal'a o thesouro. sómente transferir-lhe o usufructo, por tempo 

§. O ordenado do dircctor da secretaria de Estado determinado, a uma companhia n~cional ou es~-. . . . . , 
e ~ . ' ' ' l""' , ... o 

<lirector da rc~nrti~ão fiscal, annexa á mesma ~e- da mesma estrada até as regiões do Araripe, na 
crotoria, dimmuindo·sc }Jroporcionalmente 11ara direcçao que se considerar mais uti), sem onus parn 
csto nm n re:~pocliva grnllllcn~o. os corres narionaes, e sob as condt~ões que pare-

~. O corpo dP otternrloa nulitm·,•s 1lo ar:;cnal de ccrem convenientes. 
guorru tla l'ÚI'ljj &leu r4.!duzido u umn cumpnnltin tle ti. o A arrcndt~r a estrnda de ferro D. Pedro I~. 
!00 prn~us: Otts companhlnli dnmesltUJl'lijiCI'i11 c xis· melliunle as condições que lhe parecerem malS 
tt>ntes rias provlaeiall wriu o l"''liOIII do :iO prnÇ!ll'.j convenJentet', e tendo en1 vista: 1.0 v.antagens não 

§. O gnve?ho fira auturizado 1t rruer 111 rcdut•Qõl•s infet·iorcs :is que aqfcrc açtl,lnlntenle e Estãdo ; j.o 
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pcrfeila manutenção e entrega em llom estado de 
todo o material c depeildC!J-Cias:da estrada ; 3. o _o 
seu pi·olongamento para o mter10r; ~-o approvaçao 
da tarifa por parte do governo. 

~· _ Ficam supprimi_dos dous Iog31res de, 2.os 

dos ne;ocios da agricultura;. e quatro do pr;:ttic:m
tes do ~nuseu nacional. 

R • • • "> • ·: • 

duida na verba 19. 3, a subven~ão dada annual
mente á comoanhia bahiana de navegação, sendo 
o governo âutorizado a rever o contrato feito 
com a m~sma cômpanhia, e a fazer as modificações 
que 'lhe parecerem necessarias para melhoramento 
do sen:iç9. 

l\UNÍSTElUD D.-1. FAZENDA •. 

re uzm o-se .. :5 na quota para o -expe 1ente. 
7 . ., Em logar de U:i88:33:1;5, diga-se :1.566:.6:1~, 

diminuindo-se 21:717~ na quota para o expediente. , . . . 
• • • • , t) - • • .. ' 

augmentando-se :100:0008 para a despeza dos cru
l'adores, e 500~. para equiparar-se o ordenado do 
administrador da recebedoria do Rio de Janeiro 
ao dos r.ontadores do thesouro, e diminuindo-se 
22:980;) na quota para o expediente. 

iO. Em vez de !82:400- dirra-se 180:900· dedu· 
zindo·se :1:500~ na quota para expediente. 

12. Supprimu-se a verba. 
H:. Em logar de 20:000~, diga-se 25:000~000. 
:15. Supprima-se a verba. 
i6. Em logar de 3.080:000~000, diga-se 

2.550:000~, sendo 50:000~ para publicações pela 
imprensn. · 

2i. Em logar lle 3. 600: 000~000, diga • s e 
2.4:00:0006000. 

·~ ' • ~ " ' ~ ' ~~ I . 

a ser H e assim por diante. · 
§. O ordenado do administrador da recebedoria 

do Rio de Janeiro ficu equipamdo ao dos ·couta· 
dores· do thesouro nacional. 

§. O governo 1lca autorizado a su_Pprimir a caixa 
tla amortização ; podendo transferir o servi~~o do 
troco, emissão c recolhimento _do papel-moeda 
)Jara o thesouro nacional, bem como a confiar o ser
viço da divida publica interna a um estabelecimento 
bancaria, que para isso reuna as devrdas condições: 

A despeza que se fizer com estas medidas sera 
menor do que a verba votada neste orçamento 
mra a caixa da amortiza ão. 

CAPITULO li. 

RECEITA GEnAL. 

, Art. 9.0 Lm Jogar de iOLOOO:OOO~OOO, -diga-se 
1!7.203:~00~000. 

Ordinarw. 

:L Em vez de 55.000:000$000, diga-se 56.735:0005, 
sendo 1.200:0001}000 de accrescimo pela revisão da 
tarifa, 4:55:000$000 do imposto de sal, e 80:000~000 

• (T 

3. Em Jogar de 700:000~000, diga-se LOOO:ooon, 
sendo 300:000~000 da elevação de armazenagem. 

~- Substitua-se pelo imposto de ancoragem, e 
e eve-se o a gm·tsmo a <> : , e1 a a e ucçao 
do imposto supprimiuo. 

i3. Em logar de 9 .500:000:$,.diga-se 10.500:0006, 
sendo 1 . 000:0001$000 do accrescimo de renda es· 
pera do. 

:l6. Suppr~ma-se. 

sendo 150:000~000 do augmento do tmposto. 
42. Em logar de 2!0:000t$000, diga-se 266:000~, 

sendo 50:000~000 pelo augmento do imposto. 
Depois do n .. IJ:3 acrescente-se: · • 
M:. Imposto de subsidio..... 2~:800$000 
~- Idem de vencimentos..... :1.350:000~000 
4:6. Idem de renda declarada. 1.300:000~00 
lJ:7. Taxa de tr:msportes..... 3.000:000~000 
IJ:8. Imposto· territorial. . . .. . $ 

. pos um ... : . ... 
50. Taxa de nddicional de es-

cravos....... . • . .. .. . . . .. 500:000~000 

ExtJ·aordina1·ia. 

Altere-se a numeração, passando os. ns. M a 50, 
para 51 a 57. • · 

N. ~9. Em logarde 50:0001$000, diga-se i.350:ooon, 
sendo !.300:000~ do augmento votado pela camara, 
inclusive a venâa do cobre da casa da moeda. 
Dep()sitos...................... .. 1.800:000/)000 
· Art. H. Substitua-se pelo seguinte : 

. . . i I zi 
negocias da fazenda fica autorizado a realizar as 
necessarias operações. financeirus para supprir o 
ckficit que se \'l!fitlque na exe.cucao desta lei. 

CAPITULO UI. 
DISPOSIÇÕES GIRAIS. 

Art. 14:. (A L& parte como está na proposto.) 
O pnragrapho unico passo a ser § i ,0 
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. ás espesas provementes 
destes augmentos, o ministro e secretario de Estado 
dos negocias da fazenda é autorizado a realizar ope· 
rações financeiras, sendo insullicientcs os meios 
votados nas respectivas leis de orçamento. 

Art. 15. São approvados os creditas, de que tra-
tam as tabellas a resentadas · " 
mt~usterio da fazenda, de 8 de :Uaio de 1.868, H de 
MaiO de 1870, 8 de Maio de 1871, 8 de 1\iaio ct·e 1872 
e 16 de Janeiro de 1873, e as operações a que deram 

~ . . 
Art. !6. (O 15 da proposta.) 
§ Lo (Como está.) 
~ 2.0 (Suppríma-se.) 
§ 3.0 (Passa a ser§ 2. 0 da proposta.) 
§ ~. 0 (Supprima-se.) 
O art. 17 a ro 

de 20 ·de Outubro de i87f~ 
Art. i8. O exercicio financeiro coincidirá com o 

anno civil, começando no L0 de Janeiro de cada 
anno e terminando em 31 de Dezembro: revogado 
o art. U da lei de 8 de Outubro de !828. . 

Prevalecerão, para a liquidação dos excrcicios, 
os prazos já fixados em lei. 

Art. 19. A presente lei do orçamento vigorará até 
3! de Dezembro de !880; applicando-se ao 2.0 se-

- , · , c nsignttçoes vo-
tadas para os serviços nellas c.ontemplado~, e que 
não estiverem ou não forem extinctos. 

< 

quotas-que corresponderem ao referido semestre: 
Art. 20. A lei do orramento será acompanl1ad;1 de 

tabéllas explicativas, que comprehendam por me
nor todos os serviços consignados na mesma lei, 
com exclusão dos que, embora mencionados nas 
propostas do governo, não forem expressamente ap-

~ g1s a tvo. 
Nenhuma despeza, salvo as de caracter pura

mente eventual, e que correrão pela verba res
pectiva, far-se-h:J, sem que para ella se tenha ex
pressamente consignado o competente credito na lei 
do orçamento c mencionado nas tabeliãs ex.Jlli
cativas. 

Art. U. O governo só podel'".i abrir crcditos sup
plementares, no:; termos e fórma estabelecida pela 
lei, para os serviços dos soccorros ublicos a cnr o 
o m1ms eno o mpeno, parn o llaga\nento tia 

garantia de juros d11s estradas de feno con1.ratmlas 
pelo governo, a cargo do ministedo da agricultura, 
e para pagamento dos jurog da clividn pnblica c da 
porcent:~gem da az·z·ecadaçiio da renda do Estado, a 
cnrgo do dn fazenda ; ficando desde já revog:tdas 
as leis de 9 de Setembro de i850 e de 9 de Setembro 
de :1.862 na pal'te contrarin ~ pre.sente dispo~içfío. 

Art. 22. Serão creados, alterados ou-snpprimidos
os seguintes impostos; ficando o governo autorizado 
a rcYer os regulamentos j1i existentes que lhes fo
rem relativos, ou promulgar novos, p::~ra execução 
deste artigo, e ·.a i.mpàr as multas que em taes 

1. A armazenagem dns mercadorias de!>Osiladas 
nos nrmnzeng das n\randegas e mesas do rcuuas 
ser1i do o, troto nlé :! o;., no mcz. 

n. Cubrtii'·!OO· lla{Jelu estlldia das embarcações na 
tloca do nlCon1lugn dn curte~ c conforme a tahella 
que o governo organizar, n~ segui n tcs taxas : 

Dos navios e saveiro~ que atraetlrem ao cáes da 

oca, na parte exterior, 600 rs. por metro. de·cáes 
occupado, por dia de etfectiva de~carga ; e 300 rs. 
por dia em que não se effectuar descarga ; 

Dos que atracarem na parte interior, c sobre a 
mesma base, 80_0 rs. por dia de etfectiva de.'-carga, 
e (1,00 rs. por dm em que niío se elfectuar descarga ; 

oria~ Jlaci<m~es e estrangeiras nas pontes, cães c 
depos1to.;; externos mantidos c custeados nor conta 
da fazenda nacional, pagar-se-hão: .l _ 

Por volume de peso ntío excedente a 50 kilo-
grarnmas, 40 rs. ; ~ 

Po,r dezena ou fracção de dezena de kilogrmnmas, 

Exceptm1m-se ~s·volume~ que contivc:·em ba
gagem de p~ssage1ros, os quaes não pagarão taxa 
alo-uma. 

§ 2. ~ F~pa!ll sujeitos no imposto de ancoragem, 
n~ razao ue 300 rs. por tonelada metrica dearquea· . 
çao, todas as embarcações estrangeiras ou nacio· 
_naes, procedentes de portos estrangeiros, que 
derem·entrada nos portos do rmperio. Este imposto 
ser., cobrado nos termos dos decretos n. 5(1,55 de 5 
de Novembro de :1873 1; n. GG:.i3 de 13 de Dezembro 
de 1875, art. 2. o §(!,.o 

Na expedição dos convenientes 
ara arre :- . - o-

em vista as disposições anteriores que lhe eram 
applicavcis. · 

~ 3." Fica supprimido o im osto de barões. 
. ao e eva os ao o ro : 

:1.." O imposto de consumo para o tabaco fabri
cado, que for importado; 

2.o As taxas do sello d:~ V, 2.3 é iJ.n -classes, a 
de substabelecimentos. do art. !3 § 3. o, e as dos ~~ 
~.o a U do mesmo articro do ren-ulamento n. 4:505 de 

c r1 e ' . 
3. o As da tabella annexa ao decreto n. 4356 de 24 

de Abril de 1869, com excepção das designuclns 
-nos ~3 1. 0

, 6.0
, 75 a 82, 93 a 97, :1.06 a :1.08. 

IV. Cobrar-se-ha, a titulo de retribuição, pelo ser
viço geral do nbastepimento d'agua e construcção 
de novas obras, mais 2 "lo addicionaes sobre o v:1lçr 
loc~tivo dos I>redios existentes na capitnt do Itú-
periO. · 

Esto imposto será substituído cl tax, 
epo1s n concll11das as mesmas obras, e de con

formida1le com a lei n. 2639 de ~2 de Setembro 
de 18i5, for estabelecida. . 

Sti comprehende os predios por cujas ruas passa
rem os encanamentos d'agun. e niio exclue n taxa · 
de penu" d,agua. · 

O governo regularizará o serviço de forneci· 
mento d'agua aos predios e :~os estabelecimento:;; 
industriaes. 

V. Ficam sujeitas :i metade do imposto predial 
as casas que estiverem po1· alugDr ; e ele,-ada no 
dobro a logua da demarcação. . 

VI. jQ 0
/ 0 sobre os suhsldios dos senadores e 

U. lS "lo sobro os vencimento>, soldos, pensões, 
gratificações de qualquer nntureza, de 1:0008 pnl"ll 
cima, dos empl'egados ~era.es, ou ·vantagens qtt~ 
proYierem de nomeação do governo. 

Vlll. 2 o;osohre a renda de todos os contribuiu· 
tcs, com excepção da que pravier exctusivnmonto 
dos vencimentos,. soldos, pensões, ou gratificnçõe$. 
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A arrecadação deste imposto ter:\ .por lJase a dc
clara~flo da tenda, ft>it:l pelo proprio contribuinte. 

Sún1entc a renda de ~00~ para cima está sujeila 
n este imposto, não comprehcndidn, porém, a que 
pro,·ier tios titulos dü divida pnulica fundada. 

No ca~o de recusar-se o contribuinte a fnwr a 
devida dccl::trnção, substituirá n esta o calculo da 
renda feito pelos lançadores da fazenda. que toma
rito J>or base o valor lorntivo da ca~a de hauil<~ç~o c 
uutJ·os signa~~s exteriores ela renda. 
· lX. A t3xa de escravos fica elevada ao douz·o. 
O producto da parte excedente. da taxa. uct.ual 

f11rá parte da receita geral. . 
Estão isentos da taxa os escravos empregados na 

lavour:~. 
X. Os impostos sobre loterias ficam elevndos : 

sobre O capital U 30 °/o Q Sllbre OS premias a 20 "/,; 
podendo ser reformado o plano, comtanto que em 
CiiSO illgum Seja UilllillUido O producto das ~lX<lS. 

As loteri:~s concedillas por leis provintiacs, em 
beneficio de c:1sas de caritlade, e:;tabelecimentos 
pios e de instrucçãn primaria existentes n<IS pro
vincins c que nestas forNn ex.trahid:l"s, ficam sujeHM 
sómentcao imposto de sello. . 
· Xf. A taxa dos . dividendos distribuídos pei:!S 
emprezns, sociedades ou enmpanllias de qualquer 
natureza, Sc'fá de 5°/.,. 

XII .. Pagar-se-ha, além dos dl'mais imposto:; a 
que estiver sujeita, ::!:000$ por casa de commis!~.1lo 
de escravos. · . 

XIU. Cobrar-sc-ha ti réis, por kilogrammo de 
sal csLr~mgeiro. 

XIV. As licenças a Cidadüo:> brazileiros para 
accit:~rem distinc!.'ões honorilicm• dn governos cs
trmtgeiros scr;io sujeitDs :1os seguintes direitos : 
Qualquer <listincção inferior ao titulo 

de commenuador. . . . . . . . . . . . . . . . 2ti0,5000 
De conuncndaüur................... 500~000 
De Darão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:000;$000 
nu Visconde. . .......... :. . . . . . . . . !1:000~0UO 
Do Conde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:000~000 
De llarqucz..... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 8:000~000 

XV. Cobrar-se· ha nnnunlnionto o seguinte im
posto pelo~ terrenos não edillcndos ua cidauo do 
Hio tlc Jnnoiro e suns l't'lrcanias : 

Nn :in~a CJllf' cnm(rrclwnd,~r o irrqJO~Io !li'Odi .I o 
tlentro llo pNinwtro anh•riur :i pre:-:entt) Jt'i, !O 
réis (lo r metr·o <Jtwtlrmlo; d'•1hi IJIIl elinnh•, ii réis. 

Nn faltn dn 1lmlos parn u ,•alculo ÚI'Sln t:1xn, ou no 
m1so do ser muito dispendioso o seu l:mçamonto, 
o ~O\'~rno Pf:!'lerú substiluil·n pela seguinte: nu 
lWitnl'li'O }llmmetrn, 21)U00 (lur metro corrente, e 
no seg-mulo, i~OOO i~em. 

O ~oYct·no provillcnt:ianí pnra I}HC, pelos meios 
mais·· Pconomicos c fucei~, seja o potlet• Jegisl:~livo 
hnbililado a crMr l:lxn sem.~lh:mlc sohrc os h•rrenos . . 

Este imposto não exclue os que forem devidos 
pelo commercio de outras merc:nlorias. 

XVII. Cobrar-se-ha a seguinte taxa de trans
porte: 

i. o De 20 <1 i 6000 por p:1ssageiro ue 1. a classe 
que circulur n:is · c~tradus ele ferro de trncr:ão a 
vapor~ conforme a di~lancia percorrida ; c mct<tde 
da taxa 1wra os passag~:i_rcs de 2. ~ e 3." clas~e. . 

As mcsnws t:~xns serao extenstvas 30S p11ssagci· 
ro~ de hnrcos :1 vupor, que navegarem ao longo 
d11s costus, ou nas bahias, lagôas c rios. 

2.0 lle 20 a 200 rs. por volume de l.Ja~ngem ou 
mercadol'ia despachada, conforme a distancia, e 
nos termos do paragr<lpho preceucnte. 

Destas taxas niio estão isentos os transportes dc
nominudos gr<~ tuitns. 

3. o 20 rs. por passag·eiro que circular na.s linhas 
ferrcns dns cidades e seus sub\ll'uios, tramways ou 
carris urh:mos, de tracçãó animada ou a vapor. -

O governo se entenderá com as emprezas a car
~o de quem se ucharem ·ns estradas de ferro ou 
linhns de cnrris, afim de regala1· a :~rrccadação ou -
cobrança da taxa de transporte. 

XVIII. Cobrar-se-hn igualmente 20 rs. l)Or Id· 
log-rauw1o de gelo importado. 

Art. 23. O contl'ibuinte seni avisado, por carta 
ou curtiio, que pelo cot-reio lhe serú oirigido , da· 
época do vencimento legal do imposto que estiver 
u dever. 

Antes uisso nfío pouer;i ser acciGnado pela fa
zenda publica. 

Art. 26:. A typographia nacional constituirá um 
serriço espeehtl por conta do Estado, c a cargo 
do ministcrio da fazenda. 

~ 1. o .-\s de~pe!.as que este serviço occasionar 
serão feitas por conta du respectivtt rcceitu, sendo ·: 
esct·iptumdo no .hulauço geral do Estado sómente 
o S<lluo ou excedente enl!·e a receita e despez11. 

§ 2.11 Fica pcrlencendn exclusivamente à tn:o· 
gruphia nadonal além da imprcs~ão das leis, a do 
J)iario O{ficial c dos rclatorios ministoriacs c outros 
qunesqucr trabalhos que tenham carncter officiul. 

~ 3." Na lei !lo or~,;mnento so lixard mmúalmenle 
utÚa quantia pam occorrcr ás dusr{~sns deste esta· 
bolccimcnlo, na fulLa ou insuOidcncia de sua re-
cl.'ila. . 

§ lj .. o A de~JtC~a e0111 as Jllllllic3çõos ollicia('S no 
Dhwiu Official, c com :l:-:si:.wttllli'<IS eoncctlilhts Jlol' 
ot·dcm do g-oremo sct·ú feil:t pur r.out:1 uos ro:-:pe
ctlvos miuisterios. O govorno poller:i adiantar desdo 
j5 à typogTnphia nncional, e por contn da t'CS!lCCti va 
receita, att; .WO:OOO;}OUO. 

Art. ~;;. Na ct'n·to n nas comarcas das capitacs llns 
JH'OVincias em que h;-~ juize~ C);[ll'eiacs dos foilos 
da rnzend:~, <'Ontinnnrn a !:C!' exerchla a ,inrisdicr,5o 
pt•ivativa pelos uctuaes jui:ws dos revog, Nas IIC· 

• ' ' ' ~ "\ •• l ' ~ l ~ ,.... • •• .. 

dicçiio os juizes de dirt'ito rogpectivos, o havendo 
mais do um, aquelle qnc o g·ovorno designar. 

1.0 Nas sédcs das comarcas eraes e nos rcs· 
pcctivos termos ~ern a mesma JUrisdicção exercida 
pelos juizcg de direito o municipaes, restnbelccida 
n cm}lp~tencia .ten·itori~l, e _prôvulcccmlo o fôro do 
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lhe- h a o governo as bases e esclarceimentos pre-
cisos: . 

i.". Para _a _reorgaD:i~açiio de todas as repartiçõ~s 

a despesa e o pessoal, sem prejuízo dos servi~·os 
a cllas confiados; . 

2." Para a determinação do que deva constituir 
as receitas geral, prO\'iueial e municipal, de modo 
a fornecer-lhes recursos sufficientcs para as dcs-
pezas que tiverem de supprir. · 

• c • l ~ • • - c co .llf:. 
Os trabalhos nccessarios para execução do que 

fica determ1nado neste artigo, serão commettidos
a uma ou mais commissões, cuja retribuição 
será paga com os fundos que pàra isso votnr 
o corpo legislativo, sob proposta do governo. 

Art. 27; Na di:.-: osi =-o do n. 8 rt 2 
pre endem-se os prepostos de casas, escriptorios 
e est11bclecimentos industriaes e commercines. 

Os chefes das casas, escriptorios e estabeleci
mentos referidos enviarão á repnrti~.ão fiscal com
}Jetentc, até o dia H> de Junho, e, dentro de W 
dins, sen;pre que admittirem novos prcpo~tos, uma 

. - ' 
cimentos ou salarios, sob pell:l, na côrte,. de 506 a 
1.00$ de multa pela omi~s5:o de cada um, eJ nas 
C:lpitaes, cidades e -rillas das províncias, de 20h a 
WO!?OOO. -

O prepo~to, cujo nome não constar nn repartit;ão 
fiscal, não ter:i acçfio por vencimentos. ou salarios 
l , c e u preponeu c. · 
Art. 28. l~icam ~ujcito~, desde jó, :i multa de 

1 O o I o os collectauos que nii-o pagarem :í boca do 
cofre os impostos e rendas l:m~ados, e ti. de 20 % 
os que deixarem de o fazer durante a cobrança 
nos domidlios, nos prazos marcados pelos respe· 
cti o· O'U ·1 • ·=-

llaragrapho unico. Esta di:;;posição comprehende 
n divida activa daqudla origem, concernente nos 
oxereicios anteriores ao da presente lei, o que nüo 
for paga dentro do prazo que o governo marcar. 

AI't. 29. Ficam sujeitos ao imposto de a% os 
arre~d.m!1entos. de }lropric~nqcs rur~es, sitas .no 

I. I C J 

c os fót·os o Inudcmios co!Jrudo~r sulJrc as mesmas 
Jlruprietl:ulcs e ns nrlmnas. . 

As ccH'por;u:õe.~ de miío-morla pagar~íu u.,lc iill· 
JlO!'to em tlllht·n. 

At·t. :lO. A laxn th~ revalicl:triío, de que tmta o 
urt. :H do decreto de !J de Abril tlc :1870, será t'lc· 
vndu no duplo. · 

Art. 31. Nn proximn I'L'Uniiio do corr1o lcgisl:t· 
tiYo o ovcrno nii'Psentnt··lhe-hn as bases arnn 
mstlltução tlo lilllU •~nixn de twnsiit~~. rpw de futuro 
o•~•~orrn a todas m: tfl'~ll(\í'.a" adualuwnlc feita~ 
t·nm fntwcionario.:: npo~d1tndo' ou refnrnu11lu~, 
assim como c(iJil os lH~n.::ionh:las dn Esl:ulo. llc
YctHló o scn fnndn ser c:nn:->tituitlo rom nm dia 0~1 
dous rlc vrncimcnlos por nnno, ilc t•atla fnncdo- · .. · . . . . . .-

IV. A adiantar aos empregados de quaesquer re
partições do·Estado as quantias precisas, para in
stituírem pensões ás suas fmnilias no monte.pio 
, · , , me w.n,e as se· 
guintes condir;ões, c não excedendo o total dessa 
despeza a de 500:000;S annuaes. · 

1. ~A pensüo J!~lnca pouerá ser superfor á impor· 
tancw do respectivo ordenado. 
. 2: • _Será prév!amc~te prestad::~ fia~ça para res
. , , s a11 r tza a 
mediante o desconto de i.> % dos vencimentos 
annuacs. · 

3.a Para ter uireito a este adiantamento, deverá 
o empregado-ter, pelo menos, 5 annos de serviços. 

V. A aposentar, caso não tenha destino a dar-lhes, , . - . 
o 

supprimidos, e que contarem pelo menos dez annos 
de serviços. 

VI. A liquidar do modo quejnlgar mais conve
niente a divida de Mauit & Comp., podendo para 
esse fim transigir com o fallido, ou com os demais 
credores da massa. 

VII. A, de accôrdo com as oruens religiosas, 
benedictinn c carme!it(IJ f:1zel-as vender todas as 
suas propriedades e bens ruraes, empregando-se 
o producto da venda em apolices da divida publica, 
cujos juros seme.straes pertencerão a essas ordens. 
religiosas. 

. • rever a eg1s aç·uo sobre terrenos dia· 
mantinos, no0 intuito de melhorar .o estado deca
dente dessa mineração. 

Art. 3:3. (E' o art. 17 da proposta.) 

E~IENDA .iJ.. TADELLA-C. 

A talJ(Illa C da proposta ê approvada. com a se· 
uiute altera ,ão : 
Para ex.ecu«:-fio da lei n. i!ni3 de 17 do Julho de 

1871, art. 2.0 §~ 2.o c 3.": 
Em Ioga r tlo !1, 000 :0001), uiga-se 2. 600:0j)O,)OOO. 

·Idem da rel'ohtc;iio lcgislntiv;t n. 2:.m de 10 de 
Setembro de itli:l : · 

Em lognr t.le tUOO:OOO~, uig<l·se 2.800:00015000. 
Iclcm dn elo l1. 2~a0 do 2~ de Sctembl'o de 1873 : 
Em lognr de i.i0~:00015, diga-se 1.600:000!?000. 

Em logar de 3:ooo:OOOI,I, tlig-:~-sc 1.~00:01)01~000. 
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Proposta do govenw. · 28. Academia das bellas artes . 77:956~000 
70:1558600 
83:397J)ÚOO 
78:8326500 

·Augu~tos e dignissimos Srs. representantes da 
naçio. 

CAPITULO 1. 

DESPESA. GERAL. 

A;Í. 1.0 A despesa geral do Imperio, part1 o exer
cicio de 1879 - 1880, ê fixada na quanUa de 
12l.H9:5935731, a <fual será distribuída pelos 
·sete ruinisterios, na fórma que especificam os ar= 
tigos seguintes : 

MINISTER!O DO 1:\lPEniO. 

A saber: 

f. 

c. • • • • 

4. Alimentos do Príncipe do 
· Grão-Pará o Sr. D. Pedro 

5. Ditos do Príncipe o Senhor 
D. Luiz, filho de Sua Alteza 
a Princeza Imperial. . ·. 

6. Dota ão do Senhor Du ue de 
Saxe, viuvo de &na A teza a 
Princeza Senhor_a D. Leopol-
dina .- . . . . . . 

· 7. Alimentos do Príncipe o Se
nhor D. Pedro . • . . 

8. Ditos do •Príncipe o Senhor 
D. Augusto.. . . . • 

9. Ditos do Príncipe o: Senho~ 
D. José. . . . . . . 

Dito o i · 
D. Luiz. . . . . . . 

H. Ditos do Principe o Senhor 
• D. l<,elippe . . . . . 

12. Mestres da família impcrinl. 
-1:3. Gnbinete imperial. . . . 
14. Camara dos senadorr.s . . 
15. Dita dos deputados . . . 
!6. Ajuda de custo de vinda e. 

_ volta dos deput~do~ . 
i i. Conselho de Estado . . _ 
18. Secretaria de E~tndo . . 
f.9. Presidencias de·provincias 
20. Culto ublico . . . .· 
· . Seminnrws episcopaes 

22. Faculdades de direito 
2:3. Ditas de medicina. . 
24. Escola polytechnica . 
25. Ditn de minas. . . 
~6. Instituto commercial. . . 
~7. Instrucção primaria e ~ecun-

daria do municipio da corte 

800:000·000 

8:000~000 

G:OOOr$000 

75:000/>000 

6:000$000 

6:0006000 

6:000$000 

6:000~000 

12:000$000 
7·:400~000 
2:2716428 

669:848$000 
9:35:840$090 

u4:2uosooo 
48:000$000 

20u:69a6000 
326:523;$000 

L 024: 708 :i! O 
· H5: 250;$000 
291:850fg00 
451:449 000 
337:189 uoo· 

73:8001)000 
21:280$000 

1. Hi9: 387 6000 

29. Instituto dos meninos cegos. 
30. Dito dos surdos-mudos. . 
31. Asylo dos meninos desvalidos 
32. Estabelecimento de educandas· . 

·no Pará . . . 

phico brazilciro . . . . 
37. Imperial academia de medi-

cina. . . . . 
38. Lyceu de artes e offi.cios. 
39. Hygiene publica . . . 
40. Instituto vaccinico . 

ramento do estado sanitario 
45. Obras . . . ; 
46. Directoria geral de estatística 
47. Eventuaes . . • 

1\IINISTERIO DA JUSTIÇA. 

A saber: 

1. Secretaria de Estado . . . 
2. Supremo tribunal de justiça . 
3. Relações . . · . . . . . 
4. Juntas commerciaes . . 

• n • • 

6. Despesa secreta da policia. . 
7. Pessoal e material da policia. 
8. Guarda nacional. • . .. . · 
9. Casa de detenção e asylo de 

mllndigos. . 
lO. Eventuaes . . • . . 
H. Corpo militar de policia. 
f.2. Guarda" urbana. . . • 
13. Casa de correc~ão. . . 

15. Classiflcacuo· da·s leis." : • 
16. Auxilio á força policial dils 

provincias. . . . ; . • 
f.7. Ajudas de custo. . . . . 
18. Conducção do presos de jus

tiça. . . . . . . . 
f9. Presídio de Fernando de No

ronha. 

2:0006000 

• 7: OOOr$000 

2:0006000 
!0:000~00 
1.4:2405{100 
14:0806000 

800:0008000 
500:000$000 

40:920t}OOO 
30:000$000 

·120:000 000 
672:869nooo 

3:ooonooo 
74:620M)OO 
12:000$000 

470:360$000 
~:0006000 
175:0206680 

600:000~000 
70:000~00 

5:000$000 

200:000~000 

1\[]NISTERIO DE ESTRANGEIROS. 

negocias estrangeiros é autorizado. para despender, . 
com os serviços designados nas seguintes rubricas, 
a quantia de. · 1.032:694~666 

A saber: 
i. Secretaria de Estado, moeda 

-do paiz. _150: 178t$000 
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aç ' 
cambio de ~7 d. sts. por 
!~000. • . • . . • 

3. Empregados em disponibili
dade, moeda do paiz. . . 

~. Ajudas de custo, ao cambio 
i o o • 

5. Extraordinarias no exterior, . 
idem; . . . • . . · 

6. Ditas no interior, moeda do 
pmz. • • • . • • . 

7. Commissões de limites e li qui· 
· dação de reclamações. • . 

!\UNISTERIO DA. MARINHA. 

4,; Archivo militar . . 
532:6505000 5. Instrucção militar. . 

6. Intendencia e arsenaes . . 
9:866$666 7. Corpo de saude e hospitaes • 

8. Estado-maior general . . 
70:000 000 9. Cor os es eciaes . 

. , 1 O. Corpos. arregimentados . • 
50:000~000 H. Praças de pret·. . . ·• 

12. Etapas, fardamento, etc. • 
. . . .. . . . 

i~. Despesas dos corpos e quar-
200: 000$000 teis . . . • ·. • . 

i5. Companhias militares. 
i6. Commissões militares. . . 
17 ." Classes inactivas • . . . 
18. A"udas d custo . . 

. . ta . d E t d. d !9. Fabricas. . . .• . . . 
Art._ 5.0 O mt~1stro e sect:e rto e s a o os 20. Presídios e colonias militares 

negocws da marmha é autorizado para despender, 2L Obras militares . 

. a quantia de. . . ; . 
A saber: 

305 

27:988$000 
:!.\0: 022'6160 

1.467 :003~776 
797:73~ta.O 
!~:98~000 

550:000,$000 
29~:762,'$720 

74:62()8800 
890:9~4/$4:28 

92:095 
l26:136r$~0 
627: 000;5000 

459:475$000 

i. Secretaria de Estado 
MINISTEII.IO DA AGII.ICULTURA. 

j, Conselho naval. . • 
3. Quartel-general • 
~- Conselho supremo. 
5. Contadoria • • • • 

Art. 7 .o O ministro e secretario de Estado dos ne~ 
_ocios ~a agricult.ura, commercio e obras P.ublicas 

• nten enCia e accessonos • 
7. Auditoria • • • • • , 
8. Corpo da armada e classe~ 

• • » • • • 

9. Batalhão naval. • • . . 
iO. Corpo. de imperiaes mari· 

nhe1ros • • • • . . 
U. Companhia de invalidas. 
i~. Arsenaes. • • . , . 
i3. Ca itanias de ortos. 
U.. Força naval. . . • 
iã. Navios desarmados · . 
16. Hospitaes. • • • • 
17. Pharóes. • · . . 
i8. Escola de marinha: 
!9. Reformados. • • 
~O. Obras. • . . • 
U. Hydrograpbia • . 
!!. Etapas • . • • 

no . 
!~. Munições de boca. 
25. -Munições navaes. • • . 
~6; Munições de guerra. . . 
27. Matertal de construcção naval 
28. Combustível. . • 
29 •. Eventuaes . . • 

i~9::1.5i6f)66 

:1.7:~o9n66o 
2i3:68M880 
i~8: 322$000 
i 67: 8371J800 
233:2~8$650 

• 300: 000@00 
!3:i50~000 
5:856~000 

oi2:900 00 
{.7 {:0326720 

~00:000$000 
25:0001000 

800: 0006000 
500:000$000 
200: o_oo~noo 

A saber:· 

. l. Secretaria de Estado • . . . 
2. Sociedade auxiliadora da in

du~t~il!_ nacional . . . . . 

• pianta:s, introducção deap
parelhos agrícolas e melho
ramento de raças • . . • 

4. Imperial instituto bahiano de 
agricultura • . . • . . ··. 

5. Estabelecimento rural de 
S. Pedro de Alcantara, na 
província do Piauhy~ ... 

Auxili_o para ~ ~onçlusão da 

7. Eventuaes. . . . . · . . . . 
8. Imperial !nstituto fluminense 

de agncultura. • • . • • 
9. Passeio publico ...•.•. 

iO. Corpo de bombeiros. . . . . 
H. IUuminação publica. , .. 
:1.2. Garantia de juros ás estradas 

de ferro ......... . :MINISTERIO DA. GUERRA. 
!3. Estrada de ferro D. Pedro II. 
14. Obras publicas. . . . . . • 

Art. 6.u O ministro e secretario de Estado dos -15. Esgoto da cidade .... 
negoci~s da gu_erra é autorizado ~ despender, com· i 6. Telegrapbo~. · • . . . _. . _. · 

quantia de • 

A saber: 
t. Secretaria de Estado e repar

tições annex'as • 
! . Conselho supremo. 

A, 39,-TOl\10 I. 

205: 0831$000 
51:920~000 

i8. Catechese . . . ....•• 
.f.9. Subvenção ás companhias de 

navegação por vapor. . .• 
20. Correio geral . • • . • . • 
21. Museu nacional . • . . . . 
22. Fabrica de ferro de S. João 

de Ypanema ••.... ·• 

25(1,: 0006000 

6:000,$000 

20:0008(100 

20:000$()00 

r 
{3:600;5000 

20:000~000 

~:00~000 
13:265;$000 

250: 000~000 
800:0001000 

l :~!73 :331$591 
5. 783:250~0 
2.600:0001000 
l.52~:-&S91ã(}O 
i . 462: 2Mll000 . 

:1.00:000@00 

a.oaoi:~oonooo 
l.'165:ií201$800 

60:000~. 

176: 609t?QOO 
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5!3. 1tlanumissões (producto do 
fundo de emancipação}. 

CAPJTULO li· 

2í . .Educação de ingenuos ('!.50/o 
do que produzir o fundo de 
emancipação, e bem assim 
o que parn. ('Stc serviço foi 
C 11 .. .., , e1 . ~, 

RECEITA GER.~L. 

Art. 9.<> 

de 20 de Outubro de i877)_ ·r) 

i 

Art. 8.0 O ministro e secretario de Est-ado dos I 
negocias dn. fazenda é autorizado para despender, ; 
com os serviços designados nas seguintes ruiJricas, i 
a quantia de. . _ . . . . . . . 51L 878: 66íb000 ·j 

Ordinaria. · 

L Direitos d,c importação para 
consumo. . _ . . . 

2. Expedi ente dos generos livres 

A saber: 

i. Juros, ;:nnortizaçrío e mais 
cspezas a n'I a externa 

do Estado, ao cambio par 
de 27 ......... . 

2. Juros e amortização da divida 
interna fundada. . ... 

3. Juros da divida inscripta, 
antes da emissão das res
pectivas apolicc~, c paga
mento em dinheiro das 

· uantias menores de tS:OOS 
na fórma dJ art. 95 da lei 
de 2/j, de Outubro de lS:32. 

~. Gaix~ d~ amortização. . . . 
ti. .~ c. ~ ..... 

G. Empregados de repartições 
extinctas ........ . 

7. Thesouro nacional e thcsou
rari::s de fazenda ..... 

Juizo dos feitos da fuzcnda .. 
('-

tO. Casa da moeda .. , ••.. 
i I . Admini~tração de }lroprio:; 

nacionaes. . ..... . 
tj, TYJ.!Ograp~Iiu nacional c Dia· 

1'W Oflicwl. . . . . • . . 
i3. Ajutlas 1le custo ...•.. 
n. Grntifica~Õt'S )101' H~l'Vi~\OS 

tcmporarios c cxtrnl•rdina • 
rios. . . . . . . •..• . . 
horas do expediente. . •. 

16. Despesas cnntuac~, inclui
das as di1Icrencas de cam· 
bio ... · .. -..... . 

!7. Juros diversos. incluitlos os 
dos .IJii!Jercs ·do tbesonro. 
eommissõc~ e corret:~gens: 

!8. Ditos do emprestimo elo cofre 
de orphão.s ...... . 

19. Ditos dos depositas das caixas. 
economicas e. montes de 

. socrorro .......•• 
20. Obras. . . . . . . . . . 
~1. Resgate do papúl-moella .. . 
~2. Serviço d;1s loterias ... . 
23. Ex.erc.icios findos .•••• ·• 
2~. AdiantamcntQ tlã garantia 

provincial de 2 "/o :is cstra· 
das de ferro da Uahia, Per· 
namhuco c S. P:mlo .•. 

iõ. Reposições e restituições .•.. 

e 1re1 os e consumo 
3. Arm:~zenag-em . . . 
4. ItJYposto ~c pl..taróes . 

.. . . . . 
6. Direitos de exporta~ão dos gc-

H. 37-i,: 0856000 nero:.~ nacionaes. 
7. Ditos de 2 i/2 % da polvora 

fabricada por conta do gtJ
verno c dos mctaes precio
!':OS em pó, pinha, barra ou 
em obras. 

8. Ditos de i i/2 %sobre o ouro 
em barras. fundido na casa 

1 da moeda. . . . • . 
50:000@00) 9. Ditos ~c -1 °/o dosdiam~ntes. 

!93:800;5000 !0. ExpedJCnte da~ capatawts . 
..1 .: v· ros as acçucs ases ra as 

· de ferro da Bahia e Pcr-
:32:855$000 1 nambuco. . . . . . 

· 12. Rcnd:~ do correio geral . . 
i .588:33ibOOO '!3. Dita da estrada de ferro 
.. !~2: i 62~000 . ~. F edro II . 

18:t:.WO~OOO 

29:005~00 

li29: 7 w,sooo 
liO:OOO~OOO 

20:000~000 

ao: ooo;~ooo 

3.080:000~000 

i.56!.l:200p000 

500:000~000 

600:0005000 .... ' 

3.600:0006000 
B:J: 40116000 
800:000~000 

4W:OOO;)OOO 
li()(): 000~000 ' 

15. Dita da lithogrnphia militar. 
Hi. Dita da typograpilia nacio-

nal. . • . . . • - . 
17. Dita do Dial'io Oflicial . 
i8. Dita da casa de correcr.ão. . 
!9. Dit.1 do instituto dos Jneninos 

cégos . . . . . . . 
20. Dita do in~titut•J dos ~UI'tlos

mutlos. . 
~ 

2:t Dita da de ferro tlc Yp<~ncm~ 
23. Dita dos teil'grt~phos elt'· 

clrieos.. . . . . . . 
2~. Dita dos arsenacs. . . . 
25. Dita dos proprios nacionac~. 
26. Dita dos terreno; diam:mti-

cy-·'· 
28. 

2!). 

no~. . . . . . . . 
Dita do imperi"ill collegio tlc 

Pedro Il. . . . . . 
Fóros de terrenos c de mar i

nhas, excepto os do muni· 
cipio da côrte, 8 producto 

s 
dominios utcis dos terre
nos de marinlws, nos ter
uws lhls leis de or~.amcnto 
an teriorcs. . . • . . 

Laudewios, n;io comprehcn
dhlos o~ .provenientes uas 
vcml:ls tle terrenos de lll3· 
rinlws da curte. 

-
55. 000: 0006000 

i.) • • ... 

700~000$000 
130:000~000 

. . . 
i5; 500: 000;5000 

33:000~000 

:l :000:5000 
8:000;500{) 

4JO:Of)Q~OOO 

HO:OOO~OOO 
870:0006000 

9.500:000~000 
q -

500~000 

250 : ooo.:..ooo 
350: ooo;5ooo 
66:000~000 

~00;}000 

i : 600;)000 - ;~· ... 

15.; 000~000 
160:000~000 
20:000;5000 

i 60: 000;5000 

H1: 000;~000 

80:0005000 

6:000;}000 

20: 000,.'000 
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31. Matriculas dos est:J!Jelecimen
tos de ínstrucção superior. 

32. Se !lo do papel, fixo e propor
cional. . . . . . . 

33. Pr.::mios lle dcpo::ilos publi-
cos. . 

3í,. Emolumentos . . . . . 
:35. Imposto de transmissão de 

pro riedade . 
1 o e m us rws e pro s
~õ·~s. . . . . . . 

37. Di to de 20 o 1 .. d:1s loterias. . 
38. Di to de i5 o í o dos premias · 

tlas mesmas. . . . . . 
39. Dito sobre as datas mineraes. 
~0. ~ "l ' • 

-ít. Concessão de pennas d'agua. 
õ.2. Imposto de gauo. . . . 
fl3. Cobraura da divida activa. 

Extraordinaria. 

4,1,. Contribuit;ão par.a o monte-
pio. . . • 

45. Indemnizações. . . • . 
li6. lutos de capitaes nacionaes. 
IJ.7. Pro dueto de loterias parn 

fazer face ás desp('sas da 
casa de correcção. e d_o me-

Irilperio . . . . . . 
48. Dito de 2 "'o das loterias. . 

: rr ' .. • ·s 

n~cionaes. 

~0. lteccita. eventual, compre· 
henuidas as. multas pür in~ 
frucção de leis ou regula· 
meu tos. 

HlO : 0006000 

3.!t00:000~000 

380:000;)000 

!.1:. 000; 000;5000 

3.050:000~000 
600:000~000 

· 500 : OOOEOOO 
500~000 

30:0005000 
300:000;5000 
iO:OOO~OOO 

55:500~000 
180:0006000 

50:000JOOO 

qOO:ooo:;ooo 
101.000: 

]Je~tda com CIJIJiliCaf<io especial. 

Producto uns sc~uintes quotas dés.tinatlas ao 
fundo dt~ ,_:uwncipm:fio, :J!l-m de out1•m; crealla:::. j)í'io 
art. 3.0 da lei n. ~Oi O, do 21:\ t.lc. SctcUII.n·o de 1~71: 
L Taxa de escravo::. . . · . 
2. Transtuis:;iio llOJH'OJll'h:tlmle 

:.1. ~lullas . 
~- Donnlivo:; • . · · · · 900·000 ;;,ooo 
õ. Benellcío de ~eis loteria~, · '· 

isent:t~ de impostos . . 
li. Derinw parte da~ concc•lhl:ts 

depois da lei . . . . 
7. Divida activa. : 

Art. :10. O governo fica autorizado pnra emiuir, 
no e:terticio desta. lei, bilhetes .do thesonro até a 
somma de !6.000:000$, como unticipação da receita 
e para snpprir qualquer excesso da despeza fixuda 
sobre a receita or~ada 

• • •IT • 

z:tção éOnfcrida pelo art. iO d:1 lei n. 2792, de 20 
de Outubro de :l8i7, para converter em divitla con
solidada inlernn ou t1xtcrna, no todo ou em parte, 
a divida fluctmmtc. . . 

Art. H. O dc•ficit . reconbec_itl?. n~sta. lei s;'.ra 
preenchido ...... ( Jlel'lencc a m1ctat1va a c amara 
dos Srs. deputados). 

C.-\PITLLO III. 

J)l,:P051ÇÕES GERA E~. 

Art: 1_2. E' ~mo~·izado o g-on~rno para receber 
e rcst1ttur os dmhc;ros uas ~egrrintes origt•ns : 

Emprcstimo do rofrt.> de orphãos. 
Bens de defuntos e ament·~~ c do evento. 
Prcmios de loterias. 

epos1 os as C<uxas economicas. 
Dt:posi tos dos montes de soccorrv. 
Deposilos de diver:::.as origens. 
O sal·lo que produzirem estes dt:positos, serti 

empreg-ado nas despezas do Eswdo: e, si as sommus 
restit_uidas ex.~e~ere~ ús_ entn:das, pagar-se-ha 

O sakb, ou o e~ce~so das restituições será con. 
templadu _no balanço, sob o titulo respectivo, con-

1 " ' . • . 

Setembro de 1851. 
Art. i3 .. Fica elevado a LOOO:OOO;$ o credito 

de 800:000$ votado no § 21 do art." s.o da lei 
n. 2í92, de :-!0 dt:> Outubro de l87i, para o paiTa
mento de exercicios findos ~o anno financeiro

0 
de 

i878---18í9. • 
Art. H. São approvados os transportes de sobras 

de umas. p:~ra as outras verba~, effectuadas, na 
son~ma de ,.3.093;_875~268, n~s. exercício~ de 1816-

- ~ < 

65.333:593;5320, que ser-a distribuid:t pelos minis
terios e rubricas constantes da tabella .B, perten
cendo 13.99'i-:2'i-7;5G9ii ao excrcicio de 18í6--i877; 
30.039:3455625 ao de 1877-1878; 12.300:000~000 
ao de !878--1879, c 9.000:0005000 aos em que sa 
fizerem as despezas a-qtorizad~s pelo decreto n. 

un o e 
Art. iõ. O governo poderá despender. no exer

cício da presente ·tci, por conta dos creditos espc
ciaef, além da importanda de 18.682:000~, fiX11da 
na tabdhrC, as seguintes: 

§ 1.0 A do s:~ldo que fiem· tlo credito :1berto 110lo 
art. ~.a,~ \mico. n. 3, da ki u. ':!:Hs, de 'J.ff li e 
Ag-o~to tlc 1873, si :ls oiJI'iiS tl11 lltl\"O matadouro se 
nã2 pudt;_rcm concluir dentro do exerdcio lle 

§ 2.0 A que fôr neces5aria para a reforma da 
typographia naciün:tl. 

~ :J.u A !JUC se tornar 1•rccisa para o J):tl!lllllCI\Ic1 
da g-n1':111tia tlc .iuro> e :nnortiz:wiio •las lélra::. hy
pothecari:~s dos bancos de credilo reaL no~ icrmus 
da re:'oluç5o ~egislatiYa n. 2ti87, de ti de Novembro 
de !875. 

§ 4. o A de ti.200:000~ p:~ra os sHriros nutorizados 
pelo decreto n. 69:18, do :J..o de Junho ultimo, de 
que trata o art. i3, § t.o desta lei. 

Art. 16. Continuam em viitôr todas as dispo5i-
çoes as ets e orçnmen o :m ece en es,_ que uao 

· versarem particularmente sobre a fixat:.ão da receita 
ou despeza, sobre autoriza~ão para fixar ou aug
wenlilr vencimentos, e q11c não tenham ·sido ex-
pressnmentc rcvo~ad:~s. _ 

Art. t7. Frcam rcvogad~s as distlosi~õe.s em 
contrario. 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 27/01/201512:02- PÃigina 13 de 45 

308 Sessão em 2! de Maio de 1879. 

TRANSPORTE DE SOBRAS. 

de Setembro de 1875. 

Exerelclo de 18')'6 -18')'')' 

MINISTERIO DO. IMPERIO. 

Decreto n. 6785 de 29 de De::embro de !877. 

Art. 2. o • 
l5. Conselho de Estado ............................................. . 
16. Secrelaria. de Estado ....••...••.••.•••.••••.•••.••.•••••.•.••.• 

acu e i i ...................................... .. 
Escola polytechnica... . • . . . .. . . • . . . . . .. . • • • .. • . • . • . . • • • .. • . . . 
Instrucção primar!a e secundaria do municipio da côrte ..... . 
Instituto dos meninos cégos .... .-............................... . 
Dito dos surdos-n1udos ........................................ . 
Obras • ••••.•.•••.••.•••••..••.••• • ••••..•••.•.••• • •.•••.••••••••• 
Eventuaes ....•. · ..•.•..•..........••..•..•........•.••• -.. -. ...•.. 

MINISTERIO DA JUSTIÇA. 

Decreto n. 6761 de 7 de Dezembro de !877. 

Art. a.o 

Conducção, sustento e curativo de presos .................. : ... . 

MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS. 

Art. ,,o 
S I. Secretaria de Estado;.,......... • .......... , ........... , , .... .. 
1 a. Empregados em dispon!biltdatle .......................... ; .... .. 

I ts. Exlraordinarias no exterior ............ ·" .................... .. 
o. Ditas no interior ...... · .. ·-· .. • ...........•........•.. ·, •.......... 

MINISTERIO DA MARINHA. 

Art. 11.0 

1 1. Secretaria de Estado ........................................... . 
li 3. Quartel-general ............................................... . 
§ 13. capitanias de portos ........................................... . 
§ lts. Navios desarmados ............................................ .. 
~ 18. l<~scola de marinha ...................... ., ................. . 

s 7. 
~ 8. 
§ 9. 
§ 13. 

.1·us. 

MINISTERIO DA GUERRA. 

Deci·eto n. 6779 de 2~ de Dezembro de 1877. 

Art. 6.0 

Corpo de saude e hospitaes ..• : .••••..•.•••.••.•.•.••••••••...• 
Quadro do exer'cito ............................................ . 
Com missões mlli tares ................. ; ........................ . 
Presidi os e colonias militares ......... ~ ....................... . 
Oi versas desP.esas e eventuaes ................................. . 
Repartições de fazenda ........................................ . 

13:õ3JJ)382 
i:i5iS31& 

33: JliQS759 
6:9618988 

U:~~i 
l:!:lSi 1193 
u:ou 7 
8:tMQ389 

- 39 : 7231$33:J 
Uü:9=6 i7 

3:6i ,7 
U:i 

197:0li0S8U 
3:7018883 

õ:S:896J"3 

4ü:978Q837 
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MlNISTERlO DA AGRICULTURA. 

Decreto n. 68:l5 de !9 de Dezembrq de !877. 

Art. 7. 0 

§ i. Secretaria ~e Estado ..................................... : .... . 

• - MI~ÍSTERIO DA FAZENDA. 

Decreto n. 68~i de ~9 de Dezcmbrb de 1877. 

Att. s.u 
!· !besouro ,nacion_al e tbesourarias de fazenda: ................. . 
... uc ..................................... .. 

10. Casa da moeda ...................................... : .. ...... . 
u. · Administração de proprios nacionaes ......................... .. 
!!. Typographla nacional e Diarlo 0/licial ... .................... .. 
fOJ. AJ uaas. a e -cu:;&v. ~ ............................................. . 

§ 18. luros do·emprestlmo do cofre de.orpMos ..................... . 

Exercl~lo de 18')'')'- I8')'8. 

lJJNJSTERJO DO JMPERIO. 

Decreto n. 7091 d6 !6 de Novembro de !878 •. 

Art. 2. 0 

1

2i. Faculdades de medicina ....................................... . 
J3. EscoJa polytecbniea •.. .•....•......•.••..••...••.•..••..•...... 
'1.7. Academia das bella.s-artes... • .. • .. .. • • . • • ................... . 
iS. Instituto dos meninos cegos .................................... . 
&-1. Obras .. ...••....•.......•••..•••.••....•.•••...•..••.•...•.•..•. 
ilS, Eventuaes . •...•............••..•..•.•..........•...•.••....•.... 
66. Observatorlo astronomlco ...................................... . 

YINISTEl\10 DA JUSTIÇ!. 

Decreto n. O~ d1 llJ d4 Junho de !878. 

Art. a.o 
5 9. CondueçAo, auateut.o e curatlvo de presos ................. ; ... .. 

D1creto n. '701Q de B d8 Owubro de l878 

Art. 3.0 

Presldlo de Fernando de Noronha ................................ . 

Decreto n. 70lJO d4 f8 d8 OUtubro d8 !878. 

Art. 3.0 

S 9. Condueção, suslento e curati-vo de presos ........................ . 

.MINlSTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS. 

Decreto n. 666.7 de i!S de Junho. de· !878. 

Art. 4. 0 -

$ 5. Extraordlnarias no exterior ................................... . 

Decretou. 7083 d8 {6 de Novembro de !878. 

Art. i. 0 

~ 7. Com missões de limites e llquidação .. de reclamações ........ . 

25:00MOOO 

!5:0008()00 
25:0008<)00 

8:9ã91UJ63 
US:tl961;!63 
iS:Oi38003 
. 4,:7968777 

U7 :078illí03 
JJ:37~~!9 
i3:G7t11)769 

tO:~ 

i36:97~9i6 

IS:000/1000 

S:U~i 

i9:t001SQ76 

309 

U0:403/;678 

3iS:Oi9/lO(JO 

t.a93:.t:7aam . 

" 

37t3f415!0 
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--:li!IXISTEIUO DA MAfiiNIIA. 

Dect·eto 11. 0978 de 20 ele Julltó de i87S. 

Art.. 0. 0 

& l:l. NaYios desarmados ............................. . 

MUilSTERlO DA GUr:RRA. 

Decreto n. 7060 de 26 de Ou.tuúro de :1.878. 

Art. 6. 0 

§ 6. Intcnaenc1a c ar~cnac~ a c guerra ........................... .. 
~ 7. Corpo tle saude e hosp1ta~'S" ................................... . 
~ 8. Quadro do exercito ...•..• , .................................... . 
§ 9. Couunissocs militares •....................•••...•...•.•......•. 
~ H>. Diversas de:;pcz~s e e\"cn tuaes ............................... .. 

M!NISTEUIO DA AGRlCULTUll.A. 

Decreto n. 7102 de 30 ele Novembro de !S'iS. 

A ,.• ~ o 

5 :l. Acquisiç:io de plantas .•...•• , ............. , ................. , •. 
~ s. Corpo de b~moeiros ........................................... . 
~ 12. Obras publicas ................................................ . 
~ !3. Esgoto da cidade ••••..••••..•..•••.•••..•.••••..•...•.•••.•••.. 
~ HS. Terras public~s _c r.olonizaçã_o •• _. ............................... . 
~ 111. "' c _1.avu saç~to ue 111010~ ............................. .. 
§ 20. Fabrica de fl'rro di! Ypnne1na .................................. . 

MINISTERIO DA FAZI~NDA. 

Dec1·~to n. 7100 rle 30 de No1·emúro ele Uf.'S. 

Art. 8." 

§ i. Juro~, amorlizaçilo c mals dcspezns da divida externa .•••...••• 
.li i. Caixa da amortizaçllo ......................................... . 
~ 7. -'fhcsouro nacional e the;ou:· .. i.1s de fazenda .................. . 
~ 9. Estações ue arrecadação .. ; .................................. .. 
§ H. Admínistraçl'io de prOJlrios nacionaes ........................... . 
~ !2. Typograpllia nacional c Diario O{ficial •..•••....•••.•••••••••••. 
~ 13. Ajudas de·custo ................................................ . 
~ li. Gratificações por serviços temporarios e extraordinarios .....•.. 

Resutno. 

:1.80:000.)000 
90:COOSOOQ 

400: 000/)000 
5:809~93 

93:2'1,7~94'1 

õ:Oõ0~96 
13:3581!660 
80:878b753 
5:355Q38ti 

!8:2945000 

U:5üo~5s 
H:IGO~OOO 
111:000~000 
H3:2385~2 
!7:000fj()OO 
8:9.}21)700 
~0: 4.00J)O()i) 
ã:OOG~OOO 

E":l:crcicio de 18'76-1877 ... ; .• • • • • • • .. • • . • • • .. • • • • .. • .. • •. • • • • • • • .. • • • . • • •• 1.391S:6.76&m 
• D ~ i877-f.878, ,.,, , o, o o o o o, o 0 00 ,",, 0 , 00 0 o oo ... , o, o o • oo oo, ,., oo • f..698!31191;039 

3.0D3:87:S5168 

• -11 

76~:007~03.7 

!G2:00i~701 

235.: 29~000 

i. 698: 3!l!l80S9 
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:-::...;..-:;:;, .. .:::o::.:-·-

··--- ... --- ·:·.====.::=: •. ·===--====:::..--======·=-====,c--::-~ .. --:-.. := 

TABELLA-B 
CB.EDITOS SUPPLEl\iENTARES E EXTRAORDINARIOS. 

Leis n.. 2348 de 2~ de Agosto de ·1873, 2640 de 22 de 
Setembro e 2670 de 20 de Outubro rlP- '1 S7n. 

Exerclcio de 1.87"6-187')'. 

MlNISTERIO DO 1:\IPERIO. 

Dec!·eto n. 678í de :!9 de De::emul'O de i8í7. 

Art. 2. 0 

~~ 12 c !3. Camaras dos senadores e dos deputados....... • •.•....•.•... 

l\llNISTEIUO DA MARINHA. 

Decreto !L 6775 de _:1.5 de De:emlwo de 1877. 

ArL 5. 0• 

§ 1~: Força na vai •••.••••••••••.•..•....•.•....•..•.••.•.. 
§ 21. Despezas extraordinarias e eventuaes .............. . 

JJ1creto n. 6776 de Hi de IJe;embro de !877. 

Art. 5. o 

§ 5. Contadoria ..... · ................................. · .... . 
~ 6. Iutendencia ......................................... . 
~ l:l. Arsenaes •.....•............•...••.•...........••.... 
~ i9. Hcformados ...•........•.•...•.•..••...•.•..•......• 
~ 20. Obras .............................................. .. 

!lllNISTERIO DA GUERRA. 

Decreto n. 6780 de 22 de De::emlN'O de !Si7. 

Art. 6.0 

3 6. Intcndcncia. e arsenacs ................. , .......... .. 
~ '. l.óorpu ut: ~>auut: e no~pitac:~ ......................... . 

?lliNISTERIO DA AGRZCUL'fURA. 

Decreto n. 6816 de 29 de De::·embt·o ele 1877. 

Art. 7.0 

§ H. Estrada de ferro D. Pedro li ............ : .......... .. 

Decreto li. 6817 de 29 de Dezembro de !.877 ~ 

Art. 7.0 

!.IS5~:398~2C.3 
217 :573ff522 

19:6tl9~03 
!3:~0 663 

3.6~7:852,; tl9 
H:~898231 

61Sí:2265263 

. ...... ,. ...... . 

L77i:!l7M785 

ti.3:S\J:89858!9 
- 6.13l:870~6H 

, 

... ' ......... . .99:4M8177 

~ H>. Terras publicas e coloniza~ão.................... ... . .. • .. • .. •• ... • 3.7o!il:OM~682 

Decreto n. 6818 de 29 de Dezembt·o de !S'i7. 

Art. 7.0 

-:·~· 

El\posição nacional e internacional de Philldelphia...... • .. ... • ... .. .. ~~ 
4,1S73:0liS~IG. 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 27/01/2015 12:02- PÃigina 17 de 45 
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MINISTERIO DA FAZENDA • 

. Decreto n. 15824: lU 29 rk Dezemlwo de f.S'77.. 

Art. 8. 0 

§ 16. Despezas eventut.es, inclui das as dilferen~as de cambio. i. 7i.í:8228000 
! 17. Premias, juros recipro~os, etc....................... 681:000$000 

Exereicio de 1.87")'-1.8,.8. 

MINISTERIO DO IMPERIO. 

Decreto n. 6768 de tiS de Dezembro de 't877. 

Art. 2.0 

S 42. Soccorros publicas e melhoramento do estado sani~ 
tario. ••• . • • • .. .. .. . .. • • . • . • .. • • .. . . • • . . . • . . .. . • ... • • • • • • • . • . • • • • . • • 2.00010001$000 

Decreto n. 6760 de 15 ~ Dezembro de 1877. 

Art. i.o 

Despezas com a compra de livros para os trabalhos de qua
lificação , com a publicação de listas geraes e mais 
despesas de eleições ............................... .. 

Dtcreto n. 687f. de 30 de Mar~o de 1878. 

Art. 2.o 

36.~6 

Soceorros ás provincias flagelladas pela sêcca.. ..... .... .. • .. ••. ... ... .. • 6..000:0008000 

Decreto n. 6950 tü 20 de Junho de !878. 

Art. 2. 0 

. . 

Soceorros ás provincias fiagelladas pela sêcca., •• ~ ••••••••• .. ............ . 1o.ooo:ooonooo · 
16. oao: ooonooo 

MlNISTERIO DA MARINHA. 

Decreto n. 69ü de i:S de Junlto de 1878. 

Art. rs.o 

I ti. A.rsênaes . ...•.•••.•.•••..••...•......... , ••.•..•.••.• 
li. Força na vai ••. ........................................ 
1!. Eventuaes ..•.••.....•....•...•..••.....•...••..••.... 

ltliNISTERIO DA GUERRA. 

Decretá n. 7099 de 30 de Novembro de 1878. 

Art. 6. 0 

867:128$783 
!.06i:98lS7i:S 

77:387$316 

18. Quadro do exercito.................................... . .•.•.... ,.. .. . .....• , ..... . 

MINISTERIO DA AGRICULTURA. 

Decreto n. 69ai de i8 de Junho de 1878. 

Art. 7.0 ••• 

i.007:-i07j8!8 
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Decreto n. 6053 de 28 de Junho de !!!!78. 

Art. 7. o 

~ f&. 'fenas publicas e colonização ................... ,. .• ;............... 4- wu:000,$000 

Dec1·eto n. 7!03 de 30 de Novembro de !878. 

Art. 7. o 

§ H. Estrada de ferro D. Pedro II........... ••• •• ... .• .. ... .. • .. • • •• .. •• !00:268/'1337 

Beo eto n. 7:164; de 38 tle Noven.b> o de :1878. 

Art. 7.0 

$ 15. Terras publicas e colonização ..... : ........................... !...... 3.8i9:372i!QOO 

!lfiNISTERIO DA FAZENDA. 

Decreto n. 7f.OO de 30 de Novembro de {878 ... 
Art. 8.0 

Estações de arrecadação ...•.•.•••.•..•.....•.....•• 
Despezas eventua.es ......... ; ...................... . 
Juros diversos, incluidos os dos bilhetes do thesouro. 
D!tos dos empre.stimos do çofre de orp~ãos ...•.... 

Exerclci& de 18,.8-18')'9, 

MINISTERIO DO IMPERIO. 

Decreto n. 6986 de 27 de Jttlho de 1878. 
Art. 2.0 

M!:8t>9l)096 
758:7561)000 

1.05J :560[)000 
H6:i00~000 

• u 

Despeza com a compra de livros para. os trabalhos da. qua· 
Iificação, com a publicação de listas, etc.............. . .. . • .. . • • . • .. i00:060l)OOO 

Decreto n. 7000 de !7 de Agosto de !878. 
Art. i. o 

soccorros ás provi netas flagelladas pela sêcca... .... ..... • .. • • .. .. • .. • . • s.ooo:ooo~ooo 

Decreto?!. 70ilS de !8 de Ontubro de 1878. 
Art. ~-o 

soocorros as provincias ':Oagelladas pela sêcca ••.••.•••.••. , •.••.•.•.•.•• , .. 

Decreto n. 709~ de !6 de Novembro de !878 • 
.. Art. !.0 

1 4!. Soceorros pull\lcos e melhoramento do estndo snnf· 

4. 000: 0001!000 

313 

9.269:Gunaa7 

2.426:770~096 

ao.oa9:Mt~nG25 

tai'lo •••••••••.••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••• , •••••• 200: ooosooo 
-- ti.aoo:oóo~ooo 

Es.eaoclclo• ni\o detel'mlnado•, 

MlNlSTERIO DA AGRICULTURA. 

»ecreto n. ~1118 ® !1.0 de Junf&o! ds l8i8. 
Art. 7.0 

Resgatll lia estrada de ferro de 'Baturlté, e despeus na:o só do 
seu prolongamento até canoa, mas tnmhem da con· 
strucçllo das estradas de ferro de Sobral e Paulo 
Affonso •••••••••••••••••••••• ·•······. •••••••••••••.•••••••• •••.•••• ••••• •••. •••••• •• 9.000:00()8000 

Reaumo. 

Exercieio de 1878-1877 ••••.•••••••• I~ •.•••••• I •••• I ••••••••••••••••••••••••• 

1877-1878. I I I I I tI t tI I I tI tI I tI tI I I I I I I I I 1
1

1 tI I I I I tI I I tI I I I I I I I I I 

• !878-!879 •• I I • I I I I I I I. I tI I tt, I I I I I I I I I lt I I. I I I tI I I I 00 I I I. I I I I I I I 

Exerclclos não determinados .•• 1 ••••••••••• I •••••• , • I I ••• , ••• I •••• I •• I .... I 

' Oredilos supplementares •••••••.••• ,. ....................................... . 
~ extraordinarlos ••••••.••.•.•••.•••.••.•••.• • •• I • •• • ••• , ••• • .- •• • •• 

.\. ~0.-TOMO t. 

43.99i:M71)69~ 
30.039:~!1> 
1!1.300:000$000 
9.000:000(JOOO 

43.632:7168342 
Sl.700:8'l6;'j9'1'18 

6!$,333:1$93~20 --=-----
68.333:593®20 
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TABELLA-C 
CREDITOS ESPECIAES. 

e n. 2792 de 

MINISTERIO DO IMPEI\10. 

Leis ns. 190~ e 1905 de 17 de Outubro de !870, 234:8 de 25 de Agosto de !873, art. 2. 0 , § unico, 
n.o 6, e 264:0 de 22 de Setembro de !875, art. 23. 

unico n.G 3. 

fionstrucção de um novo matadouro no municipio da côrte, fazendo-se a despeza por meio 
de qualquer operaçáo de credito ........................................................ . 

MINISTERlO DA AGRICULTURA. 

Lei n. i2~1l de 28 de Junho de i861l, art. H, § i. 0 

Gompra de bcmfaitorias existentes nos terrenos da Lagôa de llodrigo de Freitas .•.••.•.•..•• 

Lei n. 19u3 de 17 de Julho de 1871, art. 2,0, §§ 2.o e 3. 0 

!8:000~000 

10:000~000 

i. 000: 000!$000 

Conslr.l,lcção da. estrada de ferro do Rio Grande do ~111 e garantia de juros de 7 % á com-
pau.t.lla ou companhias com que se contratar val'te desta .tinila ft!l'rea.............. 6.400:000~000 . 

Resolu~ão legislativa n. 24:50 de 21. de Setembro de !873. 

ficando ú goveruo autorizado a e!J'ectuar operaçõe:; de eredito, na delici.e11Cia dos 
meios ordinarios, para pagar a despcza reJa ti vu às estradas de feno a que a ppl icar 
esta lei.............................................................................. !.iO~:OOOJ)OOO 

Lei n. 2639 de 22 de Setembro de i87ti. 

Desapprop1 iaçucs e obras nccessal'ias ~o abastecimento d'agua á. capital do Imperlo, 
podendo o governo reaUz•1r operaçue.s úu Cl't::dlto para esta despezao •••••••••• ,., ••• 

.. Lei u. 2üiO de 20 de Outubro de f.875, art. !8 • 

. ' ner.essarias, 110 c&~so de uào bastarem as soor· .. s da renda geral ................... . 

Resoluçcio lcyis/ativct n. iü87 de ü de NovemlJI'O de f8ill. 

Garantia. de juros ás corup.1nhlas que estaiJ•·It"cer·JrrJ l'D~enho.i centracs para fabricar 
assucar de canua, autorizadas as precisas opc1·açües úo credite, ................... .. 

lUNIST~IIIO DA FAZE!'iDA, 

Leis- ns. f837 de i7 de Setembro cl6 1870, artigo unico, e ll. 23iS elo 25 de Agosto de !873, art. 7.0 , 
§ 1mwo, n. o 4. 

Fabrico das moedas de nickel e bronze ............. o ...... o •••••. o ••••••••• , ........... . 

Premio não excedente de 50$000 por tonelada aos n:tvios que se construirem no Iu~-
pcrio, ..•... ,. •...... ...... ;··· .................................... ··' ····· ···· ·· '111 •••• •••• 

f.esolução legislativa n. 2587 de 6 de Novembro de 1875. 

Garantia de j11ros e amortização das letras bypothecarias tio bancos de credito real, 
autorizada~ as operaçues de credito necesarias ..................................... o 

3. 800: 000~000 

3. 600: 000~000 

iSO:OOO~OOO 

2o:oooaooo 

tsO:OllOf,IOOO 
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Sessão em 21 -de Maio de !879. 31.5 

O Sr. Sihrei:-a. de Sou?..a (J'cla otrlem) 
pede a 1•alavra pa•a cnvlar ú mesa um reque
rimento, afim de que, ;.:or inLcnnedio do ministerio 
do im :e:io ~e·am ex 1ed!d~1s as convenlcntr·s ü:·dens 
para se,·cm remettii1as á csin c~~a ns acws n 
UlLimn cl.r.i!]l!O do l!01 !eglq da cith,de da Lag·ann, 
q~e =:t~ o _rm~~cnt:~ ni!o foram envi~dns ú cu:na~·.a. 

um _cios m.als impor~:mtfs ele st;:J. pro-vin~ia, estef3m 
até agora fórn du J e i. 

Sabe que a veri!ical't':O de poderes·está feih e. os 
deputados de Santa Cathariua reconhecidos; que a 
remessa das actas nvda adü:nta neste sentido, mas 
é preciso que a lei se cumpra, essas actas sejam 

• : · • ,., ... Hl :::ua a··~ to-
vação; rcmelle, por:anto á mesa o seu rer1neri
meuto pal'a ql!e se lhe àê o conveniente destino. 

Vem á me>a, é lido a olado e sem debate ap1Eo-
va o o segmnte 

Reque>·imenta . 
• Requeiro qu.e,pr.lo ministerlo do imperio, se peça 

as governo a expefli<;ão das necessnrias ordens 11ara 
que sejam remettidas a esta augusta cama:-a, na 
fórma da lei, as actas dn ultima elei~ão pnra depu
tados do collegio da cidade d.u La~ una, que ainda 
lhe niio for::am preneates.--Silveim de Souza. • 

Sr. Cost.a Azevedo .ela ordem vai 
fazer um pedido a esta augU$1a camar~. q,w espera 
será deferido no cuso que :1lcance d'; iliustrado 
Sr. 1._'· _sr.c.reLarlo a sua n~ce,saria prote~rão. 

tura1 do Di~rio Of{i.ciai, que fÕi.S. Ex. cíuem, por 
ter pediuo a palavra, fez com qae fosse adiado o 
seu requerimt~nto, no qual pe::lia informações ao 
go:Yerno ·imperial relativamente a despezas feitas, 
que prcci~am ser cl iscutidas. 

Desde que viu que foi S. Ex. quem pediu a p:~-
• !'3 • • • 

nobre deputado e pelas sri.as rel:~ções pcssoaes com o 
orador, que não l'õra seu intento prejudicar o re
querimento, que não fura seu fim matal·o, adiando-o 
para nunca mais ser discutido ; não podendo, por
tanto, alrançar informa(.'ões que são nccess~rias, 
quer para a casa, quer para os creditas da goyerno. 
que deseja nesta questão zelar. 

Appella, pois, pura a generosidade do nobre 
Sr. :t..osecretario, e confia em· que S. Ex. pro
teja o set;t pedido, e ~este ~_?so faç3 com gue ~ntre 

dido de que S. Ex:. ach~:se' prep:~rado para em 
qualquer tempo discutil-o. 

Entreg-:.1, pois, este innocente c necessario pedido 
á protecção do honrado Lo secretario, acreditando 
que S. Ex. obterá de seus amigos d:t maioria 
acquiescencia para que o requerimento entre em 
discussão. 

Não póde pretender alcançar da maioria um acto 
de tão extrema benevolencia para um opposicio
nista, que não tem direito de esperai-a. Mas, caso 
o nobre i.0 secretario annua ao seu pedido e a c.a
mara consinta neste desejo, poder.í. entrar em dis
cussão o requerimento, como é preciso, porque 
seu fim é esclarecer a eamara e o paiz dos mo-
tivos e vantagens dos 1spen 10s e m e1ro e1tos 
por solicitação do muito digno director do obser
Tatorio astronomico do Castello, pois carece a ca
mar:t saber qual a razão que motiTou essas des
pezas 

OSn. CEsAmo·Ar.vnr (i.8 secretal'io):-As expli
cur,õcs qn:• pretende o honrado deputado são sim· 
pies. Apresso-me em dar-Ji1'as. 

O·- '1:1~r·m nto o!l'>re id0 or S. Ex. á conside-
rn(:o da :::::s~, c sohre o q <lal solicitei a palavra, 
n.':tJ é tão poaco importante como quer S. Ex. fazer 
(]Ci'•'dilnr ú casa. 

, R. OSTA 
ma~;lo. 

O Sn. CF.:s,,nro ALn:II (1.0 secretario):-Compõe-se 
de srte q.uesit.os, cada um dos quaes envolve ma
t:~:·ia de alcance. 

A ~·siima cpe me merece o honrado deputado, a 
coas1deracão; uc ~,;;r, re restei-lhe .... 

O Sa. Cosn. AzEVEDO :-Muito obrigado a V. Ex. 
O Srr. CEsAn.IO ALYI~I (1.• sr.creta1·in) :-.... foi 

• ''o - tomar a Jalavra sobre o seu re-
•ttlerimento, aflm do que, por qualquer modo, l.e 
fo.;:;scm dadas as ex[Jlic.!~Ões que deseja. 

Não se achava na casa o honrado Sr. presidente 
do conselho, de cujo ministcrio as pretende, e 
ner·.hurn membro da cam:1ra. act·edito, achava-st~ 
no c;1so ele satisfazer ao honrado deputndo. 

Estava, porL:mto, me pnrecP, condemnado o re
querimento do nobre deputado a uma rejeição 
instantanca. ' 

O Sn. CosTA AzEvEoo:- ARtes assim. 
O Síl. CEsArrw ALVIM (i.• secretarw :-l ao acre

uito qtl:.) l'o;:se o melhor ah'itl'e, ~pezar de que 
seria o ll'ais naturnl possível ; porquanto, na sua 

... · .. ;; . - . . .. 

que'~ão podia pretencler associar á maioria quoJ 
a poia com sinc·.'ridade o g:-~biuete. a pedidos. de in
format:ões que em regra denotam suspeitas sobre 
o modo de gerir a fazenda c os negocios publicas. 

Quer, pnr exemplo, saber o nobre deputado a 
quem ouviu o governo para fuzer uma certa no-

..... ~ ':"' 

. o~:;, ~nbem todos que, si um governo prudente 
c avisado ouve sc~mprc a pes;:oas competentes, sem
pre. que lhe faltam elementos p:~ra tomnr uma qual
quer dcliber:~6ío, é certo que a rrsponsnllilidade do 
acto, uma vez· praticado, não püde ser dividida por 
pes,;o:~s estranhas á adminbtraç&o. Como, pois, 
fonnularmos uma semelh:mte questão ao goyerno? 

O Sn. CosT.*>- AzEYEDO :-Podia dizer que não 
ouviu pessoa alguma. 

\• . . . : 
mais o nobre deput:tdo conhecer como se verifi· 
caram taes e taes detalhes do serviço a que allude, 
c como se despenderum as quantias a elle appli
cadas. 

Para a maioria que apola uma qualquer adminis
tra(]ão, é corrente que. bem ~dmini~tra ella como 
bem despende. Suspe1tal-a e retirar-lhe o seu 
apoio. 

Ora, não se verificando tal hypotbese, teria mos de 
rejeitar o requerimento do nobre deputado, sobre 
o qual, ent.rei.anto,. póde o honrado ministro da 
agricultura pretender ser ouvido, e, como disse, 
não se achava elle presente. Vê, ~ois, s .. Ex:. qu_e 

. o 
me sobre o seu requerimento. 

Yas diz o nobre deputado que, si houver bom de
sejo da minha parte, póde a (!iscussão do requer\-
mento ser immediata. · • · · · · · 
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em que sejam dados ao nobre deputado todos os se devia ter-nos dad? ess.!_l redacçao com mais pressa, 
e:-clarecimentos que desejn. afi~ de que depo1s nao nos levem a mal que 

o que posso, porém,prometter ao nobre ele mtado. uen·amos conhecei-a. 

' completo. mas é uma esperança. regimento. 
· Eu comprehendo a vantagem que ha nisto : 

o Sr. Ser~io de Castro cde a Ja- m:mda-se im · · icn)ar; o govern · 
<lVra para envwr a mesa um projecto autorizando quem é o dono da typographia ; o operaria· ba de 

o governo imperial a dcsp;~nder até a .qun!ltia ile ir á repartição qmmdo o governo quizer, hn de tra-
40: 000~ com a introduet;iio e prova '~11ção d::-l~ern ba ih ar quanêlo o governo quizer; haverá papel, 
matte no;; Estados europeus e nos E:'tado' Umdos. linta, etc., qnando o governo quizer. Emfim a typo-

Em tempo opportuno fundamentarú o mesmo graphia é do governo; o governo fará o que quizer, 
projeclo e demonstrarú a sua importt~nciu e utili- e quando quizer o governo, ha de mover-se á von
tiade. . tade do governo. O governo tomará o tempo que 

Elle está dispensado de ser apoiado, porque acha-se quizer até para a impressão dessa redacção, e á 
assignado por mais de 30 illustres Srs. deputado;;. camara dos deputados não ficará senão o direito de 

Vem á mesa é lido a oiado e remettido á com- vota - · · · · 
m1ssao e orçamento o seguinte redacção seja approYada sem discussão' e sem 

PROIECTO . 

A assembléa geral resolve : 
Art. :1.0 O govérno imperial fica :Jutorizado a 

àespender até ã quantia de quarenta contos de reis 
com a inlroducção de he~va matte nos principaes 
mercados dos Estados-Umdos e da Europa. 

Art. 2. o Essa introduc .ão será feit ) 

exame. 
Eu pedia, pois, a V. Ex., Sr. residente ue a 

Jsposiçao o reg1men u osse guardada. Não du
vido que viesse á mesa uma redacção, que neces
sitasse Yoltar á commissão ; á vista do que se pas
sou, em relação á separação dos additivos, que 
forum aceitos pelo governo ; á v-ista do que já -vi, 
nã~ duvido q~e a redacção necessitasse tambem de 

annunc10s avulsos e nos jornaes de maior çircu- o SR. CESARIO ALYI:Y :-E voltou á commissão 
lação, podendo ~er encarregados das respectivas para isso mesmo. Venceu-se que se separasse di
publicações os consulados geraes do Brnzil. versos additivos, e a redacção voltou á commissão, 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em cún- para serem elles separados. 
trario. · 

Sala das sessoes .. !9 .de Maio de i8i9.-Sergio de O SR. MARTIXHO CAMPOs :-Mas, sem conheci-
mento de ncís outros, que não somos da com

Castro.-Alves de Amujo.-Marcolino iWou1'a.-Ro- missão. o que pe~o é que se nos dê tempo de co-
dolplw Dantas. -Prisco Paraíso.-.Ma?'tinho Cam- nheccrmos a redacção, para podermos votar. . 
pos.-Mello e Alvim.-Joaquim Breves.-~ .L~g~na~cz~·o'--!-~0~Q:ov~e~r1!n~o~te~m~t~n~~LXi·.u·are:s..-;;~~seil-~-~· ~----------1 

-------.liMI1la:w.r~tt:hitl~S--=""--<~JJOihlS~é---.LJB~~u. : -
veil·a de Souza.-ltfanoel Carlos .-João Erigido._ mstros, e si não tem sete é porque não quer {hila· 
Souza An([rade.- Thomaz Pompeu.- J. M. de ridade). · · 
Macedo.-Esperidião.- Espindola.-Americo.-lffe- O.Sn. PRESIDEXTE: -Attenção! 
nezes. -Prado Pimentel.- Barros Pimentel. - o sn. M.UlTINHO CAMPOs:-... tem os sob·mi· 
Theophilo Ottoni.- Carvalho.-Marianno da Silva_ nistros que quizer nomear: todo o mundo se pres
-Tavares Belfort.-Cesar Zama.-Batào da Estan- ta, com a melhor vontade, e :::e sacrifica pelo ser
cia.-lffello Franco.-Hortade Amujo. . viço dos ministros; portanto, não tem desculpa 

esta delonga. . 
O Sr • .JJia.rtinho Campos :-Sr. presi-

, dente, na discussão de hontcm, em relação ao 
orçamento e á separação de additivos, pnreceu-me 
ter sido asse-verado por mais de uma vez que a 
redaccão do orç.amenl.o !;e achava ... ' 
que ia para ser impressa.. O Diario da casa não 
dá noticia disto, nem na acta se f<lZ m~nção. Acre
dito, portanto, que a redacção do orçamento foi 
retirada ou então não tinha vindo á mesn. 

Note V. Ex. que estamos no fim do primeiro mez da 
2. a sessão. O orçamento foi votado, h a muitos dias, 
e não sei que diffi.culdadc, que impossibilidade 

-haja nessa redacção, que, l..!a tnntos dias, não nos é 
submettida. 

. A camara deve considerar a posição especial em 
que nos achamos; pertencemos a uma camara 
unanime de um partido, que tem sido a opposição 
ermanCJ?,te.de S. li. o· Imperador, durante o seu 

o - . 
Ningliem tem tido mais paciencia para tolerar 

_os abusos do governo pessoal do que eu ; mas 
alguns dos que já têm servido nos conselhos da 
corôa têm dito que este reinado tem sido longo de 
mais. Ainda ha poucos dias, ouvimos no senado um 
dos senadores conservadores dizer que o 7 de Abril 
tinha posto termo ao governo pessoal do primeiro 
Imperador, e que receiava que um facto analogo 
puzesse termo ao governo identico do segundo. 
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Sessão em 21 de Maio de 1879. 317 

O Sn. JosÉ l\fAIUAXNO : - O Sr. Zacarias disse o 
mesmo. 

O Sn. MAnTINIIo C.UIPOS : - O Sr. Zacarias disse 
que a barra não se tinha estreitado, que ao con
trario, alargava-se (Hilariilade). 

O Sn. PUESIDEXTE : - Attencão ! 
O Srr. M.\Rnxuo C.!u"\!:POS :...:._ Eu, que aliús n~o 

tenho sido d s u 1 • ~ • 

pes~oal de Sua Magestade, antes tenho tido dos que 
mats acremente o têm censurado, tenho tido mais 
pacíencía para o soffrer, tenho entendido que a 
culpa não é do Imperador, mas sim dos ministros 
(apoiados),eque elleha de, comoacamara, lamentar 
o desgoverno, que t~m reinado a!JUi cons~ante-

' o • 
Nem o erro da má escolha dos ministros é do· Im-
perador, mas sim dos seus presiàentes do con5elho : 
a sua cul la é : · - · -
.selho. 

A camara, pois, considerando sobre a sua posição, 
e que o p:.~:z tem os olhos fitos naquelles que, dn
r:mte per1o d~ 30 nnnos, tê:n vivido em opposi~·ão, 
deve instig:>r os Srs. ministros para cumprirem .1 
sua obrigação, em relação ús leis annuas. 

No fim de mais de cincomezes de sessão ordinaria 
e de pro rogação, nós estamos sem nenhuma das leis 
ilnnuas no _exerciciti que deve começar de 30 de 

Nós temos novas leis de força para discutir e 
votar; temos orçamen:to ai_nda não r~mettido para 

e que teve uma 3.:t discussão, que já foi muito 
protellada, isto é, o orçamento não entrou em 
3 a discussão immcdiatamente depois da 2.~ ;· a 
redacção continúa a demornr-se desta maneira, 
e portanto eu desejaria que os amig-os do governo, 
visto ue o governo, como regra, está sempre au-

• . <, · ·~ · s á r ;a· 
mento simultaneamente com a resolução proro· 
gativa do senado. 

(Ha apartes.) 
'Mas não por culpa da opposição que se quer 

crear nesta casa, e que eu aqui não vejo. Diz-.se · 
que eu sou um dos membros da opposição, mas de
claro que não sou (Riso). • 

O Su. IGÚcro MARTrNs:~v. Ex. ·não (•, mas os 
outros sao. 

(lia outros ap(tl'fes .) 

O SR. M.H\TINHo CAMPOS :-Sei que ah;nns nii
niste!'iaes, não sei si por falla de confiança Ha sua 
pessoa e no seu merito, querem que o govemo 
tenha inimi~os, e-que seja atacado (Hilm·idade). 

E' o que vejo na casa, mas opposição não vejo. 
(Risadas e apartes). 

Eu, pois, pedia a V. Ex. que conYidassc a illus
tre commissão de redacção do orçamento a apre
sentar-nos em tempo a redacção, para que esses 
dias q~e nos roubam hoje ao exam~ da !_lles~a 

nos sejam ainda imputados a nós, que não quere
mos votar ás cegas, como falta que a commissão, 
ou antes o ministerio -está commettendo. 

Peço; pois, a V. Ex. que convide a com missão 
de red~u~cão a informar-nos ao menos.quacs são os 
emb:mtços e dillicul<lades que enronlra em uma 
obra que foi tão meditada e estudada, e que não se 
pôde ainda redigir. 

O Sr. Cesario Alvim (1. o secteta.l'io):
Vou, como prometti ao nobre deputado, dar-lhe 
explicação sobre o incidente. · 

V. Ex. obscr~·ou que hontem foi apresentado na 
mesa o projecto de orçamento conforme o vencido 
na .a e u tiUla ( Iscussao, mas surg-iu o rectuen
mcnto do nobre deputado por· S. Paulo pedindo ::r. 
separnção de alguns artigos addíti vos. 

::in. ~· ARTI?\HO C.urros: -Mas não consta da 
acta, e devia constar que foram apresentados. 

O Sn. CESARIO ALvr:ir:-Consta da acta: 
0 SR. MARTINHO CAMPOS :-~iio consta. 
O SR. CEsARro ALYnr :-l\Ias vciu á mesa, e t:mto 

~ . ~ . 

O SR. MA.Rnxno C.urPos :-Então a nela é im
perfeita. 

O SR.". Felicio dos Santos (pela ordem) 
pede a palavra para reclamar contra uma omissão da 
mesa. O nobre deputado, relator da Nmroissão de or
çamento, apresentou aqui ha dias uma emenda ao 

· · :sê · i o n r e. 
O Sr. presidente se recor:lará que pediu o orador 
a palavra na occasião, para propor o adiamento da 
discussão até que fos?e impressa a emenda da coru
missão. O S(~U requerimento não pôde ser aceito; 
mas parece-lhe que estava satisfeito desde que a 
discussão ficou adiada parn tres dias depois. Pois 
bem, até hoje não está ainda impressa a emenda <lo 
nobre deputado, de maneira que ainda hoje ~e ve 
nos mesmos emhnrat:os, isto é, discutir uma matt.~-
ria 11 n:u 1 w e. 

Visto estnr na tl'ibunn apro,'eila a occasiiío p:mt 
pedit· a S. Ex. .. l[llll sulmwlla a apoiamento a elllt31l· 
da que t11ve a honra dl.l :1preslmlar honlem sobre o 
proj1•cto tl3 reforma conslilucional. Não saiJe Jl01' 
que n:"to foi apoiau~1, e não sabe si é dos estylos fieat· 
para o dta seguinte. Portanto, sendo muito prova
vel que não tenha occasião dê fallar nesta discus
são visto o grande numero de oradores inscriptos 
não quer que fique projudicad3 a idéa que antt~- . 
riormente apresentou, e a data consignnd:l' na 
emenda que hontem teve a honra de entregar ao 
Sr. 2.0 vice-presidente, o qual dirigia t'ntão ostra-
a os a sessao. 
O Sn. !'RESIDENTE. diz que não recebeu a emend:1 

do nobre deputado,· e mesmo que a tivesse rece
bido não podia submettel-a a :tpoiamento porque o 
nobre -deputado pelo :Maranhão occupou toda a 
:;cs~ão. Portanto, só quando se passar á reforma. 
eleitornl poderá fazer apoiar a emenda do nobre 
de~utado. 

...... 
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318 . Sessão em 21 de Maio de 1879. 

O Sr. Cesario Alvim (L• secretario, 
tendo em mão a acta do dia 20 ) : -Duas palavras, 
Sr. presidente, ao ill nstre deputado, meu llonrad•) 
companheiro de deputaç~o. 

Aqui está a acta de hontem, lida e npprovada 
lloJe. 

Della consta a apresentação em mesa do projecto 
de orçamento redigido. · 

O Sr. Martinrlto Campos (pela ordem) 
pede aS. Ex. que o i-af{!rme si essa acta é publi-
cada noDiario àa Camam. . 

O SR. CEs.uuo ALvni (i.• sec1·etario) :-Amanhã. 
o SR. !lARTINHO CAMPOS :-Perdão_; S._ Ex. sup-

n:>:n ~.,A•n ~~n.:i 'n ~ :~ --+"+ :~A·n u~:~ n n~l'> 
~,:;vv ';l._..' v v•""v• u• _ ~ , = • _ ? 
uos trabalhos de hontem e pubhcadá" amanha e a 
acta que vem hoje publicada, de quando é? 

TT.Or C!n , 0) ;ln n~+n h~nt,-,m 
v 

O SR. !IARTINHO CAllrros:-Ni:o póde ser. O que 
vem publicado hoje é a discL,são de hontem ; nem 
póde haver duas actas diversas: uma que mencione 
certos factos e outra que os não mencione. E pede 
a S. Ex. que dê providencias neste sentido, porqu"" 
seria uma grande confusão a- publicação de acta .... 
differentes da mesma sessão, divergindo uma da 
outra. · 

O ~n • , • .Niin h!! iln!l<: llP.t!l<: () mHI 

houve foi talvez omissão no Diario Olicial. • 

PlUllE!RA PARTE DA ORDEll DO DIA. 

Posto a votos o parecer n. 19 B de 1879 solJre 
eleições primarias de. Mamanguape~ Alugôa Nova, 
Bahia da Traição e Cabaceiras da provincia da Pa
rahyba, é approvado. 

O parecer conclue da fórma seguinte : 
1. o Que sejam approvadas as eleições primarias 

11a parochia de S. Pedro c S. Paulo da ciQ.ade de 
Uamanguape, presidida ..Pelo ten~nte-coronel João 
Baptista de Car\'alho; da parochia de Sant'Anna 
de Alao-õa Nova, presidida pelo Dr. Francisco de 
Souza 6ouvêa, e finalmente da freguezia da Bahia 
ta Traição. 

2. o Que seJam nullas ambas as eleições da pa
rochia de Cabaceiras, mandando-se proceder á nova .;; ],;,.;;(\ .,. 

Entra em discuss:to o project(relativoá sccca do 
norte. 

E' lida e apoiada e entra conjunctnmentc em 
discussiio a seguinte 

E~lEXDA. 

Em lognr de iO.f.,)-00:000~ diga·se 20.000:000;?. 
Sala das sessões e nlH> de Maio de 18i9. - Buar

~ue d6 Macedo.-Jlo !!tl'a de Ba1'1'0S.- Liberato Bú.r
roso.- Souza Cal'vdho. - Cesar Zama. -Fabio 
Reis. 

O Sr. ltloreh•a Brandão :-Sr. presi. 
cente, quando pela primeira vez r~l!ei sobre o 
pro,;ecto que ora ~e •tcha submettido á consideração 
da r~amara, eu nao ,uppunha que tivesse de voltar 
ainda á dhicu:;são. 

O meu fim era octupar-me das providencias que 
tem tomado e deve tomar o governo com relação 
ás provindas flagelladas pela l'êca e especialmente 

á que tenho a honra de representar. Depois disso 
tinha necessidade de contestar certns proposições 
que aq11i foram emiltidas em discussões anteriorrs 
e defender os mcuscomprovincianos de accusações 
vap:n'3 que não podwm ficar sem resposta : isto fiz 
sat1s1azenuo a um compronusso de honra, e uTtl
mamenle, em poucas palavras, occupei-rne da 
administração da provincia que esteve por alguns 
~'·- • .·, .T\ -·· 

. ~:Cf5U.v a v '""'" p , JJ< • • , ..... , 

Ignacio llereira, o qual tinha sido accusado pela 
imprensa de have1· praticado actos de violenta 
reacção politica, sendo até ferido na sua honra. 
Procedendo assim, entendi cumprir um dever, a 
que não podia subtrahir-me, e longe estava de 
pensar que podesse provocar qualquer reclamação 
ou reparo, mas o IIiscurso, proferido pelo meu 
nobre collega de deputação, o Sr. Bezerra Caval
canti, me obriga a voltar á tribuna. O nobre depu-
t ... r~~ ·--· :~ . ::;-. . ' -

, V '-J.Ut; I:>U ll<l0'1c:1 UIOV \OUL.,L"<~'i, i:lV 

VICe-presidente, e fez-lhe accusações iraviSSimas 
por acJos praticados não só com o c:~racter politico; 
como em negocias puramente de administração. 

O nobre deputado referiu-se a urna politica que 
se VDI pondo em execução na província de modo 
perfido e desleal, por uma reacção violenta contra 
o verdndeiro partido liberal. e fez responsavel por 
este procedimento oactual gabinete a quem attribue 
antiga ogerisa, se não tal vez acima delle ala:uma 
mterazcçfto, que se revela pela obstinada in.ius
ti~a com que tem sido tratado em sua vida poli
tic_a. : .consi~ero.u o ~~~inete· e~ sua orga!lização 
puu ... , ... ~ u~p~ws I).Ue wr " ... v •-9~eixou-se 
amargamente de dous ministros que ~;ahiram e de 
um que ainda se conserva, e declarando~se victima 
dos odios do governo, collocado fóra da lei e ame
açado na propria existencia, pareceu descobrir um 
refugio no illustrc estadista que occupa pres~n
temente a nasta da fazenda a ouem r 
os seu~ amigos ago1·a mesmo miquamente persc-
guidosL · 

Entrou depois em considerações de outra ordem, 
analysou as administrações que precederam a do 
vice-presidente a que me hei rererido, desde que 
inaugurou-se a présente situaçilo, desceu a ques
tões individuaes, tratou de diversos factos, e tinal
I}JCJite. julgan?o a ~ua vida politic:t incompativel 
com a u_o pa1:t1do liberal, do qual entretanto não 
(I ~A • -.·,hn~ rlicct> n '" " •.,..,,..;:~ • • :, • 
~ ' 'I " o coll·:-cava t·m condições de annullat··st:, rendeu-
do-s~~- uiseri~ão di:mte da omnipotencia, e paro
diando uma plwase Mstol·icn concluiu o seu dis
curso dirigindo ao ministro, em quem depositou 
as suns ultimas esperanças, estas memoraveis pü· 
lavras-.L1fol'itw·us te salutat, Celse I 

Sr. presidente, o discurso ào nobre deputado 
em taes circumstancias faz acreditar que a pro
vinda se agita em violenta reacção, que nós es
tamos em circumstancias anormaes ... 

O Sn. BEzEnnA C.wALC.\NTI:-Nós, niio, eu. 
O Sn. :Mommu BRANDÃo:- ••• oue é nrcci:"O 

que o governo tome uma att1tudc sél'ia c llecisiva, 
para r1ue se não abra alli uma excep(~iio ao 11Ue 
geralmente se pratica no Imperio. Assim, eu não 
posso '.leixar de dar ao nobre deputado uma res
posta, jiscordando, como discordo, de sea modo 
de pensar em assumptos que dizem respeito á 
marcha do governo, que entendem com a poli
tica geral e provineial e podem influir nos des-
tinos da situação. . 
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em tsso, r. pres1 ente, o honra o re ator a 
commissão de orçamento, ao pedir que o credito 
que se tem de abrir ao ruinisterio do Imperio, para 
soceorrer as províncias tla!!elladns pela sêcca, seja 
eleyado, fez algumas considerações que dão a en
tender que não se póde mais tolerar a àespeza que s . . . 
eiso pôr um termo aos enormes sacrificios que os 
cofres publicas têm feito e continuam a fazer. 

Res ond ei 
a quem me referi. 

_ Senhores, a camara tem notado que raras vezes 
eu occupo sua attenção, apezar de me haver in
scripto em varias discussões ; não me cabendo oc
casião de fallar, não tenho feito disto grande 
questão, porque acredito que não resultam grau-

., e · ::. i , 
com que muitas vezes se obsta a marcha regular 
dos .trabalhos. Aip.da repito .as. pala~ras' qu~ ouvi 

mais de acção do que de palavra-s, precí~amos 
poupar tempo, porque é esta uma das economias 
mais necessarias. 

E eu entendo que, quando existe uma camara 
como esta, com posta de oradores tão notaveis e 
distinctos, não pó de deixar de incommodal-a o facto 
de levantar-se no meio delles o mais humilde e 
obscuro (não apoiados) para iJccupar a trib.una. · 

Mas, s1 eu concordo em que se deve poupar 

s3mos de discussão, e discussão ampla,' porque 
della é que póde vir a luz, e della resulta sempre 
o conhecimento da verdade. 

Assim, longe de applaudir sempre o procedi· 
mento daquelles que querem imitar Guilherme 
o Taciturno, penso que não devemos e!'quivar-nos 
absolutamente de tomar a palavra quando póde 
ser necesgario o concurso de nossos estudos e expe
riene!a ; e .Posto que em reg~a sómel!,te as gra!ides 

mew e quaesquer melhoramentos, systema que so 
devia ter seguido desde o principio e que teria dado 
grandes e vantajosos resultados, si tão tarde não
começasse a ser posto em pratica, depois que o 
governo abriu os cofres á mendicidade, principal
mente no ~omip.io dos nossos ~d~orsarios, que im-

mado enormes quantias pela populaçãó ociosa, sem 
as devidas precauções e sem cri teria. 

Mas seja como fôr, ora mais elevada ue se·a a 
espeza, eu nao posso erxar e mcommodar-me, 

como representante de uma das províncias, que 
mais tem soffrido, com o annuncio que se nos fez 
de que provàvelmente vai ser tomada uma nova 
resolução, que póde ter serias consequencias, sobre 
objecto de .tanta importa~cia. e gravJdade. 

maior parte delles que vivem longe das províncias 
do Ceará, Rio-Grande do Norte e Parahyba, por 
mais que se tenha dito e escripto com rela -o aos 
so r1men os a popu açao aque a par e o raz1 , 
não fazem talvez senão uma idéa muito incompleta 
da crise por que ellas estão passando. 

Um anno sómente de sêcca, é uma calamidade; 
já se passaram dous, indo para tres annos, e si 
ainda agora não melhorarem as condições das refe
ridas províncias, não sei quaes serão as consequen
cias e a que estado lastimoso nós ter emos de chegar 

(Ha um aparte.) 

. - ' cessar10 que o governo nao cruze os braços, que os 
soccorros sejam prestados, para qne não se veja 
morrer aquella popularão inteira, parte da qual já 
tem desapparecido pela fome e \)elas epidemias 
que são quasi sempre o triste corteJo de semelhan-
tes calamidades. · 

O Sn. RoDRIGUEs:- Apoiado; mas quanâo se diz 
isso, dizem que é sentimentalismo. 

esclarecer as' questões, com tudo, por mais vulgar digo eu, pela maior parto não sabem o que alli se 
que seja, não ha orador que não ·diga alguma passa pela população, nem fazem uma idéa de in-
causa util. tensidaue do soffrimento. 

Assim, embora tenha de inconimodar a camara, Eu não quero descrever ~qui esse quadro, o que 
e me seja precis;o lutar com difficuldades para já tem sido vantajosllmente feito por t~Jguns dos 
obter a sua attenção, cu direi o que tenho de dizer,. meus nobres collegas do Ceará e da Parahyba ; direi 
porque sou representante de uma província c sómente que não se póde deixar de reconhecer que 
cumpro o meu dever defendendo os seus legitimas é uma grande calamidade, talvez a maior por que 
iu~eresses. · · tem passado o p11iz ; e que emquanto continuar 

C(lme~·ando p,oJo discurso do nobre relator da este estado, emquanto as neces~idades existirem e 
commissào de orçamento, eu não posso deixm· de forem, como tem sido, urgentes, póde-se mudar 
mnnifest3r a minha sorpreza pelo elevado algaris- de systema, póde-se applicar ·o socc~rro p~r este 

· n ~ ~ • • 1 •1tav 
corros ás províncias flagelladas pela secca, e parece Tenho tanta confi?nça no gabinete, que felizmente 
que as obras a que.S. Ex. se referiu estão inclui- _dirige os destinos do ~mperio, que estou certo de 
das nas àespezas geraes feitas com taes soccorros. que aquellas populações não serão abandonadas e 

Estas obras não são mnis do que um meio a que qu~ por ellas far-se-ha tudo quanto fôr possivel. 
têm recorrido as administrações provinciaes, para Si eu quizcsse neste momento, senhores, tratar 
que os dinheiros publicos não sejam dados gratui- não só do direito, mas do dever, que tem o governo 
ta mente aos indigentes, mas sejam aproveitados por de soccorrer as populações nas épocas calamitosas1 
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nas qua ras 1 ce1s, po erH\ citar a este respeito 
o pensar de muitos e distinctos cscriptores. Creio 
que ninguem quererá aqui sustentar a doutrina de 
quP o governo não tem o poder, nem mesmo o di
reito de soccorrer os indigentes. 

_o Sn . .l\I:tNOEL ndfAGALIIÃEs: -E quando queira 

O Sn. Mo.REIRA. BRANDÃO :-Sim, senhor. 
Eu~ todos os :paizes em· que _se t~m esta_belecido 

~ido u~na _grande questão p.rocur~r os meios de 
libertarem-se os cofres pulJlicos desse pesado 0nus, 
tem sido uma grande questão procurar-se substi
tuir a caridade publica pela caridade particular. 
• Esta é a regra, diz M. Duchatel, que deve pre
sidir a :lc ão do overno em ma teria de benefi-
cenCia;" mas o que elle não contesta, o que é ge
ralmente aceito, o .que não se poderá negar sem a 
maior e a mais tl~gl'aute inj~stiça, é que emq~anto 

. D . . ' 

governo tem necessidade de prestar soccorros por 
qualquer fórma que seja. . 

Estes _principias sustentados por diversos escn_
ptores e profundos economistas para a generali
dade dos necessitados e miseraveis, são reconhe
cidos e aceitos por Malthus em cireumstancias 
excepcionaes e extraordinarias. cNão esqueçamos, 
diz elle, (allando ilas épocas desastrosas, em que 
muitas -rezes ~e acham as nações, não esg:'!eçam~s 

• a v r a etra p 1 1ca I-
gem imperiosamente então que se não deixe de 
prostar aos pobres os soccorros que :t natureza 

.: A desgraça, accrcseenÚt outro escriptor, excita 
a nossa I)iedade. A lei nos impõe o dever de pro
tegel-a, e a religião não é menos imperiosa e ter
minante. 

• .tljttdai-t•os tms aos otttros; esta maxima, sem a 
qual nenhuma sociedade seria possível, decorre 

cs prcce1 o lVInO: amaz-vos uns aos ou t·os. • 
Estes princípios c estes sentimentos são prescri· 

pios por todas as leis, e communs á todos os povos, 
como a todos os individuas. 

Portanto, senhores, pela confiança que· tenho no 
goycrno, e pelas disposições que têm manifestado 
a Camara e o paiz para minorar a afllicção de tantos 
brazilciros, que, Vlctimas de um flagello imprevisto 
e inevitnvel, supportam os duros transes da fome 
(1 da miseria, ou tranquilliso-mo, ticando cerro de 
que nen nuna me 1 a sem omn a, quo nao seJa 
no ~enlido tle melhorar a sorte d<lquclles infelizes, 
de conjurar n crise que lamentamos. 
. Feitas estas consitlel·ações, von agora responder 

oo discurso do nobre deputado, o Sr. Bezerra Ca
valcanti. 

O nobre deputado, fazendo as queixas e cen
suras a que me referi, occupou-se principalmente 
com o vice-presidente Dr. Vicente Ignacio Pereira, 
e lhe fez as seguintes_-:1ccusações : que elle, além 
de ter feito uma rcacção política na provincia; 
além de ter procedido de um modo desleal e in
grato, em actos puramente ~e administração pro-

contas fraudulentas. 
O SR. BEZElU\A CAYALCANTI :-O ingl'ato não foi 

com dle. 
O Su. l\loREmA. BRANDÃo : -Seria então um 

grande favor que ine faria o nobre deputado si 
me dissesse a quem se referiu quando usou desta 

expressão,para que~ comprehcndendo o seu pensa
mento, sobre este ponto lhe pudesse dar a devida 
resposta. 

:Mas, Sr. presidente, antes de entrar em. consi
derações politicas sobre a administração do Dr. 
Vicente, nilo posso deixar de declarar ao nobre . . ~' ,. .. 

profundamente ter S. feito áquelle illustre 
cava1l1eiro tão gra-v·e accusação. 

Não sei uaes foram as contas fraudulentas 
o Dr. Viceate mandou pagar, e rtão tenho agora 
perfeita lembrança de todos os pontos do discurso 
do .nobre daputado, m.as parece-m~ que, si S Ex. 
não tratou expressamente, referm-se de algum 
modo ás accusações que appareceram. na imprensa, 
e d~ que aqui me occupei â primeira vez que 

A este respeito, porém, já disse a() nobre depu
tado que estou informado de que o digno 1.0 vice
Jresidente da rovincia do Rio Grande do N rl 
não mandou pagar uma só conta por ordem es
pecial ; elle deu uma ordem ú thcsouraria para 
que examinasse a.ttent:tmente as cont:~s e mandasse 
pagar aquellas que estivessem deTidamente lega
Usadas. A thesouraría fez os pagamentos como 
entendeu,sem .a menor intervenção da presidencia. · 

Foi accusndo o mesmo vice-presidente de ter 
feito cQIDpra de algumas saccas de farinha a um 
seu irmão e presente de outras a um seu cunhado, 

uanto a com ra feita a um i ã · 
Sr. Joaquim Ignacio Pereira, creio nãd ter sido 
real, mas quando fosse, sendo _elle um dos nego
ciantes mais conceituados do Rw Grande do Norte, 

o c e a. ar na prest. neta. o r. r. I• 
cente, a thesouraria não estava inhihida·de fazer 
com elle qualquer contrato. . 
Quan~o ao presente feito a um seu cunhado isto 

é uma invenção verdadeiramente audaz e revol
tante. O Sr. Dr. Vicente julgando-se otren-.. ~ - . . . 
dade o autor de um artigo, que a tal respeito foi 
}lUblicado em .uma das folhas diarias desta côrte , 
ha de necessariamente correr o processo, e ha de 
apparecer a verdade. · 

Mas, não me demorarei em contestar proposições 
desta ordem, porque estou certo de que não terão 
acolh1mento na mais ingenua credulidade, tão 
infundndas são, nem com ellas s.c devia incom
mod:lr o vke-prcsidcntc~ por<JUc n sua reputn~ão 

: : . ~ - . .. .. :- .... ' .. 
lamente ser :th:~lndn por estt~ naodo. 

O Sn. DE?.Jimu CA VALCAl\'TI :-E prcc i~o descrimi
nat· ·as :.ccusações reitas por milll das quo fornm 
feitas pela imprensa. Est:ls não fornm feitas por 
mim ; talvez o sejam~ mas ainda não foram. . 

0 SR. MOREIRA BnA.,D.\:0 : - Agora fallarei 
daquellas de que se occupou com especialidade 
o nobre deputado. 

Tratarei da rencção poli ticn~ violenta e desleal, 
qun se está fazendo no Rio Grande do Norte. 

O nobre deputado dis~e que a p_alavra .-ingra~o 
-,de que se serviu, nao se referia ao VIce-pres1-

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :-0 Vice-presidente 
é uma circumstancia do partido liberal, do Ilio 
Grande do Norte. 

O Sn. MoREIRA Btu.NDÃO :-E, um dos membro.s 
mais distinctos dQ partido liberal, que tem influen
cia própria e merito real. 
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Mas _vejamo~ quaes foram os act9s praticad~s I demonstra~:ões de apreço e estima. Comnosco esta
p~lo VICe-pres!dente, nos quaes cons1ste a rcacçao vam os Srs. Dr. Luiz Carlos e João Carlos Wander
v~ol~ni<.t e desleal que se está fazendo naquella pro- ley, amigos e parentes das sobreditas autoridades. 

VI~~~e o nobre deputado que o pr~sidente demit- O ~R. ~EZERRA CAV.\LCANTI: -Por interesse, por 
. . . . _. . . _ . especula., .• to. 

sua ~esidenci:.r, assim e~mo ·div~li·,-os empregadlfs O Su. l\lo::KR.\ ILANDÃo:-E~tav-am comnos:·o e 
remunerados pelos corres publicas, e tornou-se I em toda a ieti!llid:uie. Um dia :mtes de r<ltirar-se 

rotector de dous randes·crimiaosos. oue ultima- o nobre de:n:.t:.tdu, t-:nti J iJJ a.muitr, poucns c;•sas 
mente foram al.Jsolvidos. i :1 c1 ar e, na o tt'n o H o ao : •. :.encs a m PLUl, m a 

Desejaria, Sr. presidente, evitar uma db'wssão I do Sr. Joiw em· los WanderL\y. 
que póde iucommodar por qualquer fórma o nobre j o SR. BEZERRA CAVALCANTI:-Dar-lhe resposta a 
deputado. uma carta que me diri"'iU, pedindo-me O lacrar de 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI:-Não, senhor; não director da instrucção publica.· o 

me inccrmmoda. A verdade nunca me incommoda, o SR. MoREIRA BRANDÃo:- Ahi lh-e disse ue 
o q~e .me mcommo a e a ms1 m, a s1mu açao, a não sendo possivel ar- h e o og<:r e irector a 
perlidm. · ins~rucç:io publica, porqne estava promcttido a 

O SR. MOREIRA BRA.NDÃo:-E' tambem ü que me um b:.H.:lia~el habil, q~e ia p~n·a a vrovineia? lhe 
mcommo a, e o no re epu a o sa e que sou m- · :o•u 
capaz de usar desta~ arma~. Tenho combatido sem- ~ss~:mbléa. 
pre, e em tod3s as circ.umstandas, com íirmez:.~ c o Sn. DEZEnn:.. CAV.\LCAXTi dú um aparte. 
lealdatle. · 

Mas, vejamos em que cónsiste a reacção. O Su. l\IonEiHA Br..\NDÃO :-Isto o q!.l.e nDstra e 
Tratando da policia do Assú, devo fazer unw de- que estavamos todos nas melhores relações. 

clara~ão. 0 SR. BEZERRA CAVALCANTI dá um aparte. 
A::. <·U.toridades policiaes do termo de Assú, que o SR. l\IOREIRA BRANDÃO:- Pois bem, senhores, 

prestai·am serviços incontestaveis durante o tempo no dia seguinte embarcou 0 nobre deputado; e os 
em ue cstivera"in exercendo as suas func~·ões, ~ ·s - e todos os nosso~ ami os 

O SR. BEZERRA .-\.VALCANTI: - _ ao apolu o. Tilt: ec .aron, mos ranuo-me um pnpe por e ra 
Foram autoridades nomeadas velo Sr. Pa:;sus de tlo uobrll dJputado, ({UL' ia .Jemittir as autoridades 
Miranda, por transacção com os Wanderley. do Assú, !JOI'lJUe S. Ex. fez-lhe esta exigencia, . 

o SR. MOREIRA DnANDÃO :-Eu hei de triltar desejando que fosse immedi<ttamente satisfeita. . 
disso. Essas autoridades foram conservatlas no o SR. BEZERRA C..-\VALCANTI :-E' ve:·dad3; eram 
termo de Assú. Uma pess•:m que ~~u sup1mnha ter autoridade~ consel."vadorn~ nomeadas pelo Sr. Pas-
• • • l.~ l' t .... -~ • i lj .s . . i . ... ... ' ... ~ ..... :(,i I ~ .:. : ·_ ~ 'L.._ I.~ • ~: • 

Mputado veiu, pouco.; dia' anl<'::-: d~, e lei· :.o, p.·1lir a ü ;.,!c ::mrrA uE A:~Al"J:•:-X<1n ha peior ba:.:ra-
dewissão llt!S~a~:- atl\·l.(llatle-, Lliwndo que t.lt!:o:::java gcm de partido. -
aprl's.:utur·sl! na lut:: cldlul'nl, llnl:-i tJUc ll~l' potlia O .Sn. MouEI!\A i~H.\~u.~<·:- ~ão a quero, trata
dar ns miins aos in di • i. mos que -;;e achnv::m na.• po- rd tli:-:t•, dt\pob ; ma~ ~ preci~o 'I u·~ os nohres de
siçõcs olllciues ; quo se responsnbilisnv~' pela elei- Ih ta dos u:.o me inll~rrompam. Ohservei ao Dr. 
ção nn lucalidado, uninllo~so ;~os conse~ valiOI'Cs, MontenegTo que er<•m iuconfl'Hicntes estas demi$
com os qunes Cormnr·in um purtido, alihcr·iudo touo sões, que nao esta,·um no intere~se do,pai·tido, 
á causa liberal. Ouviu o nobre d~·putndo n pro- que essas autoridndt·s estiveram eomnusco na luta 
posta o entcndomlo-so commi{!o. cu lhe respondi c_loitoral, que nos ~inham :wOJ.Iipnnhado çom lldc-
CJ }l) O~SI, Jl ojt.t~ 0 Úl l. 'I lWI', I • ' a I 11 l :-;~j: I I C I , l I , • , , , 

an uoul'cl clcpUlndn, dlo 1111, lli:-;l'c :-11·• .\:-:~ú n:'ul Ht·:<pondell·llll~ elle lltt•· quer-in rl'llt~c·lir; tllle ia 
lenhor~o••r:ligionarifcs no'' auli:.:••' po:'cJlli'lllllllli'J'a "~''l'•~v··r a:• cll!'o:wl :\l•~llu. tln A:'~Ü, i~ t:th·,~z trle
tlo amo:·c·~; n;·;u t'llrOnlrei al:i, na ad\t~r~:icl:tdP. gT;lphn~'!>• ;,o :1•.1llre ,],·j•ttl:Jtlo. Pa;:.::uim: li'CS clias 
honlt!ns qut· me acompunLnss;!lcl; a polilica "'' s.-tn•1ue en tw· ··n~cn •,·:-;~·· l:!Jlll u lJr. :\ionto-negl'O, 
Assúcorre pot· sua conta. 'fendo sit.loa miuhu res- chegou it tuinha casa o DI'.l.uiz Carlos dizendo:
posta dnda nos termos em que n rt>feri, eu estava Estiio d,,mittiJas 11s autorillades lio Assli.; n por
trnnquillo de que as autoridades não seriam mu- taria já está lnvradn. Escrevi immcdiatamente 
dadas, nem incommodados os meus amigos. Elles ao Dr. :Monte-Negr•), c clle rc:-:pon<lcu-me do 
deram-nos seu~ votos e nós aceit:.'tmos o sou apoio: seguinte mudo (lê): 
tinham direito ao nosso reconhecimento. • Demorei, aguardando sua resolução, wna vez 

o Sn. BEZERRA CAVALCANTI :-Não ha exactidão que tinha o acto de ser feito, como me foi rccom-
nas Circumstancias que v. Ex. refere.- mendado, ~~lo ,Dr. ~muro, .. a p~dido do. corone! 

Pe~o a p~tlavra. quellc,,1u~ aliá::; des<'jaya fo3sc ft:ilo autes o dito 
O Sn. MoREIRA BRANDÃO :-0 nobre deputado embarque, por•IUC ns autoridades pGliciaes, a que 

veiu á côrte, onde teve necessidade d·~ demurar-se se r.-::fere em su:1 cart::t, são ú1da d.e nomeação do 
ccrcn de tlous mczes. e voltando á provincia, este- Sr. Dr. Pns:;os M:rnnda. Ora, deconendo jú '1 di as, 
ve alli apenas cinco dias. findos os quaes reiirou- nenhuma predjlita~:lo ilavcrin no acto, cuja pro
se para vir tomar nssentó nesta augusta camara .. pl·~la rcc.,~bi llontcnu c ainda hoje não :J.ssignei as 

Durante estes cinco dias todos nós, os liberaes, [' nomeações. Eu não sei como se póde bem agra
cercámos o nobre deputado e lhe demos todas as dar a dous : um exige aquillo que julga indispen

A· 41,-TO!IlO 1. 
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savel, outro consiàer11. isto provocação a amigos; O Sn. BEZERRA CAVALCANTI :-V. Ex. não enten· 
e nssim não entendo. Aguardo sua presen~a para di.n assim em 1876. 
melhor conversarmos. » 

ciso e fali atei com a devida franqueza: assi.m não 
me faça perder o tempo com repetidas interru • 
pções, que tornam .impossível up1a discussão calma 
e conveniente. 

A' vista desta cart~, fui d~ novo 

deu-me que não podia recuar. 
O Sn. BEZERRA CAvÚcAt.."l'r: -E V. Ex:. estava 

compromettido por_ isto antes da eleição. 
O SR. MoREIRA B!lANnÃo:-Não é exacto. 
0 R. EZERRA. C VAL A r·-

memoria ; já pedi a palavra. 
0 SR': MoREIRA BRAl\'DÃO:-Não é preciso que ru 

diga tudo que se passou com o vice-presidente 
ácerca desta occurrencia; niio quero nlongar o meu 
discurso, mas o que é verdade é que não me foi 
possivél obter uma resposta decisiva em sentido 
avorave . .orren o en ao a no ICia a emtssao, 

eu recebi uma cnrta do Sr. João Carlos 'Vanderly 
e outra de seu digno genro e sobrinho o ·sr. Dr. 
Luiz Carlos declarando elles que iam collocar-se 
immedia~amente em franca .opposi~·ãç. Não quero 
lêr estas cartas, porque sena prec1so con:;umir . ~. . . 
tisse, eu as publicarin no meu discurso em confir· 
mação do que digo. . 

O Sn. BEZERR.'- C.-1.\'ALcA:m:- Apenas si ha 
algumn cirrum!'t:Jncia q·:e se refere a mim, esti
maria saber dl'lln antes do responder. 

tura possa offender no nol)re deput.ado ..• 
O Sn. BEZERRA CA.vA.tcANTI:-Não pero absoluta· 

mente nenhuma rPSrrva; quero toda a Verdaae. 
A YeJ·dade nunca me fez mal; pelo contrario, me 
tem muitas vezes amparado. 

O Sn. MoREIRA BRA.NoÃo ;-Pois lJem, scnhorc~', 
pnl'a resumir o que houve n este l'úf:peito, dirni: 
o~ \~nnd,.rlc~,:; romprrnm c~ oppo~k:jo; eu pro-

) I' \ 1113 Pll :t I ~ I' r ' • 

o~ nos~os principnr.i' amig-o~ d<1 c·:qtilal, fa1.rr com 
q•:e elles n~o di'SSdlle~te p:Ho.qu•· pr't'linlrazer.no~ 
s.''·:os c~es~ostos e difllculd:1l1os. ?'ih: foi possivd 
c,,r;sc~url·o. 

;; Sn. Pr-:7.F.nr:.\ r.I\'.\Lf:.\XTI ~- '~11 r P~tav:t•·j ne 
11f';!Ot'ÍO fito <'n;n : ~ul:nird,'r~ :k ''lltt•rior 
t· .'l. .w·~· 01 :•IJ.: 1:•s ,') pr.·textr .• 

O Sn. ~kREt•·., B:\_,:;nÃo : -X. :; '' •l11nili lZ<'U 
p_roc~uim,·nto, nem u:e quiz to:·1wr ·com l'!l<' : S•J· 
lidarw, como francamente lhes declarei: úto des
gostou·os e me fez até de alguma sorte incorrer no 
seu desagrado, mas nunca deixni de reconhe~er 
que tinha havido injustiça p:1ra com elles, lov:Jndo 
ao extreme a minha toler:mcia e modeJ'1~<~5o, 
sómente P.or amor do partido c no interesse de 

presidente adversa rio, nomeou para os meneio· 
nados Jogares indivíduos que tinham sido conser
vadores até aquelle momento ... 

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI: -Não apoiado. 
. 0 SR. MOREIRA· BRANDÃO: - . . . q_ue O tinham 

' ' • • ' !' -
bendo da nome:Jção do delegndo, rlisse que se· con-
formaria com ella, si pn~viarnente fizesse o nomendo 
peta impr1•üsa uma declaraç~o de ~e~: franca e de~ 
cididamente liber:~l: o que não se re:tlizou. 

O que fez o Sr. Dr. Vicente então? Demittiu es 
"\ .. . . 

tegrou ... nem isto, ném fez n reintégr:1ção ... 
O SR. BEZERRA. CAVALCA.J.~TI dá um aparte. 

· O Sn. l\lonEIRA BnANDÃO:.....:. Quanto a Canguare
tama, cujas autol'idades foram tambcm demittidas ... 

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI: -Município de ).llÍ· 
n a res1 enc1a. 

O Sn. MoR'Rli\A. BRANDÃO:- ... municipio dare
sidcncia do nobre deputado, não queria tratar 
disto •.. 

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI: -E' favor tratar 
de tudo. -
· O Sn. MoREIRA. BR"-NDÃO: -lá que o nobre de· 
putndo quer, lhe farei a vontnde. 

Em Cnnguaret:una foi no·meado delegado de poli
cia um homem que não estava em condições de 
sel-o. 

O Sa.l\loREIHA BRANDÃo :- Em Cangunretama 
qunsi que não hn conservadores. Questões de loca
lidade, intere~ses f\'ridos d1•ram logar a que o 
nobre deputado cre'asse nlli certas indisposições 
com os libcrnes mais importantes. 

O Sn. BEZEnnA CA,.ALCANTI :- Nfio foram nego
cios p:n·ticulares, são ataques contra mim do 
cspecul:Hlo res ele muos d:nlas com n policia Iocnl. 

1 • • fi') 

nbn. h·o~1en; colloc;•d~s 'nns mclhor~s poí:i!l•és 
daqúc llc município... • 

O ~a. flEzr.nnA CAYALC.\~n :-E' tom tledinar 
os liume:;. 

() .su. )fnrumt\ Bn.\:"DÃO :- •.• por que:;tucs 

O Sn. P-1mmnA r.Av .\: C ANTI :- :'\fin foJ':tm qnes
!Õc~ pa;tield:l:·r·s, fnt·:nn a':,qurs "1>.it-:Js ú m•nha 
pes;;:oa, :1 minha propriedade c vida; J'lrocuraram 
até sublevar os meus escravos para darem cabo 
de mim~ (\ facto de que o paiz tem conhecimento 
desde 1866, ern que discuti isto aqui largamente. 

O SR. :.\tonEIRA BnAXDÃO:- Este deleg-ado c~tavn 
muito indispo~to com divcrsns pessoas, quer do 

• • • l 
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O Sa. BEZERRA. CAVALCANTI:- Era por ser meu 
amigo. · 

R. RANDAO :-E' amigo do nobre 
deput;1dO e mais alguma cousa, é feitor· do seu en
genho. 

O ~n. BEZERHA CAVALCA...1'iTI:- E' administrador 
das minhas propriedades, da minha fortuna ; e meu 
ami_g'o particular e que se i~cu~biu de administrar 

minha 'casa para salvar a minha
0 

vida. Não póde o 
nobre deputado rebaixal-o dizendo que é feitor, é 
um preposto meu. 

O Sa. MoREIRA BRANDÃo :-Não quiz rebaixal-o: 
si quizesse fazel-o trataria do seu c~racte_:. Não 

O Sn. BEZEHHA CAvALCANTI : -Não fallasse em 
feitor ; é um prepo~to meu em todos os meus ne
gocios como meu amigo partic.!lar. 

{Ha autns apartes e o SI'. presidente recla1na a 
attençà.o. ) 

R. REIRA HANDAO :- • O muntClp!O e 
Cnnguai etnma, Sr. presidente, a nova situação foi 
fatal aos litJerae~ ; além de outros dos mais conspí
cuos membros do J!artido, entre osquaessecontam 
dous ba~bareis e um abastado proprietario, injusta
mente processados e perseguidos, o honrado tabel-
Iià I · . . ·~ - -
antigo correligionano, de crenças inabala-veis e 
uma dedicação provada, foi sns1-enso e mandado 
respc.nsabilisar por motivos notoriamente frivolcs 
e improcedentes. · 

O delegado, envolvido em todas as questões da 
localidade, ~ercad~ de inimigos e tendo vinganças 

.. , t. ... • (. .. (. .. 

são era uma medida de moralidade e ordem pu
blica. 

0 SR. BEZERRA CAVAI,CANTI dá apartes. 
Não foi nomeado ainda ninguem, o presidente 

sem odios, nem prevenção, possuido como se acha 
• - . • r" 

zer uma escolha acertada e o chefe de .. polícia é 
amigo do nobre deputado. 

0 SR. p~zERRA CAVALCANTI dá apartes, 
O Sn. MoREIRA BRANDÃO :-Meus senhores, foi 

accmndo o vice-presidente de ter demittido nrr. pre
gados I'emuncrndos pelos cofres publicas. Eu n:io 
sei qu:~es elles fot·am. 

O Sn. llEZERR.\ C,\VALCANTI:-Oh I Senhores I Pois 
não ~ bm1 os ad inis d 
soró e de Mncnu? 

O Sn. ?tlonEIRA BnANDÃO: - Tahrez o. no1Jre 
deputado refira-se no ndministrador das rend:1s 
gernos de !\'Iossoró e ao das rendas provinciaes de 
!lacau. 

0 SR. BEZEURA. CAYALCAN'l'l :- 0 collectoi' do 
eara· 11rtm, gera e provmcw ; o director da 

instrucçiio publica c muitos outros; níio S<Jbem? 
Eu apresentarei a lista. 

O Sn. :\lo~mnA BnANDÃo:-Bem; vou tratar de 
cada um destes Jogares. 

Os administradores de r~ndas provinciaes não 
são nomeados nem demittidos pelo presidente dn 
província. 

.0 S}\. BEZ.ERRA. CAVALCANTI: -Ora, isto é urna 

presidentes indicam. 
• 

O SR. MoREIRA BRAND.:\.o :- Então esse func
cionario, de uma ordem elevada na província, não 
tem responsabilidade ? 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI :-Si não se ofi'ende, 
eu direi que essa defesa já é chapa. 

n. onEtRA. RANDAO : - o e ser chapa, não 
duvido : mas penso que a responsabilidade, tanto 
legal, como moral, é inherente aos cargos, e não 
tem razão o nobre deputado em :1creditar que todo 
funccionario puiJlico em uma província é instru~ 
mento da presidencia. 

mas marcha de accôrdo ~ ouve o presidente nas 
indicações que lhe faz. 

O SR. MoREil1A BRANnÃo:-0 nobre .deputado não 
tem razão: j;i lhe disse que nao ..:e trlta simples
mfmte de intlicações ou propostas, mas de demissões 

.- 7 .. • 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI dá um aparte. 
O SR. MonEIR . .\. BRANDÃo:.;_. \.choque o nobre de

putado não devia accusar essa nomeação, que foi 
feita durante a primeira ndm inistração do Sr. Dr. 
Montenegro e sustentada .... 

R. EZERRA AVAi..C.' NTr:-.· pe 1 O e • X. 

O Sn. Mor.Em . .\ BnA:;-nÃo : -E' rxacto; a pedido 
meu, e sus~entuda, como m dhia, pelo Dr. Elyscu 
Martins, com quem o n<.·i•re de.,utudu viyeu na 
mnior intimidade durantt- •l uasi toda a sua admi
nistração. 

H. EZERRA AV ALCA~Ti : - ... o mo V. Ex:, ; 
até que tivemos motivos de honra para romper. 

O SR. ManEIRA BRA~DÃ•): ..;..Eu nunca vivi na 
mesma iutimidade em CJ.'tO viv. u o pobre depu
tado. 

O Sn. BEZERRA CAVALGA TI :-Exactamento na · 
mesma; nunt:a houve rese 7as, 

O Sn. MouEtRA llRANo:\r :-~:t• a; cu mostrarei 
o o a io 

E' preciso que vá un1 po: ; mais depressa, 
senito, não chego ao fim. 

Quanto ao Sr. João .i-Y íir:.· de V:·sconcellos, 
administrador dn mesn de . :l(. ·'· de :Mossor·ó. foi 
!iispcnsndo do Jogar de ·· 'r: , · Jor dos gcrieros 
do gov .. rno. oudo~ soec.r ·n, !:1b!iro~. o \ÍCe-
pres1, en 0 n:: p n 1 c. a•: ''· s .nuo l:tJWO uma 
•n.·dida •le wonomüt; e1·. d• : ue, pod•!n lü esta 
dis ribl' ÇàO ;L'!' f-ita, Cf·íl. , .. · : DS Cll~l"/IS l:-CaJi-
dades, ;. r u1 :a c HUIHiss(L •ti' ·•· .ti!ka ão a.gunJa, 
c:;cusado era est<•r·se P••gandu 300/S mensaes a 
um individuo para fazer esse serviço. 

O Sn. BEZERRA CAV.\LCXNTI d;í um aparte. 
O Sn. Mun&mA BRANDÃO :- S1 alguns individuos 

d~ l\los~~~r~ era!:? accusnd(l'~ Ie fnlta de probtdado, 

e com as qualidades neccsbõJria's para o· bom des· 
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empenho dessa commissão. Foi o que fez o pre
sidente. 

Quanto á demissão do logar de administrador da 
mesa de rendas geraes, que exercia, creio q a e inte
rinamente, o Sr. Jo3o Avelino teve a ;nfdicidnde de 
confinr em um individuo, chamndo Francisco I\fo-
re1ra oe arva oJ o qu~], sendo influencia do par
tido C@servador em ontra localidade. foi viver t'm 
Mossoró, dos SQCCnrros publicas, r· ah: quiz im
por-se á administração das rendas, exigindo os ge
·neros que lhe convinham para distl'ibuir com os 
seus protegidos. _ · · 

a camara e o publico devem conhece,·. 
O Sr. João A vel ÍllO confessa na sua defesa que 

foi illudido no .iuizo que fez de .More:ra ue tinha 
con Iat o a so u a mente ne e, que não tinha to
mado <lS providencias necessarias por motivos de 
molestia ; e o mais é que retirou-se para fóra da 
província sem licença, chegando á capital a noticia 
de que fóra a mesa. abandonada e com isto soffre· 
ram os interesses da fazenda. 

Nestas circumstancias o Sr. Dr. Vicente con
venceu-se de que n~o podia ... 

O SR. ~EZERRA_CAY.~LCANTI:-Não connmceu-se 
v • • 

O SR. MormmA BRANDÃo :-Uma historia, o que 'l 
0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI:- É elle não podia 

ser demittido pelo presidente. 
O Sn. MoREIRA BRANDÃO : - E creio que não foi . 

b1ica; mas quem foi o direclor da instrucção pu
blica? Foi um homem nomeado pelo Dr. Monte-
nilgro a pedido do_ nobre deputado. · 

O SR. BEZERRA CAVALCA.l\'TJ :-Não é desse que 
se trata. 

R. 1\bnEIHA J3nANDÀO :-Qurd é então? 
O Sn. BEzEnnA CAVALCANTI : - E' do que o 

substituiu. 
0 SR. MOREIRA BRANDÃO :-0 Sr. D ... \Ticentc 

não tinha razã.} algurna para preferir por sua 
affeição <~rticular o Sr. Dr. Fontes e · 
e e remtcgrou, ao Sr. Aleix.o. 

Porém aqueUe, que tinha sido nomeMo por in· 
fluencia do nobre deputado foi demittido pelo 
Dr. Mo'n tenégro e nomeado este ; o Sr. Dr. Vi
cente reintegrou o primeiro com estes fundamen
tos: qne o IJr. Montenef!TO tlnha ~raticado o acto 

• .l • , - • \ .. 

me::ção do segundo er<t illegal porqu~ exerce.ndo 
C'!! e n lngar d0 lente r! o Atheneu, por uma disposi
;~o do respectivo rr.~·ulamento estava i11liibido d!! 
:>Cei ur •lua •luer O~ltru ~lllt;regu geral ou provin
cial. 

O Sn. BEzERRA CAVALCANTI :-Isto não é exacto 
o regulamento já estava revogado. 

O Sn. :MOREIRA BRANDÃO: -Não é exacto o que 
está dizendo o nobre deputado. Tenha a bondade 
de ouvir-me e se convencerá de que só affirmo 
aquillo de que tenho perfeito coahecimento. 

_O rcguln~ne~to, senh,or·es, foi post? en~ execu-
, ,. .. , ... e 
autorização da assembléa provincial que foi dada 
á presidenci:J. . 

Na ultima reunião da asgembléa provincial apre
sentou-se, é verdade, um projecto dando autori
zação ao presidente da província para novamente 
rt'fOI·mar ;r instrucção ublica mas alê.m de ue o 

O Sn. BEZERRA.CAVA.LCANTI:.,.-Maseu posso dizer. fez mais do que cumpf.ir'a lei. 
porqur) sei. O Sn. REZERIL\ CAVALCANTI : - Não é cxacto 

. O Sr.. l\lunmnA BrwmÃo:~ E:ntrct:mto ercio I!Ull isso. 
:undil on«l•· f;rlln o nobre deiHIIndo com tania sl1gu- O Sn. MnHEIHA HnANil.\IJ : -· Niio é e~aclo ? I 
rança, edá cllmpldilmcntc ell'!anauo: o •tnc dhrl, . o Sn. DE~En 1u c.\V.\I.I:ANTI.:- Não é. 
porêm, é que o Sr. J .• \velinn dtdxott-Sü <0111(11'0-
metter por um homem, que nfio era abonado pelns O Sn. M11~EIIU BnAxnÃo : - D :sano o nobrr. i! c-
seus precedentes. put:rdo a que prov,! o contral'io: 

o SR. BEZERRA CA'"ALCANTI:- r to é o Sn. UEZEHRA CAVALCANTI:- Ver'-'ffiOS .. 
versa; entretanto prepr~raram-se para ai solver , O SR. ?II"nEmA BnANDÃo ;-Sc·nhoi·es, eu tulmit-
esse outro faccinora. tiria IJUC se rliSSl'S!ffi que o Dr. Vicente lgD;1Cio 

O Sn. MonEmA BIL\NDÃo: .- Elle mesmo rceo- Pereira é um pou1:o rig-oroso, um pouco severo ; 
nheceu em sua defesa que levantaram-se clamores mas !Jtle prucedcu Iev:ado pelo destJeito para coni 
contra o seu procedimento. os amigos do nobre deputado e em favor dos meus 

interesses é a maior das injustiças. 0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI·- .~ 
uma ]Jalranha. ' se nao, cr arer um ac o, que e :.1ssaz srgm l-

cativo e cloquente :-0 promotor puhlico de Nova 
O Sn. MonEIRA BnANnÃo :-E' uma patrnnha I Cruz foi dernittido, e qll<lrn é o cidaüão que occu-
0 Sn. BEzEnnA CAVALCA~TI : :...... Eu hei de ex- pava este : mprego '? 

plicar. E' um homem de minhu inteira confianç:1. 
O Sn. Mol}-EIEA BnAX?ÃIJ : - O !!obre d~putado O Sn. _BEZERRA CAVAL!1\XTr :-Isso fez elle por 
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O Sn. MonEHt\. BRANDÃo:- €u sinto profunda- · 
mente a dem:ssão porque retahiu em um amigo 
meu; mas não posso altribuil-a a motivos incon
fessaveis ou menos dignos. 

R. EZERUA AYALCA.NTI:- no re eputado 
lança mão desse facto para embair, pnrque sab~ 
perfeitamente que foi concessão aos Wanderleys. 

O SR. MoRE IR.~ BRANDÃo:- Então o Si'. Dr. Vi
cente está unido ao1; Wanderl,·y~ contr11 nós? 

O SR. BEzERnA CAVALCANTi :-Isso é incontes
tavel. 

O SR. MoREIRA R.~NDAO :- Quaes foram,,, dous 
faccinorosos a quem se referiu o nobre deputado? 
Foram João Cunhaú e Arsenio. 

0 SR. BEZERRA: CAVALCANTI dá Um aparte. 
0 SR. MOREIRA BRAl'{DÃO : - Mas onde" estão a.> 

provas de que o Dr. Vicente lgnacio tivesse con
corrido para o livramento destes dous criminosos 
em pontos diversos da província ? 

Grande é o poder e influencia que lhe attribue 1 
O SR. BEzERRA CAVALCANTI :- ualquer calun

ga na administração faz disto. 
O SR. MOREIRA BRANDÃO:-'-Mns gs réus foram 

julgados, um com certeza, já no tempo do Sr. Dr. 
Lobato, e o nobre deputado não quererá pôr em 
duyida. a moral!d~de e _espirito de justiça em que 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI dá Um aparte. 
O SR. MonEIIÚ. BRANDÃO :-E' ainda uma injus-

tiça. · 
E que interesse podia ter elle em proteger cri-

minosos'? Que fim podia haver nisto~ . 
0 RR: BE7.ERRA CAVALCANTI:-Era ho<tilizar-me 

até no bacamarte. 
O Sa. MoREIRA BRANDÃo:-ProtegerJoão Cunhaú, 

um homem que eU e não conhecia I Proteger Arsenio, 
que o nobre deputado sabe qno nãQ era bem visto 
por elle? Si João Cunhaú era ·inimigo do nobre 
aeputado, Arsenio era tanto seu como meu. 

0 SR. BEZERRA CAVALC.\NTI :-Hoje ~ha de ser 
menos. 

O SR. MoREIRA BRANDÃo:-Quem sabe? 
0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Eu aposto. 
0 SR. MOREIRA BRANDÃO:- E' preciso que as 

cousas se vejam como ellas ·são. Não sei quaes 
fora~ os motivos dessa absolvição .. Entretanto o 

mui valiosas para queixar·t-<e de div.,rsn~ pes~ons do 
termo de Canguaretama, e para·aprt•sentar-uos COIIIO 
o maior faccinora do mundo João Cunhaú. Mas 
S. Ex. encara as cousas por um prisma por que 
talvez não as enearem as pessoas que não estão 
apaixonadas. 

os que me viram obrigado a vir pedir á côrte ha
beas-cO?·pus e a retirar-me para Pernambuco com 
a minha família para escapar á v;olenci3 e até á 
morte, s~bem perfeitamente que cu tinha motivos . . . i . 

O SR. MoREIRA BRANDÃO :-O nobre de11utad~ 
S:lbe perfeitaJ?ente que ~'! nunca podia approvar 
nem ~pprove1 a perseg-mçao. 

·O . Sn. B~z.:nRA CAyALCAi''ITI: :.._V. Ex. foi advo~ 

. O SR. MoREIRA BRANDÃO:- Visto que V. Ex. traz 
ao debate esta circumstancia, direi:-João Cunhaú 

. achou-se em um contlicto, do qual resultou mor
rerem seis indivíduos que. lhe eram contrarias 
vindo tambem a fallecer um filha; e ficando elle 
O' • 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI dá um aparte. 
0 SR. MOREIRA BRAND.:i:o:-Eu não o estou de-

, • r1-
g-a a t·xplica~:ões, aceito a discussão no terreno 
e~1 que a colloca. Houve esse de . .:graçado con
fl!cto. · 

O Sn. BEZERRA CAvALCANTI-Esse grande crime, 
esse horroroso attentado. . 

0 SR. MOREIRA BRANDÃO: -Por parte de João 
Ca.nhaú foi á capital um amigo procurar-me para 
seu advogado. Hesitei por consideração unica-

0 Sn. BEZBRRÃ CAVALCANTI:- Agradeço, mas 
não a teve. 

0 SR. MOREIRA BRANDÃO: -Entretanto reflecti~ 
ouvi alguns amigos e entre .elles o Sr. Dr. Monte
negro : convenci-me de que não havia razão para . s . . . ' 

fazendo, além de outros trabalhosJ as ra1.ões de que 
foi acompanhodo o recurso interposto para a relação 
do districto. . 

Depois o nobre deputado mostrou-se queixoso 
por isto: com a ascensão do partido libe'ral ao poder 
tive em frente uma eleição, que me obrigava a um 

I' ssi , • in snu a erou-se pro un-
damente, e todos estes motivos, além de ~utros, 
concorreram para que eu não lev3sse {I causa aos 
seu c: ultimos termos. O nobre deputado entende 
que João Cunhaú é o homem mais perverso do 
mundo ... 

0 SR. BEZERRA CAVALCA!'t"TI : -E é. 
0 SR. MOREIRA" BRANDÃO:...:.... ... e eu .direi que a. 

causa de que fui incumbido não é todavia como o 
no re eputa o •magma. u nao quero entrar em 
expljcações minuciosas sobre o facto, porque como 
representante da nação não tenho que sustentar os 
direitos e interesses de clientes que defendi como 
advogado, e evito sempre discutir questões indi-
viduaes. · 

reu na Ba h in Formosn foi o resultado de uma 
longn que,.:tão de terras entre o proprietario e ren
don•os. Vou l~t· n estt' rt's:,ei\o um trecho de um 
escrlpto dn Sr. Dr. Montenegro, em que de ha 
.muito ji1 r;o annunclnvn e~te conOicto. 

0 Sn. BEZERRA C.\VALO.\NTI:- 0 DObre de U• 
a o nao on n ato. r. Dr. ontonol{ro escre· 
veu isto em l870, quando eru pereauidll pelll 
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O .~11. ~EZER1~-' C.-W.\LCANTI : E_1 e·~pltcare1 violent:ins conira sua pe.~soa e seus direitos. Eis as 
depois. O r:ourc deputado snJJe que o ::Sr. Dr. Mon- palavras do Dr Montenegro, dirigidas ao pre-
tenegro fOI apanhado de sorpreza. _ sidente da província de então (lê): 

O Sn. 1\IonEmA DnANo.:to: -0 nobre deputado • Eis ahi, Exm. Sr., porque o cidadiio João Cu-
é que n~o é leal, quanrlo _yem tr~z.~r ~ fac~o de nhaú ?ffereeia sella, freio e cangalha ao Dr. chefe 
eu ter s1do arlvog-ado de .Toao Cunbau, nno s~1 para de poltcia! !. .. 

O nobre depu-;t,.'o, ,; que não é leal e me pro
voca a fazer a n:nh<> 1cfcsa. Não a c c uso o Dr. 
:Montenegro, nãr, lançt· uma nodoa sobre sua repu
tação. · 

0 SR. BEZERR;\ CA YALCANTI :-:-E!l dirigi uma 

dição de _pnder,; 1-nos l·'ntender e1~ p~1litica, curta 
escripta em .Peru:Jmbw'o e que o Sr. Barão de 
Villa Bella ouviu ler. 

O Sn. 1\f:,RElPA BIL\':nio :- E"tá BUg-anndo: o 
nobr·~ deputado ;1à 1 me : z ama imposi ':i o~ n.~nt 
eu rn;:: sl!jcitari3 l'll;,;. ·.)sua prlmeit:J carta ::;e
guiu-se outm, lll•di:irn ,,tn-'1, com d~ta do mesmo 
dia ou do iLHmediaw, 0 ~·u respondi a ambas como 
devia. 

O SR.BEZERRA CArA!.C'.NTr:- Foi uma exigencia 
indispensa ;el para qu( nos entendessem os em po· 
litica, do contrarhl o nuhro deput~1do faria politica 

• · , • - · ar 
assõciado a quem pro te:• ia o meu inintigo figa dai: 

0 SR. MOllEIRA BRANDÃO :-Não houve uma exi
gencia de alcance púlit'co: o nobre deput:tdo, se
gundo a lembrançn qt;e tenho dns cartas a que me 
referi e que de·.-em e:\i~tir em meu poder, ral-

lo ~ ~ - • • • 

e o que ho;r;e de winlln parte ·não foi mais do que 
uma condescende::c::1 Cülllú outras, que tive muitas 
vezes para eom S. Ex. · 

O SR. HE7.EimA CAVALCANTI:- E eu tive rnnilas 
o:utras ; hnYemos ua fa1.er ate a historia de f.8o8. 

me obriga a sahir do caminho que ia trilhando. 
O Sn. PnESIDENTE :-Previno ao nobre deputado 

que a horn está :1\·auçada. 
0 Sn. Mor.EinA BnANr>Ã(l :-l\[as V. Ex. dr.ve vur 

que tenho sido .comt.m!.·mPnte interrompido, c o 
que podia dizer ·')m 2 h11~:1s terei de dizer em 4. 

O Sn. P! ESIDE.\TS :- r, .o não é possivrl. 
O SR . .MO:lEIRA l3 tU•llÃO :-Taml)/'m não era pos-

• " • • ·• e · a asse uma 
sessão inteira e V. Ex.. permittiu. 

O Sn. PRESIDE~:~t··m:- As ma terias da ordem do 
dia eram outras. 

O Sn. MoREIRA BRANDÃo:- O nobre deputado 
me rovoca a cada momento •.. 

·a i po1· 1sso . x , at que ponto não é 
capaz de chegar nm cidadão, que, suppondo-se 
~arantido pelas leis do seu paiz, é levado ao deses
pero pelas autoridades, que devillm ser as primei- · 
ras a dar o exemplo de fidelidade ;' ·· mesmas 
leis?! ! 

• Essa autoridnde. u a 
em desrespeita o Cldali.ão, terá direito de serres

peitad<l por esta? 
• Não lhe posso responder, nem devo, porque 

;- , uas opmwes a respe1~o, e pnno 
cip<1Jmr.nte porque, qunndo encetei estas corres
ponrlencins com V. Ex., despi-me inteiramente do 
('aracter de ooposicionista exaltado qw~ sou. 

. « O que a!Iirmo a V. F.x. é que, sendo o povo 
ruslico entre nós, como V. Ex. não ignora, e tend • 
o apoio do governo para desrespeitar no caracter·_ 
de foreiro o proprietario das terras arrendadas, por 
Yer qne o mesmo· governo dá esse exemplo, funes
ias consequencias ameaçam a tran uillidade in di· 
vi ua e neeessanamente a or em publica. » 

O Sn. BEZERRA CAvAr.':ANTI :-Então o Dr. ~íon
tenegro d&fendeu João Cunhaú de violencias admi-
nistrntivas r .. 

0 SR. :MOREIJIA BRANDÃO :-Em vista desta opi
nião valiosa L' insnspeita, confirmarla or ded.~iio 
(o po er J :1 :cnH·w, ve a c:Jmara que nem cu me 
enc:lft't'g-uei de nn:a causa per ida e !\1'111 dei'••sa, 
n••m a nbsolviçiio fjne t>Sr:mtl:llis•J 1 o "•lb e de 11-
tad" é um fw·to d.· tnl ord··m. qUe s ·, poN! s.·r t'X· 
plic:Jdo pela intervençüo da autod .. ade e pr .tecção 
officilll. · 

~ahe perf•'ilnmente que entrou p otec(.'ão otlit'ial, 
como i:i tinha ent1·ado na :1dminl~tnc,:ão do Sr. 
Elyseu, o fJUe eu rommuniquei pJr telegramma 
ao Sr. ministro da justiça. 

o Sn. :MonF:IR\ BnANDÃO :- Quizera po:ler res
ponde!' dctidt1mrnte n todos os nnnrte~, m11s sou 
fol'çndn a rPmlJiiJ· o que tenho a d·zer, e pnssard 
a outro ponto. O pron1otnr a que ~e referiu o nobre 
rleputndo e que foi removido da comarca de 
.. nng-unre nma pnrn n o po y, ta vez não to
masse como ca~tig-o essa remoção. 

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI:- Tomou e quei· 
xou-se. 

O Sn. MoJ.tEIRA BRANDÃo:-0 que posso assegurar 
é que receLi uma carta desse romotor decl -
an o que mo querw contmunr em C:mguaretama., 

O Sn. B&·:EnRA C.AVALCANTr:-V. Ex. deve pro- e peõindo-mr. qtl!' lhe obtivesse o lo::rar de jniz 
seguir; :à,} o PSt0. pr. -.·nca 'lt.lo,. e-·tuu ''sclarecendo municipnl (~<· Mo~soró. Ora Mossoró dist:~ npenus 
os f:ltt•J de pass~~,···m i~ legu:~s d·i .-\JiO y. 

O f:>. )lnEIR,\ fitu' o.Fo:-r.omo ia clizerrlo, não I O Sn. BE::::nn,\. CAVALCANTI:- Qual llLhta des•u 
t~nhc- "t .1 rista oí~en1 ~~ nn Sr. Dr. Monle.ne~ro, . carla '? 

· • • ._ • O :EIRA RANDAO :- OI JUStamctte pelo 
tempo em que se deuanJmeação doDr. Humetel'io 
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para o mdsmo logar que elle solicitáva, e por isso 
nada pude fazer em seu favor. Entretanto, fallan
do-me no mesmo gent1do um illustre deputaJo pela 
Parallyba, meu particular am.go, e tendo eu du-

• < e o nosso 1s meto co ega, quê foi no-
meado, aceitasse a nomeação, respondi que, no 
caso de recuza, faria o que dependesse de mim para 
que fosse elle attendido e satisfeito. 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI-: -Era nomeação 
de juiz municipal c não remoção. 

. EIRA RA1\DAO : ~ • as nem Isto se rea- . 
hzou, porque o Dr. Hemeterio tomou pos~e e 
entrou em exercício do carga, no qual seachaprc
stando relevantes serviços. 

· O nomeado, senhores, é um bacharel que tem 
sido promotor em diversas comarcas ... 

mentecapto. 
0 811. MOREIRA BRANDÃO: -Admiro a f<.tcilidade ... 

que representamos, e que merece tmto a sua con- · 
sideraçào como a minha. 

O Su. BEZEtm.~ CAvALCANTI ::._X~o apoiado, o no-
- ,) .. u • - p 

O Sn. l\IOREIHA BRANoÃo:-Não é exacto o que? 
0 ~R. BEZERRA CAVALCANTI :-Q que está dizendo. 
q Sa. MOREIRA Bru.No~o :-0 nobre deputado não 

esta contente, porque nao quer que na proviucia 
se mova uma palha sem sua ordem. 

O 3R. BEzERRA CAVAL::ANTI :-Isso tambem já é 
c!lapa_; é como se torna odiosa IJUalquer influen
cw; e desse modo quando se quer exercer vin-
ganças e fazer poli tica pessoal. -

O Su. MoREIRA BRANDÃo:- Eu não queria entrar 
nesta discussão, mas o nobre deputado me chama 

. u o o en t:u gravemente a 
um homem importante da província e a outros 
respeita v eis e distmctos correligionarios. 

CANTI a um aparte. 
O ?n. ~IonEIRA BRANDÃo:-Senbores, não respon-

O SR. _MOREIRA BRANDÃO:- •.. com qlie o nobre- derez mms ilus .:~partes do nobre deputado. 
deputado_Iançn mão de uma arma_que póde_servir, O ::)u. BEzt::nRA CAVALCANTI:- Certo de que não 
contra nos todos, contra o proprw nobre depu- hei de deixar seu1 contestação o que nãc. fôr exacto. 
tudo... O SR. l\lonEIRA BRANDÃo:- Disse eu que tinha 

O SR. BEzERRA CAVALCANTI :-Contra mim. mais razões de queixa do que o nobre deputado e 
não; a verdade nunca é contra mim. · vou dar a razão. -

0 SR. MOREIRA BR.A.NDÃO :-Não é a verdade · não 0 nobre de· utado no come o d 
a iz -o. uan as vezes nao era s1 o tam em a nomeação de dous vice-presidentes seus intimo.s 

taxado de mentecapto algum amigo do nobre depu- amigos sem a minha intervenção, sem o meu co
tado... nhecimento,apezar de nos termas antecipadamente 

o SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Donde veiu essa entendzdo ácerca das pessoas que estavam mais no 
amizade? caso de merecer esta distincçào. 

O Sn. MonEmA BRANDÃo:-... ou amigo meu? _O SR~ B~zEuRA ~AVALCANTI:-Tambem sabe que 
rerú . x. que pa,se por ver a e o esu

bafo injusto do despeito e do odio '? Em que se 
funda o nobre deputado para declarar isto? 

O SR. BEZE!\RA CAVALCANTI - Affirmo que é. 
O Su. ManEIRA BRANDÃo: - E' uma qualifi

cação que não se póde justificar. 

vernei a bem do partido liberal e da nos~a repl·o
sentação, que esta fazendo politica pessoal contra 
mim. 

o SR. MoREIR;\. BRANDÃo :-Si eu quizesse, apre· 
sentaria mais razões de queixa do que o nobre de-

0 Sn. BEZERRA C.wALCANTI:- Dig"ll•l\!;, 

O Sn. Mull&l!l.\ Un.\;<;1>.\o:- O nobr,• tltlflUtndo 
estü illi'OIIIUI!ldado porqut• nn Hlhllill i t .. at:~o d.a Pl.'ll· 
vincin dó Hlu lit•arH)ot do Nurte e~Le\'t! ul·~uus dws 
um lloma•m tJUC nliu ~~seu zwugo y:!l'li :ulltr,_tiiiiS 
( uo e , . • ' . . • .. •· . .. , 
com toda n lealdnd~, um homem que é-.-.m dos li· 
beraes m<~.is importanLes e distinctos da provincia 

O s:R. MonEnu BnANDÃo:- O nobre deputado não 
ptido dizer que fallo de má fc. Felizmente sou 
conhecido, e 11s SU<tS contestnçõe~ não conseguirão 
por em duvida n minha palavra. 

0 SR. BEZERRA CAVALCA!'.'TI dá apartes. 
nobre deputado~ tendo o apoio do gabinete 

actual e especialmente de um de seus mambros, 
de quem hoje. mais se queixa, e que já deixou o 
poder, conseguiu a Mmeaçào do chefe de policia, 
do inspel·tor da thesouraria e do presidente da pro· 
vin1·ia. 

0 SR. BEZERR.\ CAVALCANTI tlá apartes •. 
u Dr. ~lo tleU1!gro, assumindo pela primeira 

vez •~ admiatistr;tção, preciso dizd-o, procedeu para 
· 1 ·"" 1 co a 

elle ; mas pratzcou alguns 
actos ... 

O Sn. JERONYMO SooRÉ:-Mas defendeu-se muito 
bem na imprensa. 

0 Sn. MOREIRA BRANDÃo: -Estou dizendo- que 
a sua prtmei a a mmts raçao e mo o 

que nndn tenho a dizet· contra ell1•, mas roi tão 
infei:z que, ·~Jlt,gand~ o nobre deputa~o á provin· 
cit., IHIO app1 OV•lU 01 seus nt.:tos. 

<} :.l11. Br~llmi\A C.\\'ALCA~Tt :-un, delles por con· 
sid~.·a~üu lt.lgatil:la no partido. 

0 Sn Mon~mA. BliA~DÃo :-Mais de um, e um 
principalwc~..te. 
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O Sn. BEZERRA C .. wALCAXTI :-Um delles n1io tere, .1~ ração que me havia sido negada, tambem sem meu 
sem duvida nen!JmPa_ por moth•os polilicos. . co!lhecimento, de modo que no termo do Ceará-

o Sn. :Mo REmA B.R.\~DÃO: _ o nobre deoutndo Mir!m, ond~ O" meu amigo exercia esse Ioga r, se 
deste modo me obrig:n a não continm 1-, porque não dev1a . suppor ou suppo_z-s~ naturalmente que ou 
tenho forç:1s para resistir a um constanV:! dialog-o. me ~~a absolutrtmente md1~erente a sorte ~c~sa 
Não o interrompi, quando fallou, e juigava-me com 1oca!tdade, on eu nada vaha perante a admims-
direito a i!!ual con~iderl!' ào. traçao. 

· · O Sn. BEZERRA CAV\LCANTr :-Isso foi'acto pura· 
!nente a a nunisrra~ao. 

O Sn. Monr.mA 8:-:ANo.~o:- Foi rnmc:1do 

0 Sn.. BEZE!lRA CAVALCANTI:-Um portuguez atra
biliario. 

0 Sn. MOREIRA BRANDÃO :. - Não sei si foi acto 
p:tramenlt\ da administraç:ão; o qu~ sei é ne o 
:;r. r. E y:;eu, Sê·gun o gern men e se IZia e 
provaram os sett.s actos, nada fazia sem ser de 
aeeôrdo com o r o )re de_p,1.tado. 

0 SR. BE7.ERRA CAVALCANTI :-Não ê tanto assim. 
O Sn. MoREIRA BRANDÃO:- ... homem que na Si fosse assim, não teria rompido comigo ·por causa 

advers~dade.tinha sustentado '?-m j_ornal, em que da nomeação do direcLor da colonia Sinimbú. 

sacrificios. .... 
0 SR. BEZERRA CAYALCANTI:-Não apoiado. 
O SR. MoREIRA BRANDÃO:-Oh ! não Sf•i como se 

possa contestar um facto publico e notorio. a ver-
dade de todos sabida. · 

O Sn. B&ZERRA ·.~AVALcANTI:-Bu me explicarei. 
O SR. MoREIRA BRANDÃO :-Esse homem sacrifi

cou-se pelo partido. e sendo de uma intellig-encia 
esc :~r 1 , · 1 , st nomea
ção sob qualquer ponto de vista não podia ser ata· 
cada. 

Tendo o Dr. Montenegro nomeado este cidadão 
• para administrador da mesa de rendas, foi demit· 

tido ant.es de entrar em exercicio; s<lbendo-se que 
·era meu ami o articular. in uestionnvelmente 
honesto... · 

O Sn. BEzERRA CAVAI:CANTI :-N;io apoiado. 
O Sn. MoREIRA.-BRANDÃo :....; ... que tinha servicos 

relevantissimos no parti1lo liberal. . . 
O SR. BEzERRA C.wALCA~TI :-N5<l npoi:1do. 
O SR. MoREIRA BRA~DÃo:- ... que ainda nãohavi~ 

exercido o Jogar, npre'sentnndo-se nté para prestar 
a fiança com npolices em valO!' ~uperior, que lhe fo· .. . . ' 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:-Do Ce:~rã-'Mirim. 

O Sa. MoREIRA BnA~nÃo:-Da ·província do 
Cenrá. 
. Ern promotor publico na comarca do CP.ar:i -1\Ji. 
rim o D~ .. Heracli? Villar, liberal mnit~ distincto 

( C' • '... o.; .... 

dias com o presidente da província e com o nobre 
deputado, fui soprE'ndido com a noticia, que me 
deram de que elle tinha sido demiltido a bem d J 
serviço publico. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :-Esse foi um acto 
do presidente Elyseu, exclusivamente. _ 

O SR. MoREIRA BRANDÃO : - ·Não estou dizendo 
de quem foi_. 

O SR. MonEhU BnANDÃo·:-Ah I Ahi é qne está 
todo o mysterio, 

Dirigi-me no prt•sidente, . fazendo-lhe sentir a 
ineonveniencia da demissfio, e pedindo repnra~iio 
da injustiça que ha\·ia feitó; mas nnda consegui : . . .-
S. Ex. e unido ao nobre deputado obteve a repa· 

0 SR. MCRE!P..'..- BRANDAO:-- causa O rompi
mento o 110hre deputadu já e-r ))icou e eu expli
carei ainaa, si fõr necessario. 

Poi~ heilt; entrando naadmi;:ic;traçãoo Sr·. Dr. Ely· 
seu e não tendo qnerido c0nti•war o chefe de po
licia, Dr. Ernesto Augusto de Vasconcellos €haves, 
que era co:'serndor, tinha de ser chamado _pa~a 
exerce,· es~e JO.r\l'T um do~ magistrado~ d~ provmCla 
naturalmente lJberal. Em objecto tao Importante 
resolveu o nobre de utndo de accôrdo com o 
Sr. Dr. Elyseu, que osse c 1ama o para e~erc~r 
esse Jogar um juiz de direito conservador, Irmao 
do qne se retirava, deixando ficpr d~ lado en~re 

. outros o juiz de direito da capital, hberal mu1to 
distincto e conhecido, que é actualme~te chefe de 
policiu da importante provincia da Bnh1a. 

·O' . , em fa o bom 
conceito. 

0 Sn . BEZERRA CAVALCANTI :- Seu concunhado. 
O SR. MoREmA BRANDÃO : -Meu concunhado, 

ma!: que não vivia comigo em relações intimas, e 
em politica era men adversa rio. 

E o que eu quero princi~almente not~r é a re
serva que houve para çom1go, tendo std9 o neto 
praticado, sem que eu ttve~se delle conheCiment~, 
senão uando 'á era publico e começava a produzir 
·os seus -e ertos. 

Nas condições em que nos nchavamos ..• 
O SR. PRESIDENTE:- Peço no nobre deputado que 

resnma as suas observações. 
O SR. MoREJRA Bu.NDÃo:-Eu declaro a V. Ex. 

ue tenho o mesmo direito que o nobre deputado 
que ~e occupou argnmon e es e assump o. 

O Sn. PnF.SlDEri rE :-E eu declaro ao nobre deP.U· 
ta do, que não e~tá na ordem discutindo os negocios -
do Rio-Grande do Norte, que não tem relação com 
os ereditos. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :-Mas que, entre· 
tanto, ficam no tapete. 

O SR. Mo:aEIRA BnANnÃo :-Mas V. Ex. para 
n~ ntiu ue o nobre de utado se occu ss 

largamente' · 
O Sn. PRE~m~N'l'R :-A ordem do dia era outra, 

já o observei ao nobre deputado. 
O Sn. MoREIRA BnANDÃO :-Qünl era a ordem do 

diri? 
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ende que eu fico assim em uma posição l)les individuo e não devia preterir uma influencia 
Estou realmente coacto. . . . ocal. 

VozJE_s :-Continúe. Vá_ resumindo as suas ob- , O SR. MoREIRA Bn~Nn~o: -Deixando, porém, ou-
~ervaçoes. Peça prorogaçao da hora. , tros factos que nao ctto por necessidade de res-
. O SR. :UoREIRABRANnÃo :-Eu,Sr. presidente, vou tri.ngir-me a~ indispen~avei, dev:o ain~a dize~ que 

fazer uanto me fôr-- ossi:rcl ara res · 1 • o JOrnal, orgao do.parttdo, que tmba stdo redi"tdo 
ainda tenho a dizer. por m1m ur~n. e o empo a opposição, e para o 

Tendo eu mandado, de accôrdo com o presidente, I qu~l concorri amda- com ~lgu~s nrtig~s depois que 
conTidar um bacharel meu com provinciano e se maugurou a .Presente s1tuaçao, era Impresso. em 

intimas que queriam obter alguma nomeação e que 
procuravam o meu intermedio não eram attendi
dos sem quo se apresentassem ao nobre deputado 
ou tivessem o seu assentimento. 

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI :-Não apoiado, não 
ha lealdade nisso. Além disto tinha motivos para 
precaver-me com hostilidades pessoaes. 

O SR. MoREIRA BRANDÃO:- Interessando-me eu 

o ogar e secre riO o governa serviu ainda 
outr.o osten~ivamente meu desafi'_:içoado, com quem 
era tmposstvel por-me em relaçoes. · 

Ao passo que para o nobre deputado nenhum 
apreço mereciam e eram considerados proscriptos . 

. quaesquer liberaes, por mais firmes e dedicados, 
por mais distinctos e respeitaveis que fossem, de -
quem tivesse queixas e resentimentos, embora in· 
justos, eram cuidadosamento procurad&s os que 
me tivessem má vontade e se sus itass se 

um bacharel que havia prestado relevantes ser- meus Inimigos, para cereal-os de consideração e 
viços, o nobre deputado

1 
como querendo resol- provas de confiança. 

ver-me a não escrever para aqui neste sentido, Eu não me incommodava com isto, desde que so 
disse-me que o Dr. Elyzeu tinha já feito uma pro- ·tratava de correligionarios, principalmente sendo 
piJsta~ que eu· não devia contrariar, e o Dr. Elyzeu, dig:nos e honrados, mas a dilferença que notei 

tambem fallei a esse r~speito, raspo~- in<~;~cav~ a faltá de um accôrdo perfeito e de uma 
. ' ' 

não proposta sua, mas um pedido do nobre de- 1 O SR. BEZERRA CA.YALCANTI:-Para administrar ·· 
putado. a minha typographia devia nomear pessoa da mi-

O SR. BEzERRA CAv.ucA.NTI :-Estava feita uma nha confiança. 
indicação· O Sa. MoREIRA. BRANDÃo :-E' in:crivel que não 

O Sn. ?ttoREIRA Bn.-\NDÃo:-Dc modo que descul- houvessem outras pessoas que inspirassem a 
pa~am-se um com o outro e o cidadão que eu apre- mesma confianca. Parece que lwvia o rtlnno, que 
sentava não pôde ser nomeado. · não se ousou manifestar, mas qne me roi denun

No Apody os liberaes foram sacrificados, man- cindo, de por esta fórma obrigar-se-me a deixar a - . . . . 
policiaes, de modo que a eleição se fizesse no sen
tido contrario aos interesses do partido liberal. 

O Sn. BEZERRA CAv A.LcANTI : - Quem mandou 
essa força? 

O Sn. MonEtRA BRA.NJ?ÃO: -:-Eu tenho em meu 

importantes revelações, e dellas consta que todas as 
ordens eram inspiradas pelo Dr. Euclid~s amigo 
intimo do nobre deputado. -

O SR. BEZERRA CAVALCANTI: -Em proveito do 
nobre deputado. 

O SR. :MonEIRA BRANDÃo:- Na chapa de depu
tados provinciaes, como tivemos de organizai-a 
em desaccôrdo com o presidente da provinciri, eu 
fui obri ado a condescender c.oru o nobre de utado, 
a ponto e sncn car amigos que aviam presta o 
ao partido relevantes serviços e entre clles citarei 
"'lm nome a que o nobre deputado fez a maior 
opposição e sobre o qual eu não insisti talvez como 
devia

1 
para não comprometter a sorte do partido 

nas cJrcumstaneias esp~cjaes1 e_!Il que n~s achava-
· • F 1 

homem tão distincto pelo seu caracter e fidelidade 
no partido como por seus longos $erviços. 

A. it.-TOMO I. 

como declarct ao nobre deputado, que pro'lurou 
convencer-me do que eu não tinha ra!ão, per
suadindo-me a continuar ainda por alguns dias, 
como effectivamente aconteceu ate appnrecer quem 
mo stlbstituisse. 

0 Sa. BEZBRR.\ CAVALCANTI : -0 nobre de Ulado 
eve JOrnaes e prmc1p1o, emqunnte esteve 1ga o 

com os conservadores. Eu já disse que hnvin de 
trazer n questão desde !868. · 

O SR. MoREIRA BRANDÃo:- En nunca estive 
ligado com os conservadores ; nunca fui conser
vador ne~ antes, nem depois de tal-o sido o 
nobre deputado. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :-Sempre esteve fi .. 
gado. 

uma 

0 SR. BEZERRA C.\ VALCA.NTI :-Na primeira eleição 
de Torres H9mem, esteve ligado. · 

O Sn. MoREIRA BnANBÃo :- Houve na minha 
r vi ci m ali - · 

outras, para fins meramente eleitoraes em uma 
época determinada. Entrei nella, fazendo Dppo-. 
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sição ao governo·= nisto póde ter havi~o um erro, ~ estremecidas_; mas era grave a responsabilidade 
mas não um desar. de um rQmprmento. 

Desde que se inaugurou a presen_t~ situação,_ n~o ~ntão, como _er~ natural, dirigi-m~ a diversos 
tive no Rio Grande do Norte o aux1llo da. adm1ms- a.m1gos na provmc111 e a alguns d.a ·Corte, e tenho 
tração, du~a~te todo o tempo em que lá estive até cartas de·pes~oas _altamente ~o!loeadas e impor-

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI:-Mas V. Ex. esteve 
sempre de accôrdo c~mmigo; até me mandava te
legrammas para aqm. 

O Sn. 1\IonEIRA BRAND.:to :-O yice-presidente 
pllOcedeu semp~e de _accôrdo· cOIJ! o nobre. dep~-

• .,;. • J. 

de não poder; eu declaro que posso. 
o Sn.MoREIRA BnAl\1lÃO :-Procurei sempre con

ter-me; procurei tolerar todas as iujustiç:as feitas 
aos meus amigo~. · 

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI: -Não houve 'ne· 
nhuma. 

O SR. MoREIRA BnANoÃo:-Não duvidei mesmo 
deixar que os . negocias publicas c_orressem ~em 

que me considerava com direHo. 
0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :·- Não 

Sempre teve toda. 
O Sn. 1\loREIR.A. BlUNDÃo:-0 meu desejo era que 

marchassemos unidos: queria evitar entre nós um 
' ' . . - ' i 

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI:..:-Depois promoveu. 
O Sn. ltloREIRA BRANDÃo:- Não. Tolerei tudo e 

ainda ultimamente, quando um acto praticado pela 
administração da província, com relação a amigos 
meus, deu logar a desgostos que se manifestaram 

• ·, • • 
0 

e se 
amigos a abrir luta com aquella administração que 
tinha apoiado e. com o nobre deputado que a di· 
rigia e sustentava. 

O Sa. BEZERRA CA.vA.LCANTt:- Pelo que inter-vi 
a seu favor. 

0 SR. MOREIRA. BRANDÃO: - 0 nobre deputado 
não me eomprehendeu, ou eu não o comprehendo: 
os desgostos a que me referi e que tiveram echo . -. . 
por actos inconsiderados, que exigiu contra' ami
gos, e que deram em resultado uma scisão lamen
tavel. 

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI:__:Não apoiado; es
tavam de negocio feito. 

< • 

dencia; não rompa. O Dr. Amaro tem o presidente 
e dirigirá á sua vontade os negocios da província, 
mas da parte do governo não ha_ nem um pensa
mento que lhe seja hostil, e nesta situação o que 
lhe cumpre é aguardar os acontecimentos e não 
comprometter-se por um rompimento preci i-

O SR. BEZERRA CAVALCA~TI :-Isto foi antes da 
eleição? 

0 SR. MOREIRA BRANDÃO :-Foi antes da eleição. 
O SR._ BEzERRA_ CAyALcANTI:- Q Sr .. Octaviano 

tilizar a minha candidatura ou a auxiliai-a, e era 
· esta a concessão que se me fazia. 

Sr. presidente, pertenci sempre ao partido li
beral, tenho-lhe prestado os serviços compatíveis 
com as minhas forças, tenho-me. sacrificado, e o 
nobre deputado sabe que nada tenho lucrado na 
vida publica. 

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI: -·Nem eu que 
tenho feito sacrificios em_ muito maior escala. 

que tenho incontestavel direito a ser ouvido, -e 
~ttendido em uma situação liberal, sobre os nego
cios da minha província, a sorte do meu partido e 
os legiLimos interesses dos meus amigos I 

O Sn. BEz:iRR.A. CAVALCANTI dá apartes. 
0 Sn. :MOREIRA BRANDÃO :-Não posso sujeitar

me a fazer o papel. de satellite ou testemunha muda 
e constrangida ae uma politica desnaturada, para 
em premio de criminosa condescendencia receber 
um 1p oma e eputa o, que para mim não é 
honroso,senão quando é a merecida recompensa de 
serviços reaes e a manifestação espontanea da sym
pathia popular. 

O SR. BEzÊnRA CAvALCANTI:- Isto é um ro
mance. 

0 S~. :MOREIRA BRANDÃo:-Prefiro O ostracismo; 
prefiro ser sacrificado a representar e~te pnpel hn· 
mUhante {A ptlrtes). · 

O nobre deputado tem sacrificado correligionarios 
muito estimave.is, depois. que o partido lib ral 
está no poder. S. Ex. d1sse I)Ue tem lutado com . . . ; 
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são as facinoras com quem o nobre deputado tem 
lutado, quaes as victimas de sua vinO'ança impla
~avel ou de suas temerarias suspeitas desde que 
mauguron-se esta situação_? ' 

R. EZERRA. CAVALCANTI:- Quaes foram OS 
~acrifica dos. . 

O Sn. Moi:n:mA BRANDÃO: -Os sacrificados foram 
os. ~unccionarios arbitrariamente suspensos e de: 
m1tt1dos, foram os que soffreram processos injustos 
• per~eguições caprichosas. 

s esm-
talligencias, por questões pessoaes e interesses de 
loc.~l~dade, fo_ram jul~ados incnpazes de quacsquer 
t\O.SIÇoes offic1aes c pr1vndos de toda a consideração 
llO!itica. 

Neste caso estão o coronel Antonio Galdino da 
Cunha, honrado e rico pro rietario ue 'á entrou 
em uma c apa senatona cotil o nobre eputado, 
9-ue _foi vice-presi~ente da provinci~;~, e seu digno 
Irma o, o padre Joao Jeronyf!!O da Cunha,. igual-

< ' chefe do partido liberal no município de Goia-
ninha. · 

0 SR. BEZERRA CAVALCAN'l'l:- Não apoiago; 
abstiveram-se. 

O Sn. MOREiltA. BRANDÃO : ...:..... O venerando Barão 
de Ceará-Mirim> tambem um dos mais ricos pro
prietarios da província, nome prestigioso, ·quere
c_orda uma_lon~a ser~e de. não _int~rrompidos e va-

• . r· 
centc Ignacio Pereira, o Dr. Mathias Nunes Ban
deira de Mello, o Dr. 01-yndo, o Dr. Heraclio, e outros 
que se podem considerar ornamentos do partido, 
sob cuja bandeira militam. 

O Sn. BEZERRA CAVA.LCA.~TI:- Não é exacto. 
. . . ... . 

mittidas autoridades porque se dizia que tinham 
sido nomeadas pelos conservadores, e foram esco
lhidos conservadores para as substituir. No Apody 
a força publica disputou ao partido liberal a vi
ctoria das urnas e em Mossoro e Macáo uma poli
tica mysteriosa afastou os verdadeiros liberaes do 
po e r. 

0 SR. BEZERRA. CAVALCANTI dá outro aparte. 
O Sn. :MoREIRA BnA!'mÃo :-Esta é a verdade ... 
0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI : - Nada disto é 

axacto. 
0 Sn. MOREIRA BRANDÃO :-Eu podori&,. si o no· 

bre deputado quizesse , apresentar queixas de 
amigos nossos ~m diversas loçalidades neste senti_-

mites·que.me são traçados. 
O nobre deputado sabe que sou capaz de todos 

os sacrificios pelo meu partido, mas sabe tambem 
· que nãe cuido sómente de mim, ou é de mim que 
menos cuido: o que mais ambiciono é correspon· 
der :i~ ~rova~ de confiança . q~e recebi dos meus 

o ' . • 
geram, e não posso suJeitar-me a representar o 
papel que me offerec~. 

_ 0 SR. BEZERRA CAVALCANTI: -Não lhe ofTereço 
papel nenhum. O nobre deputado sabe que penso 
e n:io ha muito tempo que eu lhe _disse que dese
·ava vir ·morar na côrte e entre.,.ar-lhe a direccão. 
d'J partido na provincia. 

o Sn. Jo:\o "RRTIHno :..,... Si o nartido quizesse.!! 

0 Sn. J?EZERRA CAVALCANTI :--:-0 nobre deputado 
sabe que 1sto sempre se ~ntende em termos habeis. 
Não é de hoje que trabalho na política; ba 30 
annos. 

O Sn. PRESIDENTE reclama attenção e pede ao 
orador que se restrinja, por já estar dada a hora 
de passar-se á 2. 3 parte da ordem do dia. 

O Sn. 1\IonEIRA. BRANDÃo:- Desejo sinceramente, 
Sr. presidente, a união do partido liberal em· 
minha província; foi sempre esta a minha lin-
guagem quan o a es 1ve, e tem s1 o as mm as 
constantes rccommendações, depois que de lá sahi: 
ni.io tenho outros intuitos e não hesitaria em fazer 
qual esforço ou sacrificio pessoal para obter este 
resultado, mas de modo digno e honroso. Nunca 
me prestei a desempenhar certos papeis ...• 

O Sn. MoREIUA Bn.\NDÃO:- ... nem Deus per. 
mitta qu~ ~u me pres_te em tempo algum e em 

O SR. BEZERRA C.A.VALCAl'iTl:- Isto é sentimen
talismo. 

0 Sn. MOREIRA BRANDÃO:- Não é sentimenta
lismo; prefiro uma derrota honrosa a um triumpho 
indigno : não pedi nem peço misericordla, e nunca 
procurarei captar a benevolencia de quem possa 
amparar-me em uma situação difficil, repetindo ou 
parodiando a snudação que antigamente, entre os 
romanos roferiam os dadiadores condemnados á 
morte e a Ignomínia: - ve, CeJar, morituri t8 
salutant. · • 

Sr. presidente as repetidas observações de V. 
Ex., o dever que tenho de respeitar o regimento, 
e a necessidade que reconheço de não occupar por 
mais ~empo . com questões de politica provincial a 

um assuml'to da mais alta importancia e interasse 
vital da nctualidade, me obrigam, mufto a meu 
pezar, a não concluir a resposta que tinha a dar ao 
nobre deputado. Constantemente interrompido, 
fallei mais tempo do que pretendia. e afastandO·Dl8 
do plano das _minhas idéas, _quasi po.deria dizer 

p~esentante por Pernambuco:-Disse muitas cousas, 
mas pouco ou quasi nada do que tinha a dizer .-Res· · 
ta-me, porém, a satisfação de ter feito o que estava 
de minha \)&rte, e não é minha a culpa, si melhor 
não cumprt o meu dever.· · 

Portanto concluo pedindo desculpa á eamara por 
ter abusado da sua paciencia e declarando que 
não desejo tornar a incommodal-a com questões 
desta ordem .. e~ qu_e não entro sem coD:strangi-

um caracter pessoal e odioso. 
0 BEZERR."'- CAYALCANTI :-E' natural que de~eje~ 
0 Sn.· MOREIRA BnANDÃ<> :-Si não é natuJ"ãl que 

as deseje, é natural que as aceite; porque ~nho J. 
conscienda tranquilla, não provoeo, mas "mbem - . ..., -

' nobre deputado me ha de incontrar sempre e em 
toda a parte, sem occultar a fronte, e sem ter 
que envergonhar-me do mau prDcedimen1o. 

0 Sn. BEZEIUt.-\. CAYAÚ:ANTI:-ComD eu: si ~em 
alguma cousa que me envergonhe a dizer, pro· 

oco-o a uc declare ual é. É o ue maJs !}e~e·o. 
O Sn. l!ionEIRA Bru.~X,o: -:-0 nobre d~put~ 

Q.oe.se, rnas yelll razão, ·-·- · · · 
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·o Sn. BEzERRACAVALCAXTI:-Dôo-mecom raztio, ! _Scnho~es, sobre esta;; questões des.aber si os mi-
não admitto indirectas. ' n1stros sao responsave1s pelos actos do poder mode-

0 sn Mc.nEIH BBAl\1>Ão:-Xão me referi ao nobre l ~a dor~ si o rei reina _e ~ão governa; si o ~inisterio 
• • 

1 
• 1 e cu nan uma comm1ssao do parlamento ; SI o poder 

deputado. moderador tem ou não iniciativa e resolução nos 
discussão f1ca adiada ela hora. · · · - · · 

SEGUZ..1>A PARTE DA OnDEl-1 DO DU. 

Con ti•úa a 2. a discussão do projecto de reforma 
constitucional. 

Vem á m~sa, é }id:a, apo~ada e posta conjuncta-

EllENDA. 

eu fórmo opinião por um systema diverso, ou antes 
por um methodo âifferente do seguido pelo honra
do deputado. S. Ex. fórma as »Uas doutrinas r.on
forme o texto da constituição e como si este fosse 
um molde de bronze; e eu penso que o texto 
da constitui~ão deve a~old~r-se ás doutrinas,_ que 

guindo os tramites ordmanos, e por ella peree- \ O SR. A~T01':IO !.1~ S~QUEtRA. • Au:~da .que, pa~
hido e applieado exclusivamente para G custeio. de I' sn~os longos anno:;, nus _possamos d1z~r. da _nossn 
t>Rcolas de instrucrão prilllari:i no respectiv• .mu- let fund~m~n~al o ~ue dt?se um pubh~I~t.'l u~glez 
mripw da eonstttru<}a6 sttt gene1ts do seu -patz . • e tlflt 

O Sr. Antonio de Siqueira:- Agra
deço á illustre opposição, que organizou-se formal
mente para combater o projecto da reforma, a be
nevolencia com que se dignou conceder-me um 
lo2:ar entre os inscriptos contra, apezar de não ter 
~ .Ç il . 

de epposicionistas. 
Inscrevi-me contra pelas razões que a camara 

ha de ouvir, si bem que divirja em ma teria prin · 
cipal, não só dos oradores que !aliaram a favor, 
corno dos que fallaram contra. 

Na ma teria .Principa.l do projecto, naquella que 

' o mesmo prejeéto ; isto é, reputo materi:t de maior 
gravidade a questão do censo eleitoral. 

Tendo iuccedido na tribuna ao distincto e talen
toso deputado pela província do Maranhão .... 

0 SR. FRANCO DE SÁ: -E' bo.ndade de V. Ex. 

posta ~ diver~os pontos de. seu. {mportante dis-
curso. . 

Não posso, porem, occupar-me, como desej(lva, 
<las ~uestões per S. Ex:. Jevan ta das; e nas quaes 
eu divirjo ie sua opinião, porque faltar-me-hía, á 
Yi!ita da hora adiantada em que já nos achamos, 
o tempo preciso para tratar do assumpto propria; 
mente do -projecto em discussão. O hol!rado depu
t~do occupou-se de todas essas ques~õ:_s. constitu-

tes; porém,' que não constituem o objecto do pre
sente debate. 
· Eu fui um dos que hontem l:tmentaram, que S. 
Ex. tivesse começado tão tarde o seu discurso, 
pois certamente teria esclarecido toda a ma teria do 
projecto. · 

0 SR. FRANCO DE SÁ. :-Agratieço a V. Ex. 
O S:a. ANTONIO DE SIQUEIRA : - Entretanto direi 

·sempre ao l!.onrado deputado, que a respeito da
quellas questões constitucionaes, não só divirjo de 
algumas de suas opiniões, como tamhem do cami
nho a trilhar, ainda uan.do ara cherrar ao mesmo 

m. 

sua mocidade ; de maneira que, • que se vê nel1e 
de appare!.te é sempre a mesma cousa, porém o 
que não se vê está inteiramente mudado (Muito 

~~-. presidente, as Gonquistas da liberdade 
politica quasi nunca são consagradas em lei escri-

Á Inglaterra tem Cl\taS leis antiquadas c nnti·li
bernes com as quaes, entretanto, clla pratica o 
governo livre; ao passo que a França, sobretudo 
a Fr:mt.a de outr'or:l, 3 Kespanhn, e em geral os 
povo::; da raça latina têm conseguido, c muitas 
'\"ezes a pre .o de revoluções sangrentas, escrercr 
•'m seus o 1gos po i 1 os pa avras sonorns e 1· 
herdade. continuando na pratica a imprr:•r o des
potismo. 

Ha exemplos mais frisantes desta -verdade do que 
sejam as republicas latinas em geral da America. 
e especialmente o Mexico que copiou litteralmente 
a constituição dos Estados-Unidos, quando entre
tanto, na pratica das suas instituições, é uma anti· 
these completa da grande republica 't 

Portanto não acompanho nesta parte o nobre 

O SR. FRANCo DE SÁ :-Eu supponho não me ter 
em nada apartado dos princípios liberaes mais 
adiantados. 

0 SR. JoAQUIM NABUCO E Ou"'l'l\0 Sn. DEPU'l'A.DO :
Não apoiado. 

R •• iTONIO DE !QUEIRA:- U es OU cer O, 
por exemplo, que o nosso legislador constituinte 
não teve em men.te tornar Gs ministros responsa:veis 
pelos actos do poder moderador (apartes), entre
tanto sou de opinião que hoje se deve interpretar 
a constituição como o conselheiro Zacarias, porque 
actualmente em um overno livre um oder irres-
ponsavel ê urna monstruosidade (Muitos apóiados). 
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Trago este exemplo para mostrar o systema que 
:tdopto em materia de interpretação da nossa con
stituição, ue cansa ra alrruns rinci ios cu·a e-
nera 1 a e permitte a pratica das doutrinas mais 
livres do systema representativo. 

E nem era possinl que uma lei fundamental 
que se reforma com tanta difficuldade deixasse de 
ser nos tempos de hoje, quando o progresso cada 
dia :.~.ccelera mais os seus passos, materia suscepti-

• • O' • c: 

volvimento da liberdade (Muito bem). 
Sr. presidente, na monrrrchia constitucional re

presentativa as conquistas da liberdade política 
conduzem forçosamente ao systema parlamentar. 

E o aperfeiçoamento do systema parlamentar 
a ~e cr~3:r rçrçosa_m~nte. o gove_rno de gab~ne_!.e 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA : -Nos governos de 
gabinete, o presidente do conselh@ é o soberane 
electivoque governa em nome do soberano here-
· ar1o. uma commtssao 0 par ameno, e ver
dade ; porem, quebrado aquelle élo da confiança 
temos a creatura podendo dissolver o creador, por
que, por outro lado, tambem elle representa o pri
meiro poder do Estado; ou então dissolver-se, ca
hir ao seu aceno. 

E ê ·ustamenta esta rande facilida e de dar · -
lução ao contlicto entre os dous poderes no caso de 
partir-se aquelle élo, que constitue a importante 
vantagem com que os apologistns do systema con
stitucional representativo arg"umentam contra o.. 
systcma presidencial das republicas, como nos Es
tados-l;Tnidos onde o poder legislativo lutn _com o 

deputado pelo Ma ruhiio que o poder moderador não 
tem o direito de dissolver a constituinte, salvo .si 
se tornar facciosa or u e t:- · · o 
~olpo de Estado. Logo, digo eu, não póde dissolver 
perque golpe de Estado não é solução legal. 

O iR. FRAxco DE S,\ :-Foi o que eu sustentei. 
O SR. A-NTONIO· DE SIQUEIR ... : -Esta opinião do 

honrado deputado sorprendeu-m~. 
A exorbitancia de ada um dos · r " 

tivo, IegislatiYo e judiciario, é mataria prevista em 
nossa constituição ; preoccupou por tal maneira 
o legislador constituinte, que é justamente a pos
sibilidade de exorbitancia que motivou a creação _ 
do poder moderador. 

O . Sn. FELICIO DOS SANTOS : - :Menos a exorbi-

para o caso em que os outros poderes exorbitem 
de suas attribuiçõcs. , 

Ora, pergunto eu : o facto de uma legislatura ter 
recebido poderes espooiaes altera a sua natureza. 
a sua qualidade de poder le~islativo? O poder mo~ 
derador tem acção nos diversos poderes, porque 
intervem no legislativo, como nós sabe.mos, com n 
sancção das leis ; no executivo sendo seu chefe ; e 
no judiciario com a amnistia, perdão e commuta~ão 

s penas. ém essa m ervençao na acçao os 
poderes, a eonstituição lhe deu um correetivo para 
reprimir em cada um delles o abuso do poder. 
Esse correctivo é no executivo a demissão do mi
nisterio ; no legislath·o a dissoluçiío da camara e 
no judiciario a suspensão dos magistrados. E' 
assim ue o oder moderador foi ons it id 
chave da nossa organização politica. 

0 Sn. FRANCO DE S..\ :-Ma:-; a lo i t(UO mand11 con • 
ceder por.leres cspeciaes aos deput:ulos na st•g-uinte 
lc~islatura, púdo prouuzir clfl!ito duas vezes ~Uma 
vez cxecutadu, caduca. 

O Su ANTONIO JJJ-.: SinUt>IIIA :-N:io ha ·11. As c· 
o sequcucias llu doutrina do nobre lloputado sori:un 

O Sn. FELJCIO DOS SANTOS : - Cti tamos as cnl- at" mais ui.Jsul·dns , por11uc n,·~s temos um systema 
marias podres. em cujo jogo hn g,; um 11odcr permanente ;' o~í'sde 

O Sn. ANTONIO DE SI QUEm\:......: E' justamente na cruo hn nm poder JWrmanentc, que não pódc se~· 
facilidade com que o ministerio dt':I:IJIJKII"t•en ao llllltl:uh t~sl;", claro quot'Rl ullima analvso stj elle 
necno da cmnarn onclissolvc a ranwra, I(IW t•st:í a Ju"ul•~ r·psnlv('i" ns1·nul1ieto~. · 
prindpal vantag-em destr. systema (tipniltl/11.~) t' 11:1 o Sn .. huQn~l N.\llllm:- Niio apoi:ttlu; 0 11otler 
rcpni.Jlic~a dns Estados-Unidos S. J<:x. snht~ qn~ :t permnnentB cl o paiz 
causa pnblien tem sido mais de umn wz prt~jntli-
cada com a luta entre 31 uel!f!S dons Joderes O Sn. A~ToNro DE StQlíRIRA:- Mas, scnhm·e~, ns 

o discurso do nobre deputado e o resumo só serviu nente, aquelle qae não po o mu ar Nem a e 
para me avivar a memoria. outro modo solução possível; e teriamos o que em 

Tomei algumas notas á margem; mas, á vista da phrase vulgar se chama u.m becco iem sahida. 
hora. adiantada, apenas tocarei em um ·dos pontos Nem é este um dos casos de soccorrer-se a gy
que desejava discutir. O nobre. deputado nega_ ~o .~maas~ic~ <!_os nossos meta~hysicos doutores ; pois a 
poder moderador o direito de dissolver a const~ti- con~t!turçao, a meu ver, e clara. O nobre .d~pua~9 
tuint~t, hontcm em apai te cct ttlfitestei-1'1, pernuttü .~ave nest~ fl~Rt~ e_llseara, fl6F€J.t~e lJ.Iler dtstmgatr 
agora S. Ex. que dê as razões por que ~) l~z. Eu C!l• r o~tl_e a lei nao distmgue,. e admrra-me que em _lal 
tewlo que o poclcr modcrmlor tem o tlu·etto de d1s- ' dttlicultladc, crea.ua por sr mesmo, tenl!.a pr~fendo 
<liolvet· a constituinte (Apoiados). Disse o honrado I como solução o golpe de Estado, que nao pode ser 
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E a solução, que o nobre deputado prefere .. pre
suppõe o poder moderador sempre com força ma
terial para fazer executar de preferencia os seus 
liecretos ; porque o golpe de Estado é tão illegitimo 
e iliegal como a exorbitancia de poderes por parte 
da constituinte. (Apoiados e apartes.) 

0 SR. FELlCIO DOS SANTOS dá um aparte. 
O Sa. A~--roNIO DE SIQUEIRA : - O exemplo da 

constituição bespanhola, que o nobre deputado pelo 
Maranhão nos trouxe, de não poder a camara con
stituinte ser dissolvida, prova contra S. Ex.; prova 
que tal doutrina não póde ser admittida senão ex
pressamente. E, ~e- feito, não era possivel que o 
legislador constituinte, occupando-se da materia de 
exorbitancia de porleres, e crenndo a chave da o r-. .. .. • . . 

.. .... ' , 
para resolver a difficuldade, deixasse em duvida o 
seu ponto de maior_gravidade. · 

O SR. FRANCO DE SÁ : - Pela mesma razão por 
que a. legislação de Athenas não· prohibia o parri-
cídio. · 

• .1. • • 

estabelecer semelhante paridade! (Apartes). 
Senhores, preciso de entrar na materia do pro

jecto, que contém importantes questõe!>, e eu receio 
falta de teBlpo, ainda me:mo não tendo em vista 
discutil-as todas. 

Já passou, a meu ver, {larn a presente reforma 
constitucional a phn~·e dn d iscuss~10 enca nd•lccnto. 

A parte sentimental do proj11cto, si asl'im me 
possÇ~ exprimir, jit foi, cnmo fonl~ do insph·m;õ~s 

' . . 
arrebutadorn c.lo nosso grnn<le oruüor; c depois dt'llc, 
eu desvaneci-me, co1uo pernambucano, vendo ncum
panbor os vôos dn nguia pnulil'tnna llquello bri
lhante tal cn to de lú da min hn tcl'l'a. (AJlrmtrmrlllll!lm 
o Sr. Joaquim Nalmco.) (Muitos npoiadu.~.) Como o An
drada, t:uuhem digno hcJ' tleiro d•~ 11111 ltnmc illu~-
re, l'~Ctm S:lUt :11 :1 JHI l't:l. 1 1l0Ult Q,'); 111111 O 

bem.) 
Senhores, o projecto entrou em uma phnc:r~ cnlmn, 

onde eleve imperar o raciocínio desapaixonado; 
como disto muito bem deu pl'Ova o nol1re deputado 
pelo :Maranhão, :no seu discurso de hontem. 

Eu me felicito de ter a palavra nesta occa~ião, 
J)Gis será mais facil a esta augusta camara ouvir 
considerações despidas de seductora fórma; sobre

. tudo, quando estas.destoam da opinião de todos os 

temos. 
Senhores, em todos os ramos da vida social c até · 

nos habitas da vida particular, a França é o paiz, 
que sempre procurnmos como fonte de inspira
ções; é o typo predilccto a copiar. (Apoiados e 
apa1·tes.) 

amen o, r. pres1 cn e; e amen o pro uu a
mente, que em politica como em administração, a 
F_rança tenha até hoj~ ext-rcido tão decisiva infll!~n-

. ' as cousas têm tido valor unicamente pelos nom'ls 
com que são desigMdas. Esta questão de nomes 
tem s1do alli causa de revoluções énsanguentadas, 
que os têm mudado, sem mudar as causas. 

Esta influencia dos nomes é tambem um vicio 
nosso. 

aa a r 1 1 1 c 
bléas anarcbicas e turbulentas, que têm incitado ~ 
aesordem e revolução ; e tanto basta para suppor
mo-nos em vespera de uma crise semelhante, dG
cretando a presente reforma. 

O Sn. JoAQUll\l BnEYEs:-E' o que necessitamos 
bastante. 

O Sn. FRANCO DE SÁ :-Neste senticlo V_ Ex. tem 
razão. 

R. 8 
primeira constituinte brazileira, que provocou da 
parte da briosa provincia de Pernambuco nquelle 
prote~to armado, que se chamou-revolução de 24; 
facto historico que eu me orgulho de recordar ; 
pois foi a minha provincia que teve a coragem de 

aff·onta · saber. ni nacional A oiQdo 
A dissoluçf1o da constituinte, como ia dizendo, 

as desordens e a anarchia do período do acto addi
cional influem no espírito publico para dar n este 
debate rmportancia excepcional. que elle não me
rece, attenLas as condi1;ões inteiramente outrns en1 
quo nos adwmos, com relação its· phases dos dous 
(H'Pccdontes. · 

~~.·nhorcs, o amor da ol'dcm está felizmente radi
cado uo palz ..• 

O Su. ANTONIO DE SIQUEIRA:- ••• a paz e tr:m
quilidnde puhlicag sfio no conceito de todos a pri
uwira neressidat.h~ da vida social, n primeir11 con
dic;ão do ll'lllJalho, que e hnje a fonte unica da 
riqnl'7.a c }lrOSJU~l·i·laric rln~ nnoües (AJJOÍfldns). Não 

a l:l rli.Jo al"UIII oru niz:ttlu llll aiz Ull I'C 
n ·rl!fonun tlc outras iuglituir~õc~ fundameutaes . 
Esta tJne vmnos decretar j:i està discutida,e t! dcse~ 
j:ula JlOr todos; tem sido discutida na imprensa, 
no parlamento, nos clnhs, em toda parte; o que 
ella vai ser todos já o sabem. A gua parte mais . 
importante, que é a do censo, não será por nós 
realisada. · 

Então, donde provém essa solemnidade transcen-
dente, essa importancia excepcional ? · 

or . . . . 
· Por exemplo, esta selemnidade e importancia Não ha partido org:mizado que a peça? 
excepcionaes que se quer dar a este debate, não . o SR. ~"rONlO DE SIQUEIIU.:-Não deixarei sem 
tem nara. mim razão de ser (Não apoiados). re sL" 

E'.- . d 
1 

. . spo u ••• • 1mportanc1a eml'Jresta a pe a nossa 1magmação, . . , . 
sobrecarregada de todos os phantasmas que .Povoam O SR. JoAQUIM BREVEs .-~arque eu.sou hberal e 
a historia das constititi.ntes france~ns a iados e .:voto peLo programma de !869. · 
em ~era e to os os povos da raça Jatma, que são · O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA :-O senado está re
doDUnados pelo culto supersticioso das constitui- j! velando actualmente ao paiz todos os inco.nveníeri
ções eseríptas (apoiados e apartes) ; e tambem em tes de sua má organização; está justificando a 
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nccesaidade dé sua reforma, que será em breve 
reputada· urg-ente pelo partido, que sinceramente 

---------fln~es-lstlee--tp'lfattiz~as · · governo tvre. 
Ü Sn. FELICIO DOS SANTOS:-lsto já andou escripto 

e apagado na bandeira. . · 
0 Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA:-Nãotem, portanto, 

Sr. presidente, este debate para mim aimportancin, 
que outr:_os lhe dão. E ~u não ve~ho mesmo discutir 

~ . 
Julguei, porém/do meu dever tomar a palavra, 

porque divirjo de todos. os. oradores que me pre_ce-

filigranas . da metaphjsica constitucionál,. a minha 
razão era outra · a minha r zã e -
os actos a constituinte da intervenção do senado. 

Era esta a razão principal, que hoje tem dupli- · 
·cado de importancia ; porque feliz ou infelizmente 
a _pai~~o partidaria desnaturou aquella corporaciio 
Yltahcta. 

E já que fallo ~o senado, de que honte!_ll occu-

dizer que. ~ne t~m causado grande sorpreza o pro
ceder poht!Co ao senado brazileiro. 

Eu suppunha que a prudencia tinha dous motivos 

de ser o censo da constituição, porque ninguem (Apoiados). 
ainda contestou que tendo-se de al_terar as con<!i--e d t UM Sn. DEPUTADo:- Acho bomadmittir-sea. he-
ço s 0 v o 0 • · • reditariedade. · 

(lia-diversos apa1·tcs.) 0 Sn. SALDANHA MARINHO :-Correctivo t"em,mas 
Perdoe-me; o partido conservador respondeu elle não aceita. · 

ao partido liberal com este sopbisma, para diffi-
cullar a reforma directa, da qual alguns chefes (Ha outros apm·tes .) 
delle se diziam apologistas, e foi para inutilisar o O SR. ANToNIO DE SIQUEIRA :- Senhores, o sena-

--------~so~pl:'.!b~i~sm~a~gi.lu~e~del;!lc~laturUJa~r.uam~_jjall.li n-:;-wiJ.l:j_-ta.~.\;.l-t:~!-l·J.I{;J~~-ü!-Hic~rH1· ~ó poder-á dnrar nestc---pnizj:J"'or..--• ..... m'""a+.-i::;.----- 
não ser preciso constituinte, uma vez que o censo algum tempo, si resignar-se ao papel de instituição 
fosse o da constituição. d_e apparato (apoiados), ou na phrase de Bagelwt, 

O Sn. FRANco DE SÃ dá um.apartc. st resignar-se a ser do nosso systema parte impo- · 
O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA : - Mas houve nente e jámais efiiciente. 

quem dissesse o contrario; e aqui de continuo traz- ó. SR. FELICIO Dos SANTos:-Apoiado; estou de . 
se essa opinião de alguns· chefes Jibe accordo. · 
dev~ndo ser o programma irremissivel do partido, O SR. JEnONYMO SoDRÉ :-Com elei~~ões vcrdadei· 
independentemente de quaesquer outras circum- ras o senado, vitalício como é, não nos faz mal. .. 
st~mcias. . o s J N E 1 · - d • O honrado ex-ministro da fazenda, qu:.mdo apre- R· · OAQUIM ABUCO :- sem e eacues o sena o 

é melhor ainda. 
senLou-sc aqui o ministerio, deu uma razão irres-
pondivel pnra- a constituinte; disse S. Ex., c disse O Sn. lEHONYMO Soon~:- ... e sem eleições o se· 
muito bem: si no seio do proprio partido liueral nado ó uma :.:ar:mtia pnra ambos os pnrlidos (Colt· 
ha grandes divergencias sobre o censo elcitornl testar.J,~s). Para a olygarchia dn scnnllo só hn um 
diversificando as opiniões sobre o quantum do rctuedio, co1uo tlis~c o Sr. conselheiro Znc:lrius. 
cen::;o e sendo muit s on i ~ • ·· · • · ~ • 
pulos por amor dn constilui<;ão; si, entre os con
servadores, uma grande parte dos c{ue desejnvnm 
3 reforma directa pnrtecipavan~ igun mentA do tneii 
escrnpulos, não havia meio de resolver n difllcul
darlc senão pela ronstil.uinte. Só n conslituinte em 
tal caso poderia tornar o campo livre á discnssiio 

r - ' • · 

O Sn. JEROl\"Y~IO SonnJ~ :-Púo. 
(HUa.1·idade prolongatla.) 
O Sn. rnEsiDE:-;T~ :-·Attenriio! 

, 

O Sn. A~TOXIO DE SIQUF.Tit\ :-Sinto não vêr p1·~·-

E depois, senhores, si o nobre presidente do con- lustre amigo, que, h:~. poucos dia::;, em um impor
~elho tinha a cenfiançn do partido liberal para tanle di:-curso empregou o vigor da sua intelligcn
inaugurar a situação e ser chefe do gabinete, é cia em defender a intervenção do senado nos actos 
Jlreciso que o partido hoje descanse nesta con- da constituinte; c deixo por esta razão de entrar 
fian0a, acreditando que 3s cireumstancias da oc- em algumas considerações sobre a materia; pois 
casião, que elle deve ter apreciado com criterio, o foi elle aqui o unieo defensor dessa opinião . 

. lev~ram a tomar essa resolução. (Mtt:itos apoiados.) Senhores, cu não vim tambem discutir o suffragio 

• • ~ :~do }H?Ia:; Alagt•11s, meu il· 

I>orquc, em todo o caso, era uma questão de se- universal ou .generalizado. Como theoria, sem ap: 
gunda ordem, uma questão de fórmn que fica plicação.a um povo dado, pa-ra, conforme as con

_______ __:no:lllllllitl.Couaiií' qp1u1 cmm~,,.JClLllne:em[ll-(dltC~VéCC~rilll. arfpll'r~ej~Ub(ldu.1ic~a~r'-<Jal--(Jo•lllr.lhl" ;-(l;~~d::;i ~-õ~~~~ ~~~·~·~rr~~e da conveniencia della, 
reforma projectada. · eu não discuto, nem discutirei nunca. Não possuo, 

Porem, senhores, eu quero em todo· ó case dar como muitos, um arsenal de max:imas inflexíveis, 
~minha razão por que preferia' a constituinte. que constituem um direito abstraeto (a.poiados) . . • 

Declaro com franqueza aos nobres deputados que, O SR. FELICIO Dos SANTos :-E' uma das maiores 
serrundo o moào por que encaro essas questões de de3graças da sociedade. 
reforma por constituinte ou legislatura ordinaria, O Sn . .ANtoNIO DE SI ·u IRA.·-
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entretanto, servem de base a verdadeiros castellos 1 sonte. reforma de conservadora, para impopulari· 
theoricos, mais ou mcuos symetricos, conforme o s;al-a. (Apoiados e apartes. O Sr. presidente reclama 

·engenho de cada um... I attenção.) -
O Sn. FELlCIO nos S.\NTOs :-E' 3 metapb.ysica da Ha pouco tempo tive o despraze~ de ler um. di~-

politica. curso de um ?-•nrado se~ a dor d~ mmhn p~ovmc1a 
-------------~~-r~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~, ~~~o~~ro~.~powrrueYm~qHuwe~------------

n. N os1o causou- me uma triste sorpreza: era um demagogo 
castellos no ar, a pregando a revolução por amor do direito ao voto, 
ma (A.poiados). que elle diz vai ser pela presente reforma usurpa-

O Sn. FREITAS CouriNHO:-SuLtilezas o-anonicas. do ao poyo brazileiro ! 

preciso repetir 

Ullt SR. DEPUTADO :-Muito mais liberal do que 
nós todos reunidos. 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Disse elle que 
c rã o caso de se gritar ús armas. Elle, membro de 
um partido que na minha província foi em todos 
os tempos o ·violento compressor do voto, o es
paldeirarlor do povo inerme na praça publica, -o 
constante e implacavel algôz da liberdade politica l 

, n. NTONIODE IQUEIRA:- gora, com app 1- O Sn. GALDINO DAS NEvEs :-Isto não quer dizer 
cação ao Brazil, direi que os que querem o suffragio nada_ Os papeis hoje estito trocados (Riso). 
· universaJ o~ mesmo generalizado deviam começar o sn. ANTONIO DE SIQUEinA:- Si a ca acid do 

querem 0 que 1-á temos (.Apoiados). Acredít:~rão.. e eltora su se pu esse presumir em condições de 
um censo mais elevado do que o consagrado no 

porventura, . os apologistas do suffragio universal actual projecto, mais liberal seria eleval-o; porque 
ou generalizado que a nossa questão principal é hoje 0 maior numero não é garantia da liberdade 
ser directo ou indirecto o voto"! Não. senão quando elle não ultrapassa as raias da capa~ 

O SP.. CA.r.Los AFF'oNso :-Apoiados. cidade (Apoiados). Eis porque não se póde dizer a 
O SR. ANToNIO DE SIQUEIRA :-Acreditarão que priori que uma reforma eleitoral é conservadera 

as condições _ do nosso votante serão alteradas . pelo ou liberal sem se conhecer o paiz a que ella se 
· I ç d - 1 h d applicn (Apartés). · 

(Apoiados). Si o acreditassem, o que não espero, e lppe, era uma me 1 a I era' porque a restric-
bast<1r-me-hia, para contestai-os, apontar 0 facto da çiio de então excluía um grande numero de capazes 
eldl:ão directa com que entre nós si fabricam para votar; porém dilatar o voto em um paiz pobre o 

~~~fo~~;act~ e n~o evare~ na c apa os nomes 0~ Dilatar o voto em Fran a no reinado de Luiz 

juizes de paz 0 vereadores (.Apoiados). ignorante é medida conservadora porque offerecc 
mais c melhor pasto á compressão da autoridade 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS :-Tem toda a razão. (.4.poiados) . 
o ·~ AnomoM~~~rnl · Qama·~$~~~-~~~-~mn.~~-~N~EV\E~s~.~~~g~n~u~Iamtmtt~~~S~OITU~in~-~------~ 

u~urpação do direito de voto ! Então as nossas capazes não siio os que byputhecaw o voto. 
elei~iies são muito legitimas~ JlOr que ni1o ~e usur-
pa 0 direito de voto, senão de quem 0 exercita, 0 O 811. ANTONIO I>E SJQUEIIt\. :-Jú vai longe feliz-
si as massas exercit<nn 0 seu direito de vulo, de que mente o temtlo postorioJ• á grmulc revolução de 
.; então que nos q ueixmuos 't . ~9, quando ainda o CSlll~ctro do auti:;o rcgimcu 

aterravu o espirilo tiJ .. ural do nosso soculo, e fa· 
-------,.,,nPrt1ett•lr-o•cr·ovnrotrl"rahrmio~,ns.,r,.__,Ii-rlr1e11~si:..;dn;e.y,n"te-t.'.,tnl -ilptf.roriji..ctirct~o--:vi--=n~i..i~~ar,·.--+~· """"-7--ll.\ll~W--i~· ;JUJ.L;WCJllo do l'L'III'cfio rcvol Uit:l'«iOIIIIII-iiii-J!J'JNJ. DI-.-, _ ___ ___ __ 

anth o vetdadciiO Yo , c o treco, a pnr e proclamar a omni!lol.oncin dn S<Íhcrrmin do povo, 
111ais importnnle da poptil:u~iio,pcla maior c:~pacid:uJe como omnipult'llk liuhn l'ido 11 n•i 1Je direito di· 
11ara exerl'cl-o. Qunnlo~ de nú~ temo!'. shln clcill)rc~ vinu, 1 ~ 11 pmi•JJ' a!J.; 11 Jut111) 11 maiul" uumoro, •·omo 
em no~sas fn!g-uezi<lí' 1 alt~ululo liuhn ~ido 11 Jullltll" ll•~ 11111 ~~·~ humcm. 

Vtl:t.l':~ :- llmn ~ouc• •" · Eul:lo. a ;tl'i(lir;u:iio tl:t liiH!rtl;u}e consistir• cru iuud:u· 
O Sn. ANTo~w UI·~ SIQilEIRA:- ScnhorH:>, :l rmriH o pudet· •lc lll~u",li3S wãos do rei Jlnru as llo Jluvo; 

capaz tl•~ \ot:1r é 1w ""alid<Hlc excluioa «lo direito t~, assim como no Jtrinwiro tinJH1 !>\ido o pode1· d~ 
t1e voto (rtpoiados), llOJ'que 0 numero de clciloro!S um stj hmncm, no ~egnndo devia sm· do maior nu
fabricaclos é limitudissimo, e na clcíçiio primaria, me.rp .. 
GDtlt? (l voto é a ~7 

essa parte é abafada peta mnssa plwsplwrescente d~ 
incapacidade, capitaneada pela policia (Apartes). Já 
o disse e repito : não venho discutir ~ mate· 
ria do suffragio universnl, ou generalizado, e 
q:ue tem sido em diversos paizes tão explorada 
(apoiados) pelas ag-itadores uas paixões populares, 

- . uas1 
sempre perecido esmngada a liberdade (Apoiados). 

Ul!A voz :-E que a tem muito prejudicado. 
o Sn _ A NtONIO DE SIQUEmA :-A~uardo-me para . 

a •·onstituinte, ~i voltar a ella; porque cntiio sl'rú a 
discnssiíu mnis l1em cabida, c cu dc:,;cjo ardente-

liberaes da velha escola, quando a priori julgam 
uma reforma eleitoral, como liberal ou conserva· 
dora, conforme amplia ou restringe o direito do 
voto, sem indag;~rem do estado social do povo, a 
que ella tem de ser applicada, e conforme o qual, 
e?tr?tanto, pód~ a restricção ser uma garantia· da 

Pois hoje os tcmpÔs estão mudados ; já não se 
trata de arrancar o poder das mãos do rei par~ as 
do llOVO, todos os poderes ~ão delega~~ões da nar:.ão ; 
j;i o espectro do antigo rc~imcn não nos alterra 
mais, e chegou o tempo un se constituir a Jibl ~ l"
dade 110litica como um direito. t•ujo I!X'~rcido de-

a ca ac· a c. a cajlüC! ~ ou garantza LI 
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liberdade, e não o maior numero, como quanti
dade. O censo, como presumpção de c~pacidaie, 
varia conforme o grão de adiantamento de cada 
povo ; o mesmo censo póde ser baixo para um e 
alto para outro; e eis porque digo que não se póde 
a priori julgar por este lado de uma reforma elei
toral. 

O censo ·do pro.fecto, que se discute é alto ou 
baixo para o nosso paiz? Eu não quero entrar 
nesta discussão que julgo intempestiv<l.; apenas 
direi que para mim o censo não póde ser mais 
baixo. 

O SR. FELIClo Dos SANTOS:-... mas quem des
crimina a renda'! 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA : -Estabelecem-seca-
• tegorias nas quaes a renda é presumida, e final

mente fóra dellas o imposto. 
O aparte do nobre deputado por Minas desperta

me uma consideração sobre a renda exigida no pro
jecto,e que me acudiu ao espírito quando ouvi, 
admirado, aquella celebre oração do eminente 
orador paulista . Senti-me naquelle dia arrebatado 
por aquella eloquencia incomparav·el, porém nunca 
elle me convenceu menos. O illustre deputa® de 
S . Paulo accusou o projecto de pretender medir a 
intelligencia pel~ dinheiro~ porque eXige o minimo 
de &:OOJ)OOO de renda; entretanto, foi S. Ex. um dos 
que na discussão do orçamento censurou o-imposto 
de renda sobre o minimo de 400j()OO, porque, disse 
S. Ex., era o imposto sobre o salario. Ora, digo eu, 
si o mínimo exigido Cümo censo pelo projecto é o sa
Jariodo trabalhador,como se póde accusar este censo 
de elevado ; como se póde dizer que o projecto 
quer medir a intelligencia pelo dinheiro'!_ 

0 SR. FRANCO DE SÃ: -Apoiado ; o povo não é 
exeluido por este projecto. 

(Trocam-se divers~s apartes.) 
O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA: -!Ias eu estou me 

desviando do objecto principal do meu discurso; 
já não sei onde os apartes me levaram. Eu não 
venho discuti r esta ma teria; tambom não q ucro 1lis
cu ti r si o projecto restringe ou não demasiada
mente os poderes da constituinte, isto é, se vai 
além daquillo que lhe determina a lei fundamental, 
tJUando manda indicar os artigos que merecem 
reforma. Nesta parte o discnr:;o elo nobre deputado 
JIOI' S. Paulo não s~r•i r~spondido. 

O nobm deputado 11elo Maranhlio occupon·s•~ 

Para que nos havemos de estar esforçando tanto 
para discutir, si no actual projecto ·deve ficar o 
minimo de tOO ou de 600$, si só a outra c.amara 
poderá resolver sobre a ma teria? 

0 SR. BARROS PtME:tfiEL:- A liberdade da con
stituinte é completa. 

. O SR. ~TONIO DE SIQUEIRA:- Na opinião de 
V. Ex. P01s o honrado deputado vê que no pro
jecto existe um minimo e diz que a liberdade da 
constituinte é completa ? 

O SR. BuARQUE DE MACEDO :- A constituinte não 
póde modificar o minimo, sem exorbitar. E' preciso 
tornar isto bem expresso. · 

(H a outros apartes.) 
0 SR. ANTONIO DE SIQUE!lt.'-. :- 0 honrado depu

tado por Pernambuco, que primeiro fallou em 
favor do projecto, disse, em resposta a um aparte 
meu: • A constituinte fará o que quizer. • 

O SR. SouzA CARVALHo:- Na minha opinião. Nós 
fazemos uma proposta, tomamos um compro
misso .. 

lJM Sn. DEPUTADO:- Mas ella póde regeitar? 
0 SR. SOUZA CARVALHO : - Sem duvida .. (Não 

apoiados.) 
O SR. JoAQUIM NABuco :- Este ponto ha de ser 

liquidado no senado. 
(Ha Ôtúros apartes.) 
0 ·SR. ANTGNIO DE SIQUEIRA:-Então estamos dis

cutindo uma puerilidade. 
O SR. FRANco DE SÁ:- Não póde fazer cousa 

diversa das bazes. 
0 SR. SOUZA CARVALHO:- Póde fazer O que 

quizer. 
(Ha outros apartes, e o Sr. presidente J'eclama 

attenção.) 
0 Sn. ANTONIO DE Sl~UEtRA:- 0 nobre depuJatlO 

a quem me referi, justificando esta parte do (lro
jccto, attribuio <i constituil~ão um pensamento que 
me parece não ser della. Disse o honrado depu
tado :- • Esta camara inicia, a outra· resolve ; esta 
prot~õe, a outra decreta. • Me pnrccou guJ S. Ex. 
attrllmio á constituição o pcnsnmcnto de abrigar a 
reforma contra os movimontns temllcstnnsos de 
uma cam:u·:• nu mr.smo tia opiniiin 1111 tlicn no p!!IL· 
dtmt tlt\ tlua~ camm·as (.lJlrlilld,s). 

Foi este o pen~:~uwntu CJUO prt!llidiu :i t~on:di· 
· tuil,:ãn da Noruega. tlns (lai7.t:s Unixos t\ tia Hín:t-

0 Sn. FRANco DR SÁ:- Mn:;; 0111iin pude faz1\l-n marca. 
tam11em dest:• ma teria. 

com todo o deseuvolvimento. Alli procurou-se rc:.lmonto abrigar a lei fun-
0 SR. ANTONIO DE SIQUEIRA:-S. Ex., porém, não dnmental do paill contra reformas precipitadas na 

precisou bom a questão. A questão não é saber exigencia de duas camaras succes.siy~s : uma pro
si no projecto se deve dar ou não uma idéa da re- pondo e outra decretando; umn mlciando e outra 
forma. Não se póde mesmo dizer que o actual resolvendo. Porém na lei fundamental desses paizes 

-------t-i*'l'o~Je · · . . , · · -· ambas essas eamaras são or~inari:~s, e a--seftmd:- ------
, tsignação do quantum do censo.póde ser pres- cam~ra não póde, senão recusar. ou acceitar a lei 
\ cripta na lei ordinaria. Eu admitto que no projecto tal qual (Apoiados). · 
\ se di a ue o fim da reforma é fazer a elei ão s stema é muito differe te. vst a 

systema uecto censitario · mas o quantum do nossa constituição, que é o das antigas con:st~tui
;censo, que tem de ser resolvido só oela camara ções _francezas, ou antes o. da escola amcri~an~, Q 
~onstituinte, não em virtude desta discussão em outro; neste systema ex1ge-se uma constttumte, 
uc e:.tamos empenhados, mas sim da t}Ue t : orqae zeputa-se que _os podet!3s constituidos. não 
uver no seio da futura camara sohre a materia, : têm r~culdadc de rcform3r a let qu~ ~s _const1tue: 
o quo eu uiío pu8so atlmiltii' <\ue o actualJlrojccto Este c o pcnsumento da nossa conshtmouo, que fe1 
~i~~~~j~i .. ~.~~~:t\"v:c:~~~Ul~:~~~l(A~i:tllis I dQst•nvolvido em França d•• tal modo, qu~ !iO repU'· 
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outros poderes constituidos não podiam ter exer
cício, porque estava a nação deliberando. A -con
stituinte era apropria nnção. 

O Sn. SeAnEs BnANDÃ0: -E ninguem pngou 
mt1is caro este erro do que a propria França. 

~ o (. o ' 
tirpar todos os abusos, de corrigir os costumes, 
de transformar favoravelmente a ordem de cousas 
existente. 

O partido liberal subiu ao poder por .:~mor da· 
eleicão directa e nós continuamos a exaltnl-a como 
sendo a salvaçtio de nossas liberdades. 

Aqui mesmo nesta cnmara, todos os oradores 
que me· precederam partiram de um principio 
cGmmum no qual todos estão de accôrdo c é: 

' ' 
tema representa~ivo n Brazil. 

0 SR. JOAQUDI NADUCO :-~Ienos eu. 
-O Sn. ANTo:-.w DE SIQUEIRA: -Este ponto é 

commum a todos. 
O Sn. JoA. un1 N'Anuco :-M:enos a mim. 
O Sn. ANTONIO DE SJQUEI!l.A :-Enti:ío ser:í V. Ex. 

uma excepcão, o :Jccôrdo neste ponto é geral. 
(Trocam-se vm·ios apartes.) 
Senhores, é justamente neste ponto que cu di

virjo; c para evitar que se me fn~n desde jú nmn . . ~ . .. . . . ... . . 
Jogo': .ts~u tnmbem r.poiogista. da el~<i{·:.:o di~·~ctn, 
i:>to é, prefiro-a mil vezes a. este systema, com qne 
se fubricam eleitores, .iuize~ de paz e vereadores. 
l\Ins não espero flUe rln r·eforma da eleição re
sulte a regeneração 1lo systcmu representativo 
no Brazil. 

UM Sn. DEPilTAno:- Uma Jri não pó,Jo rege
nerar um paiz qunnuo os costumes se conservam 
os mesmos. 

0 SR. ANTONIO DE SIQUEIR:\ :-Eu deveria talvez 
calar minha divergenr.ia, par~ nã~ figurar de nota 
desafinada nes~ concerto Jwrmontoso de tautns es
peranças. 

0 Sn. GALDINO DAS NE\"ES dá diversos npnrtcs. 

si eu me animo, contando com a toleraneia desta 
camara Iii.Jeral, a manifestar a minha divergencia 
de tão geral opinião, ú parque vejo nestas exage
radas esperan()as um 11crigo de ~rande alcance. O 
Brazil não póde mais soffrer Elecepções em materia 
eleitoral, e uma gr:mde deeepção será o resultado 

Sr. pregidente, eu confio que a eleição directa 
ha de melherar e sobretudo a face mais asquerosa 
do actual systema; porém d'ahi para a reg.en~ra
rão do systema representativo ha uma distancia 
enorme. O systema de governo de um povo, quandG 
está, como entre nós, tão invertido, não se altera 

un amen e com :1. s1mp es mu ança o system~ 
eleitoral. Não ha reforma tão complexa como aquella 
que te~ha em vista converter o govern~ de um povo, 
de governo de uma só vontade, como dizém todos 
qne é o nosso, em go\·erno da nação. 

De todos os factos sociaes 0 governo é nquelle 
c ue mais intimamente está Iirrado ue mais d -
pende das condições peculiares dos governados. 
O governo é a imngem, é a miniatura da nação, 
de cujo seio elle se levanta. 

O Sn. SoARES BRANDÃO:- Por isso se diz que um • 
povo tem o governo que merece. 

0 S :T NI . 
uma dns maximas de Pascal, e que ás vezes para 
mim constitue um verdadeiro pes:.1dello ; «os povos 
são sempre dignos dos governos que os regem. » 

(Ha dive1·sos apartes.) 
Senhores, o gozo da liberdade pólitica é uma con

quista de tal mag-nitutle, exerce tal inflaencia em. 
todas as relações da vida social, q~ não póde deixar 
qe depender de nmitns e importnntes circumstan
cias; e quando e lia se não pratica absolutanwntc 
em um .P:tiz, não é com a mudança simplesmente 
do systema eleitor~! que se a consegue. 

Senhores, o antig~ ~e imen, anterior it .revoh.~-
, ... o .... 

beracs que o seculo xvm nos. legou ao expirar, 
creoa este systema de geverno chamado constitu-
ciona I representativo. · 

As ftírmas QXteriores deste systema são as mesmas 
eni todos os povos qRc o ntloptaram, porém sob essas 
exterioridades identicas occultam-se governos o:; 
m:us essm11 1::1 n es . 

Entre estes povos flUe ailoptarnm o systcma re
presentativo e que totlos tem estas apparcncins dn 
liberdade, como nós, a. mfluencin que c:Hla um 
exerce no seu governo é muito diverso ; ha uma 
grarlua<_:ão immetlS:i, desde a influencia completa 
como em lnrrlat •!Ta ; a i 1 - lia r 
acontece nu Hcspanha, no Brazil c em outros. 
A~ fórmns extcrion~s s:io idcntica~, porém o go

veJ·no é nn realidade dos factos completnmente 
opposto. Temos soh c!::.a mesma apr;aroncia g-over
nos liYri'S c f:(<Yemos tlrspoticog, 

O ~B. FBANCt) ns S .. \:- A Hespanha de hojt~ j;í nãn 
é a IT''SJl:111ha dr. Jzabcl. Nas cleil:ões de 20 de Ahril 
ultimo a oppc,sição fez cem deputados, pouco mais 
ou menos a quarta parte da camara. 

O Sn. ANTONIO DE SIQUEJRA:-Porém, senhores, 
si a reforma directa,para a qual cu desejo concorrer 
com .todo o_ meu fraco contingente, não puder co~-

ta;dc frucÚfiear as -reforma<s que eu cbnmarci no 
cessarias, c que nãQ são reformas da constituit;ãl 
mas sim das nossas leis organicas ... 

0 Sn. RODOLPHO DANTAS:-Apoiado. 
O Sn. !xro;;w DE SrQu~r~:- .•. si u eieP 
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mos de fazer acreditar na regeneraçãe do systema O Sn. FnANco DE 8..\.:-lrias é justo qut~ aprovei-
representatiTo, expondo a nGssa reforma a ser des- temos com a lição dos outros povos: 
mo~alizada em. seus ensaicas, porque ella nã~ poderá o SR. ANTONIO DE SrQUEI!IA : _Si por acas() os 
sa~lsfa~er tão grande promessa? Eu, como já disse, utopistas da monarcbia da Inn-laterra lutam com. os 
VeJO msto _u~ perigo, _porque o Br~zil não. J.3é~e da republica dos Estados- Unidos, cada um procura 
supportar mol;, decepçoes em roatena de ler elet- descobrir as clwgas do poiz que serve de arO'u-
toral. \ menta "O seu anta"'on ·st 11' tt 'bu'I · ç "' Só de um conjnncto de mui~s e importantes re- o- ," ' . o 

1 a .. ra a ri 1 -as a 1orma 
r . . I bt ·rr f l de ,o>erno. armas. sera possi.Y~ 0 . ermos aqUI o que azemos Si se traia de uma reformn, como esta que dis-
esperm so da el~1çao directa, . . _ cutimos, estes ulupístas, em vez ue es-tudarem o 

Mas, S! · presrdente, parece-me Ja ~stnr \'e~_do nosso paiz procurando a cnusa do mnl para remo
no concetto dos que. me fazem a bom a do ou v rr, vel-a; em vez de e~tudarem os elementos do nosso 
so~retudo dos_ mms ve!hos, levantar-se contra estado social para melhorai-os modificando-os, não· 
mim a accu~açao ~e ut?ptsta, de ~lgum desses s~- trazem-nos essa ou aquel!a theoria, a do suffra~ 
nlladores (nao a.pol~dos,, que deseJam a ªcc~etaçaG gio universal, por exemplo, e a querem impor, por 
d~ reformas, acreditando na transformaçao 1rnme- que em França deu bons resultados ou em tal outro 
d1ata de um povo. paiz. ' 

O SR; FRANco DE SÁ dá um aparte. Sobre a observação de um só caso, e qu.e nem 
o SR. ANTONIO DE SIQUEIRA: _ E' tão commum mesmo~ bem analysado, _lev~ntam esses peliticos 

esta utopia de querer reformas decretadas de um só concl~socs geraes, ~en~rahsaçoes _completas. 
jacto, que eu, homem novo e Jormado em uma A e~ta esc~la perte~cem o~ esta~Istas comoa~g~ns 
àcssas nossas faculdades de direito, onde em mate- que_ temos ti~o e ~-UJO merxto nao tem consistido 
rias sociaes e politicas quasi que só aprendemos a senao 8~1 copw_r Jel!'l de ou~ros 11ovos~ serlil atten-
sonhar. . • derem as condrçue~ pecuhares de cada um, d~s 

. quaes, entretanto, ~ que depende o seu bom ou mao 
O Sn. RvDOL~Ho DANTAs:-Apo.~-ado. resultado (Apoiados). 
O SR.. ANTONIO DE SIQUEIRA:-... sinto necessi- Não pertenço a nenhuma destas escolas. Em~ma.-

dade de arredar de mim essa suspeita; e mais ainda teria so_c!al e~ não conheoo. princip_ios ab~olutos ; 
porque, fazendo-o, enuncio os princípios que em e~ polltie~ nao 113. para ~um max1ma umversal. 
politica. me dirigem, e que eu desejo firmar, á Sao _questoes todas relativas c inteiramente su· 
vista de todos, em um documento publico. bordmad~s aos tempos e aos logares. 

Ao deixar os banco:S das faculdades de direito As soczedades humanas desenvolvem-se sob o 
nós julgamo-nos ~m geral aptos para tliscutjr, senãÓ iJ!lperio de leis naturaes, cuja acção é apenas mo
resolver as mais importantes questões sociaes c dificavel. 
politicas. Ignoramos tudo que ue scicncia merece .A. transformação pela revoluriio . tem sido uma 
o nome... illusão funesta de muitos povos. 

OSn. n.onOLPHo DANTAs:-A}lOiado. Só é efilcaz, se~hores, :1 evolu~ão que modifica 
. . . ~rndual O SUCCQSS!VUJ!l~llt:- (.ApOiados), 

O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA.-.:. enlretantOJU~- Quantas vezes a Iustona nos tem provado qne é 
g~mo,-uos na posse daquella que~ de todas a mms im(~ossivel fazer recuar um povo como auiantal-o 
diffi~JI,dnquella que no m9m;mento <!o s~ber hl}HW· · muito além? A França nos fornece desta verdado 
no e o coronme~to do edifiet~-aromencia socwl-. as provas u1uis cloqucntas. 

Entre essas dtverl"ns theoms, que :tssentam em . . . ~ 
meia duziu do princípios ab,olutos que elles cha- A ~le~pa~ ha no_s l~a ~tsto um:l: boa l!ç~o nn • 
mam llo••mas cada um tlc nós escolho umu c isto quellu epoca. quo su~cedeu ao rema~o li_b~ral de 
conforme o t~mperamento, n educução ou o; livros Çarlo~ }l~; yorém, n:w _h a exemplo mais frJ~ai_Ite du 
que o Denso lhe collocou nas mãos, para lhe serYir IlllJl08:;11Jihlluuo ~~~ adt~nJar um povo pwcclpitudn: 
de critt•rio no juizo a formal' ::obre as institui,·ões mente do que o llo Jos_e ll. do •\llemauha. que fQt 
de quulquer J10VO; cada um escolhe ou ft'lrma ·um conl~mporn~eo ç~nt~1st~d~J, do ms,?c~esso de ~uas 
modelo I}C insliluir.õcs, fiUC reputa contei':\ felici• refOI ! 11~5 •. ~:,; mars ltbl'tni!:S que t>OV Cfl\0 alo Unl 
dade de todo O JlOVil IJlle COnl CIJI! COllformnr-se. J:lllllllS llllCIOU · , 

São estes m; utojlistns que !t\.m uma unica f<h·ma O Sn. GALillNII n.\S N&v&s: -Aqui não ha esso 
de g-overno para todos os povos. Si.iu estes ute~pislas perigo, (>orquo o SI'. Souz:1 C:trvnlho diz lfUe nós 
que têm um bom systema de Jeis pnra todo~ os casos somos carrnnrus (Jlilal'idade). 
possiveis ; J!Orém, são tambem elles. que têm ulas- . o Sn. ANiONto DE SIQUEtnA: -Senhores, José II, 
trad•.~ de rumas o solo de alguns pa.1zes. da Allemanha. foi C'Ontemporaneo contristado do 

O Sn. FRANCO DE SÃ:-São os intransigentes. ins~ICeesso da~ iUas reformas, porgue _e11e n~o 

.Uz tom esto systemo, e adoram nrepublica pelo pllnder tambem ae evidencia que 
Pgrcsso rapldo aos Estados-Unidos. reforma projcctada a regenornçiio 
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presentativo. E a realidade que eu tenho á vista 
em meu paiz fortalect-me nesta convicçãe>, que é 
triste. 

Deixemos as theorias abstractas, deixem&s essa 
- ... rr· • rr" 

Esta para mim é a segunda causa qua vicia a elei
ção no Brazil. A parte da população, que tem capa
cidade para votar, depende do governo por outra 
f~rma, pola fórma do faT6r, que o "'O'\!'arno pódc 

restricto e procuremos indagar qual é a causa do O regimen adainiitrativo no Brazil é o re~i: 
nosso mal eleitoral. Vamos estudar as circum- men da tutella que faz dependor do governo os 
stancias que nós pretendemos melhorar, e, uma negocios mais geraes do paiz,como os mais insi
vez eneontrada á cáusa da m~tl, vamos extirpai-a gnificantes de qualq'Qer município. No Brazil só o 
com coragem, ainda que se offendam os taes prin- governo administra, e sua acção desce por mil ca
cipios a~solutos de toda~ essas t.heoz:ia.s reun.ié!_as. nae;5 até ás extremidades mais.lon~i!lquas do Im-

l J • • «. 

Eu appello para aquclles que têm da eleição no I crescer e desenvolver-se. O governo é o sUpremo 
Brazi1 mais experiencia do quo eu. ! protector, • a protecção )faz como consequencia a 

Em primeiro lagar é o voto concedido a uma i subordinação : queKJ. é protegido depends. 
parte da pepulação que pela sua ignorancia e po- 1 Além destas considerações, o gonrno capitanêa 
breza não tem capacidade p11ra exercei-o, o facilita um exercito de fu'llccioliarios quo serão futuros 
per isto a fraude, quando não serve de pasto á eleitores. 
e· m r ssa . m um patz como o nosso, on e o funcc10na-

Facilita a fraude, porque são camadas ignaradas 1 lismo é a primeira industria, este exercito tem em 
da sociedade qae não se int~ressam pelo dir~ito do 1 torno de si acami!ado um outro ~xercito de as.pi-

' ' ' ' . conseiencia delle. Nestas condições terá independencia para votar 
O SR. GALDINO DAS NEVES: -Ha eutros qui têm a maior parte da população que o projecto abrange? 

consciencia do direito do voto e hyp0thecam-n'Q Quem escapa a esta rede bem tecida que o governo 
· · estende por tedo o paiz, quem escapa da depen-

previamente. dencia? Si ha uma fracção que se salva da depen-
O SR. ANTONIO DE SIQUEIR..\: -Servem de past~ fl.encia, para esta ha o recurso suave dos titulos e 

á compressão, porque não têm. ventade, nem podem das condecorações. 
têl-a. 

Senhores, excluamos da urna esta parte da po- O SR. GALDlNO DAS NEVEs :-Não fica ninguem 
- is e rr it m os th oris 0 u (hilatiàade) ; está reduzindo muito. 

o nosso fim é fazer uma lei qu~ remova os ma es O SR. ANTONio DE SIQUEIRA :-Senhores, dizem : 
que estamos soffrendo, e não attendcr as re~:ras de G: Entre nós o vicio ~a eleição revela-se no se-
iymetria, que as taes theorias no! onsinam. guinte f~cto : - o governo perante as urnas tem -

Eu comecei uppellando para aquelles que têm sempre razão. • 
das eleições mais experieneia do que eu. Como se póde evitar isto? 

o SR. GALDINO DAs NEVES: -Eu tenho mais que· ~espondim: Por meio da eleição dir~cta censi-

que sa em cr c escrever, e a e con cccm a con- empregar a força um governo que tudo póde dar, 
stituição. para obter maioria no seio de um vovo que tudo 

o Sn. AN'I'ONHI DE StQtiEmA:- St•J'iio r:1rissimns dclle !;O licita? A forr;a tem sido semt)rc um luxo .. 
cXCCJtei'Jes. O ndnal Jll'fl.iectn pt·nclll':t rcu~t•tliar esso c:1prichos de ljll('JH se St\lllc omnipotentc. 
nwl. cst:thclet~cntlo :1 c·nntlit:iio 1le s:~lwr lt\r c est:l'tJ· SI'. prcsirlenle, I{U:ICS siio, neste Jl:tiz, os pontos 
ver t) o minimo de 'Jtltl;$. En•lircí tlo! pnss:1gem que de rcsistencia pam hllar nmtrn o ptulcr? O indi
a uniformid:tdc do eenso. Pm um 1miz eomo o no~so, vidno :1bsorvitlo JWIO Eslndo; o muuicipio sem 
onde a )lOpulação é l~til variad:1, lm llti trnzor dos- vida [JI'O!Jria, sem autonomia; :1 província na mai~ 
ig'Unl~ndcs, _porque. as co~tlições}e riqu?z:t o ins.: completa dcpcmlencin do ~wv.crn~ ccntr~~; não so 

rio. · vidus pela receita geral do lmpcrio, como tambem .· 
Mas isto ê C{Uestiío para'quundo tivermos de cori- pela exorbitante autoridade dos presidentes do pro-

fcccionar a le1. vinein, delegados da mais plena confiança do go-, 
· Em todo o caso o projcc\o offerece rcmedio verno e demissíveis ad n-utum. : 
áquella primoim causa do mal, exigindo condi- Onde, portanto, estão os r11ductos que ·servirã! 
ções de ren.d~ e de,.sabe! ler c cs~re~cr. Esta s11- de.alJrigo á resistencia? O overno terá sempJ 

. . d . . d , 0 tJ. razao. 
o proJecto tam em v1sta o que o mm1mo e <.J:O ~ V t . · . d d · 11 e i• 
(apoiados) porque 0 minimo de 400~, principal- ou eimLnar, ag.ta ccen o a~ue es qu ,' 
mente no~ ruaiores fócos de população, é 0 salario, .o~y_em ;~_ bencvolencJa, da qual n,w quero abqr 
de um servente. (!\ao apota~o~). . . . . 's-

Uesta, ::~::ora, a população, ct~paz de votar .. Per- . A ~ora esta ~~lto :l~tantada, e eu tmha IUf 
-•unta-se: esta mrte da lO 1Ulaciío uo o 11'0 ectu quecitlo do rcloolO da casa. . 
presume com capac1 atlc. cstu em condit:ões ele 1 O Sn. GALDlNO DAS N&v~::s :-E ainda uiio ~o 
indej>endcncia IJUl'U praticar a liberdade do voto 1 I rcw~dio. 
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O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Fica para outra Mal pensava eu, ao escrever estas palavras, ha 
. vez (riso) quando V. Ex. tiver a bondade de ou· d_oze annos pass~dos, que tivesse, em uma situação 
vi~-mo sem me honrar com tantos apartes, como. hberal, de repetll-as nesta augusta camara, e tão 
hoje. . . . conv:encido da verdade dellas como quando as es-

que eu calo a boca (Riso). 

O Sn. BUARQUE DE MAcEDo :- Póde ser muito 
amargo e V:-Ex. não possa-tomar.·· 

0 SR. GALDINO DAS NEVES :-Mas calado fico. 
ão 

que ne-

todos nós estavamos doentes .... 
0 Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Pois 

di o ue o individuo e · vi 
que o município não tem vida propria, que a pro
Tincia é inteiramente dependente por lhe faltarem 
recursos, e pela autoridade omnipotente dos pre
sidentes, V. Ex., distincto medico, ainda me per
gunta pelo remedio do mal 'f 

0 SR •. GALDINO DAS NEVES :-Então a Dlolestia é 
incuravel; Hyppocrates diz:-Quod medicamentum 
non sana~. etc, incurabile est (Riso). 

0 ~R. ANTONIO DE SIQUEIRA :-S_r. presi~ente, eu 
~ ' qual sou apologista, como disse, se realize. 

Si animei-me a manifestar a minha divergencia; 
a figurar de nota desafinada ne concerto harm@
nieso de tantas esperanças, ~ justamente por amor 
da mesma reforma, para não vel-a desacreditada 
em seus e•saios quando não forem satisfeitas as 

Realisada esta reforma ainda mui distantes fica
remos da realidade do systema representativo ; 
muito restará ainda ao patriotismo dp partido li
beral para conseguir, lutando pela liberdade poli
tica. 

E senhores 'á ue a minha voz não tem a t • 
ri a e (n apoia os), para divergir de opinião tão 
geral, eu peço permissão á camara dos Srs. depu
tados para submetter n meditação de todos os amigos 
da liberdade as palavras que o profundo Toc~ue
ville escreveu naquella obra que o immortah~ou 
• A democracia na America • (lê) : 

c Si o poder que dirige as· sociedades americanas 
encontrasse á sua disposição estes dous meios de 
'qover~o. (rcferc-~e .á ee~tralisação governamen~ai 

'a tudo ordenar a faculdade e o habito de tudo exe
Cltar por si mesmo ; si, depois de ter estabelecido 
o~principios geraes de ~overno, elle penetrasse 
nes detalhes da applieaçao, e, depois de ter regu
la(\) os ·grandes interesses do paiz, clJe pudesse 
~e~er ate o. limite .dos int~resses individuaes, a 

E as são infelizmente as nossas condições. 
Li \sta obra ha doze annos passados ; tmha então 

deixa\ o os bancos da faculdade de direito. Costumo 
escrel)r algumas notas á margem dts meus livros 
e peço\)ermissão á camara para ler uma nota que 
naquc~ occasião e!erevi a lapis ao lado das pala-

:- i · s no ra i 

Tenho concluido. 
(Muito bem; muito bem. O orador é felicitado · 

pelo Sr. presidente do c®sellio c por todos os Srs. 
deputados presentes.) 

A discussão fica adi 

0 SR. PRESIDENTE dá ~ara ordem do di! ~3 : 

L~ .JJ.a.rte (até ás 2 horas). 

Votaçiio· da redacção da lei do orçamento. 
Continuação da 3.a discussão do projecto sobre · 

c . 
3. • discussão do projecto sobre a companhia de 

na-regação do Amazonas. 
As materias designad11.s para a 1. a parte do dia~~. 
Continuação da dl~c,lssão do parecer da com

missão de assembléas provinciaes sobre a lei do 
Rio Grande do Sul de 4, de Maio de 1877. 

3. a discussão do projecto sobre colonias agricolas· 
i. a discussão do de n. i99, approvando a pensão 

concedida ao ciàadão francez Charles Decorio. 
!.1 dita do de n. HS, reyogando o art. !3 do 

L' dita do do n. 176, approvando o regUlamento 
para a praça do mercado. 

· 2.a parte (ás 2 horas ou antes). 

C?ntinuação da 2.8 discussão da reforma coDsti-

Lenntou·se a sessão ãs 4 1;2 da tarde. 

., 

PRESID&NCIA DO SR. FREDERICO DE ALMEIDA 
·1. 0 VICE-PRESIDENTE. 

Sl:lMMARIO.-Exl'EDIEIITII.-Pareccr do commlssAo.-obacrva. 
çõcs do Sra. José Marianno o Antonio do Slquoira.-PRr•llhA 
PAI\ TI DA. oanur DO nu .• -Dlscussão da. redacçllo do orç:unonto. 
-Observ_a_ções, requerimento e emendas, doa Sn, llar&lnbo 
Campos, Macedo, lí.morico, Hygino Silva, Moreira do 8u.rrot, 
Rny Barboza e Joaquim Nabuco.-~ncorramonto o votAçllo.-

A's H horas da manhã, feita a chamada, acbam-
8e presentes os Srs. Frederico de Almeida, Alves 
de Araujo, Cesario Alvim, Martim Francisco, 
Costa Rabello, S~rgio de Castro, Galdino, Morei~a 

~ ' •l. ' -

nondas de !Iello, Silveira de Souza, Jeronymo So-
dré, Ignacio Martins, Lourenço de Albuquerque, 
Affonso Penna, Souza Carvalho, Manoel Carlos, 
Franklin Doria, Viriato de Medeiros, Ildefonso de 
Araujo, Horta de Araujo, José Marianno, Aragão e 
Mello, Francisco Sodré, Costa Ribeiro, Aureli:mo 

- , a ã i , e o e VIm, e 
'l'heodomiro,.Almeida Barboza. Malheiros, Joaquim 
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Breves~ Ribeiro de Menezes, Mello Fnmco, Souto, 
Theodoreto Souto, Martinho Campos, Danin, Luiz 
Fclippe, :Mnrianno da Silva, Rodrigues Junior, Se· 
r~phico, Americo~ Tavares Belfort~ Souza Andrade, 
lllonte, Liberato Barroso, Freitas Coutinho, Paula 

esson e os • zeve 
·Compareceram depois da chamada, os Srs. José 

Basson, Bulcão, :Manoel Eustaquio, João Drigido, 
Darão de Villa-Bella, Duarque de Macedo, Gavião 
Peixoto, Alme1t1a Couto, Bezerra Cavalcanti, Ma· 
ne~l de :Magalnaes, Esperidião, l1acedo, Azambuja 

Comp-areceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Darros Pimentel, H y~ino Silva, Se~ismundo, La
fayette~Soares Brandio,Antonio de Siqueira, Thao
philo Ottoni, Florencio de Abreu, Felicie dos 
Santos, Olegario , Candido de Oliveira , Diana, 
Joa uim Tavares Andrade Pinto Moreira Brandão 
José Caetano, Beltrii.o, Augusto França, Ferreira 
de !\loura, Prisco Paraíso, Frederico Rego, :Marco
lino :Moura, Rodolpho D:>.il.f:is, Ruy Barboza, Prado 

. ' . ~' • . a, -
nha Marinho, !tianoel Pedrojl._ Barão Homem de 
lllollo, Camnrgo, Baptista Pereira, Franco de Sá, 
Belfort Duarte, Joaquim Nabuco, Carlos Affonso, 
Fernando Osorio, LeoRcio de Carvalho e Silveira 
lllartíns. 

Faltaram com participação os Srs. Fabio Reis• 
Franco de Almeida, Fidelis Botçlho, Flores, José 
Bonifacio, Lima Duarte, :Meira. de Vasconcellos, 
Sinval e Visconde de rad s · c sem ella os Srs. 
Bezerra. de :Menezes, Carrão, Couto Mnjjulhães, Es
pindolu, Pedro Luiz e Souzu Lima. 

Ao meio dia ~bre a sessão. 
E' lida e upprovada a neta da se~tsão antccede.nte· 
O Sn. L• sECRETARIO dá conta do seguinte. 

EXPEDIEr;TE. 

O.fficios : 
Do ministerio da guerra, de 20 de .Maio cor

rente, remette~d?, i~fo.rmad?s, os requerim_e~-

o mesmo, e 1gua a a, par tc1pan o que cons. 
tou ao senado ter sido snncc:onada a resolução da 
assembléa geral que approva a pensão annual de 
96{)~ concedida ao ex-contramestre da officina de 
carpinteiros Francisco José da Costa. -Inteirada. 

Do mesmo, de i~u~l_d~ta1 partic?ap.do qp.e o se-

$O~u~ão que tu.toriza o governo i\ J!landar tdmittir 

Arthur. Waldemiro ·da Serra Belfort a exame das 
ma terias da :l. a. cadeira do 2. • anno da escola d~ 
marinha.-Inteirada. 

Requerimentos : 

( \.J ' -

da~·ão para os exames de francez e latim feito!'; 
em :1870, afim de poder se matricular na faculdade 
de direito de S. Paulo.-A' commissão de instrucrão 
publica. . • 

De Pedro ~ereira de Almeida. ex-~omma~dnnta 

dindo que se lhe mande abonnr a etapa que fazia 
parte dos seus -rencimentos.- A' commissão de fa· -
zenda. 

De Anna Clara de Oliveira Bueno, pedindo ~r 
transferida para si a pensão que foi concedida a 
seu finado marido por decreto de 23 de Setembro 

e ' .-. , comm1ssao e pensoes o or ena os. 
Vem á mesa, é lido, posto em discus:são e appro-· 

vado o seguinte · . 

PARECER. 

A corr.missão de constituição e poderes, tendo 
presente o officio do Sr. deputado João Brigido dos 
Santos em que solicita permissão desta augusta ca
marn para ausentar·s~ desta côrte por motivo de 
molestía, é de parecer que lhe seja concedida a 
referida licença. 

Sala -das commissões em 20 de Maio da :1879.-. ·- . 

O Sr. José Marianno (pela ordem):
Pedi a palavra para solicitnr de V. Ex.. o obsequio 
de fazer entrar na ordem dos trabalhos da prox1ma 
sessão o ro'ecto ue autoriza a transferencia do 
Dr. Aprigio Guimarães da faculdade de direito do 
Recife para a cadeira de ecenomia política da escola 
polytechnica da cõrte. 

0 S:a. PRESIDENTE: -Será satisfeito O pedido do 
nobre deputado. 

r. n onao e :aque1ra :- guns 
erros de composição no ex.tracto que deu o Diario 
Olficial do resumo do discurso que, ha dous dias, 
pronunciei nesta casa alteraram de tal modo o meu 
pensamento que se me attribuem, em materia im· 
portante, o.piniües contra as quaes justamente eu 
protestei. Ja não falln de outros pontos em que o 
pensamento ficou incompleto: porém naquclles em 
que se tratava de mater1a importante e de doTI· 
trina politica, eu julgo necessario fazer esta recti 
tcaçao, quo sera comp a quan 1 curso 
publicado integralmente. 

PRlliEIRA PARTE DA ORDEM DO Da.. 

Entra em d_iscussão a redacção do orçam,nto 

O Sr.l'tla~&inho Cau1poa (pela orlem): 
-Não ouvi V. Ex. pôr em discussão a relileção 
do orçamento. 

0 SR. PRESIDENTE:- Está em disCUSSã(). 
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·. O Sn. PRE~IDE!\'TE:- Tem a palavra o Sr. Mar
tlnho Campos. 

. O Sr. ~artlnho Campos:- Sr. pre-
• , p pon 10 n exammar a re ac
ção; não dou ~rnnde lmportancio nisto, contanto 
9.ue o sentido da lei esteja clnro; não dou grande 
1mportancia á rednc9flo, mns hn nqui um artige~ 
entre os ndditivos ns disposições geraes, o de 
n. 22, que mo parcct!cstar lntcir:1mente deslocado, 
or ue devia estar entro as Yerbas e di · -

· a rccmta. 
. O ~n. SouzA C.uwALHO : - lia um erro de pa-

gtna~~o. · 
O Sn. MAnmmo CA~tPIS:- Enlüo o erro é tam· 

hem de nrticulaçuo, porque este art. 22 vem depois 
do art. 21. . 

0 Sn. BUARQUE DR 1\fACEDO : -·Este artigo devia 
mesmo fazer parte das disposições geraes. 

. . . 
cream·, aiternm ou supprimem varios impostos, 
materia portanto de imposição, deve estar na re
ceita. 

0 SR. BUARQUR DE 1\IACEDO dá Ulll aparte. 
O Sn. MAnTJ:SHO C.\MPos :- V. Ex .. com o seu 

brillwnte. tnlento ]aluo entender assim_; mas eu 
não, c quan<lo V. Ex. ·rallnr me mostrará isto_ 
Por ora deixc·Jno concluir o pouco que tenho a 
dizer. 

Orn, diz o :~rtigo: • Serão ereados, alterados ·ou 
supprimidos os sc;.rnlnt~s impostos: :l.0, n-armaze
nagem das lllOl'Cnt.lorlus depositadas e os armazens 
das alfandegns ou mesn:. do rendas, será de ã •;. 
até 2 •;, ao ffifl7.. • · 
Dign-~c V, Rx., f!sto Imposto é crendo, alterado 

O Sn. nu.\RQ!'E UIC ~f.\r.r.no :-São crendos· uns, 
supprimidos oUtl'OM e alterados outros. · 

O Sn. 1\{AI\TINIIO C.\~IPOS :- Perdôe-me, m:.rs a 
redacção é mniB do c1ttn confm;a, é ambígua. 

O fervor mini!Olt•l'iollstn creou uma grammnti-ea .· . 
isto. 

Diz o artigo : 
• Serão crea1los, nllcl'mlos ou supprimidos ... , 
• § 2.° Cobrnr-se·hi'io pela estadia das embarca· 

çõi~ na dócn da nlrnf!dega da côrte, etc ... • 
· Veja V. Ex. esta redaeção. Este imposto parece 
que Já existo; e não sei si é creado, alterado ou 
supprimido. 

• , - 'l -

~e-com a clareza do sentidG em materia deimpo· 
s1çao. 

• § 3. o Fica supprimido o imposto de pharóes. » 
E' o uni co destes para graphos em que está definido 
o que a camnra dos deputados quiz votar. -Quanto 
a9s outros .subsistem tres ~isp~sições ~ada uma 

O Sn. MARTINHO CAMPos:-~unca V. Ex. me po
derá mostrar que, dizendo-se ficam alterados, crea-

dos, ou supprimidos, taes e taes impostos~ se pód• 
saber quaes são os que ficam alterados, os que ficam 
supprimidos c os que ficam crendos . 

0 SR. MARTINHO CAMPOS:-Perdô·me, V. Ex., Ctl· 
sei bem que não é só o papa que tem 11 pretenção 
de ser infallivel, mas emfim, nós outros mortaes 
contestamos isso, e até alguns, n infnllibilidade 
do papa. . -

vale a pena notar até ligeiros descuidos, porque 
tudo é violenta opposição ! má Tontade, e venda 
talvez ao p·artido conservador I Quando os que 
votam destas leis são os que estão servindo ao 
partido conservador e não eu. 

Não ~ne occuparei, portanto, a reclamar pêr 

O nobre deputado por- S. Paulo, porém, quand() 
apresentou o seu requerimento de separação, disse 
com uma seO'uran a tão rrrande ue e ro i 
fiquei duvidando da minha memoria quanto á exis
tencia de additivos á lei de orçamento que esti
vessem no mesmo caso, pela sua natureza de serem 
supprimidos, que não havia mais nenhum no caso 
dos que .foram separados e confundindo-me pro
vocava-me a que apo:atnsse um I \ 

Ora trago hoje a lei revista e redif:'Jdn ; e segu
ramente, o nobre deputado den ter scienein disto 
pela sua posição á frente da mniorin, não vejo um, 
vejo vinte e tantos ou trinta, ve·o dezenas de ad-

ltivos que meremam a separaçao. 
Peço a attenção de V. Ex. (lendo): 
• Ministerio do imperio-:-supprima-sc o insti· 

tuto commercial e a dirertoria da estntistica., 
Pergunto ao nobre deputado, si quereis a pas· 

sno·em da lei de or amento no senado si ueremos 
regu anzar os nossos orçamentos, por.que razão 
em uma lei de orçamento sem discussão, sem 
exame, supprimimos duas repartições uma o insti
tuto commercial que subsiste hn talvez trinta 
annos, e outra uma directoria alterando a orga-
nização do ministerio do impcrio.'? _ 

reia o seu Ioga r de director da estatística, mas 
tire-se regularmente; demonstre-se ao p'WJlico 
que o cargo é desnecessario, mns que não se suppri· 
me o serviço si é elle necessario, emfim que não é um 
acto de vingança parti daria. 

Isto é q11e é digno da camara dos Srs. deputados. 
Veja pois o nobre deputado um artigo que não 

devia vir no orçamento. 
Si temos a pretenção realmente de que o orça

mento asse com facilid de 
Sr. presidente, creio que- no Brazil nunca houve 

governo algum que tivesse a P.retenção de que o 
orçamento possa passar com facllidndo afim de que 
a administração seja obrigada a viver sob o regi· 
men da lei em materia de despczns. Foi este um 
artigo do programma _do ministerio actuaJ, em-

gislação do Imperio, que tem relação com a admi· 
nistração, com o systema de i:qtroduzir-se nessa Iei 
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todas as velleidades que o governo, e os governos j <\isto nos foi presente, e como ousam pedir co usa 
são sempre novos, quasi todos os annos se mudam~ 

1 
igual aos seus adversarios no senado? 

tem sobre á administração e política do paiz, ainda Eu pois entendo que si os nobres deputados e a 
que o mesmo governo saiba que não ha de ter tem- camara · querem realmente facilitar a passagem da 
po de realizar... lei do or .amento no senado deve a 

o SR. MoREIRA DE BAnnos:-V. Ex. não disse questão que não é essencialmente ~igada ao orça-
isto na discussão. mel}tp e _que póde e deve ser obJecto de estudo 

. mmto "Seno. 
O SR. MAnTINHO C.u.n>os :-V. Ex. como e chefe . _ 

da patrulha (hilaridade) ou seu sargento aqui V.- E~. vê, Sr. presidente, que nao querQ..tornar 
' . ·: · a discutir o orçamento. -

0 SR. MORI:IRA. DE BARROS : -:_RespeitO IDUit~ a Ministerio do marinha. - Additivos - Conselho 
.. 1 - • 

CliSSãO. 
0 SR. 'MARTINHO CAMPOS : -Perdoe-me ; tenha 

V. Ex. paciencia: si V. Ex. tem o direito de ex
probrar a mim o não ter dito isto na discussão, eu 
tenho o direito de repFcar. 

direito de censura, é águelles que não acompa
nham o governo, e não áquelles que estão montailos 
no governo (Riso). 

Por mais que V. Ex. aueira, não ha de inverter 
as regras que vêm da nâtureza da nossa fórma de 
governo. 

0 SR. MOREIRA DE BARROS :-Eu reclamo apenas, 
dizendo que a minha pessoa não está em discussãe. 

O Sn. li.AnTINHO CAMPos :-Perdoe-me eu é ue 
rec amo izendo que não . sou obrigado a tomar 
parte nos debates quando V. Ex. quizer, e sim 
quando eu quizer, e entender. 

0 SR. MOREIRA. DE BARROS :-Nem eu tenho obri
gação de estar sempre em discussão. 

O SR. M:A.RTINHO CAMPOs:-Nem eu. 
0 Sn. 1JIOREIRA. DE BARROS: - Y. Ex. é quem me 

está trazendo para a discussão. . 
0 SR. MARTINHO CAMPOS :-Estou respondendo a 

uma asseveração de V. Ex., isto . é, que eu não 
·apresentaria um additivo que não devesse estar no 
or mento e or nenhuma fórma offendcndo. 

Digo eu: estes additivos não vêm senão _emba
raçár a marcha do orçamento, trazer-lhe dlfficul
dades. · 

No ministerio do imperio vejo pois dous additivos 
em vez de um, como em todo o orçamento me 
provoca o nobre deputado 8. apontar. 

No ministerio da justiça vejo o additivo relativo 
á ilha de Fernando de Noronha. Entenderá tambem 
o nobre deputado, entenderá a camara que a or-
gamzaçao e · - n a i o n e nao e 
uma questão que mereça exame de nossa parte ? 

· que não devamos nós do parlamento estudar e 
examinar o systema penitenciario a. adoptar nessa 
}}risão 't · 
Ai~da qmmdo a cam~ra_entenàess~ que es~ 

que é,-ainda nos cumpria a nós, em obediencia ao 
preceito de lei e lei não revogada~ exigir que o 
ministro respectivo, cuja opinião a respeito não 
conhecemos, nos tivesse dado algumas informa
ções sobre o s1'stema, a importancia e natureza das 

. obras a fazer:_ Nós temos lei que exig~, P.ara quo 

. . a or uma e1 especia , e nao por 
um additivo do orçamento. 

Pàrece que .não era demais ser supprimido por 
uma lei especial. 

Contadoria da marinha.- E' organizada e creada 
1 por uma lei especial ; por que razão é sup~rimida 

mida mesmct. 
Cot-po de {azenh.a.-A sua organização é alterada 

em um additivo. . 
A rsenaes e companhias de aprendizes.-Tudo isto 

é alterado. 
Capitanias de portos.-Supprimidas. Nio foram ' 

creadás nos orçamentos. · " 
Batalhão_navi!,l. -Supprimido; mas supponho que 

O SR. CosTA AzEVEDO .-lá a nova proposta do 
governo mantêm o batalhão naval. 

0 SR. MARTINHO CAMPOs: -E digo isto aão para 
oppôr acima da opinião da camara a do senadE~, 
que vale tanto como a da camara, mas para que 
· · a · s mm1s erJO para 

que simplifiquem o ort;>amento. 
O SR. ~"iTONio DE SIQUEIRA :-0 senado nesta 

ma teria Tale menos do que a camara. 
0 SR. MARTI::.\'1!0 CUIPOs: : - Mas por que ? ! 

S N N 

tiva é da camara. 
O Sn. MARTINHO C.urpos : -Si a iniciativa é da 

camara não diminue em nada o ssnado,que tem de 
ser ouvido e Yotar stbre elle com a mesma liber
dade com que nós votamos. · 

Eu declaro a V. Ex. que, si o senado deve exis;
tir, emquanto existir por lei, den ser, como está 
.escripto na constituição, com as attribuições que 
a constitui ão lhe dá. 

Si o senado deixar de existir, então é outra 
questão, porque o papel a que querem condem
nal-o, e eu nunca fui grande panigerista do senado, 
é a de uma inutilidade, que nem ao menos ha de 
ser coroada (Riso}. 

O Sn. ANTON!O DE SI UEIRA : -E' elle uem está 
governando. 

O Sn. MARTil\"RO CA.:uPos:- Não vejo em que. 
0 SR. ANTONIO DE SIQUEIRA: - Impondo-nos. 
0 SR. MARTI:rot"HO CAMPOS:-Elle Jerve a outra in-

fluencia que é quem domina e anssalla tudo . 
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Sr. presidente, _f o~ tambc~apresen.ta.da ~ma Compareceram depois da cham:sda os Srs. Azam-
o , • • · t. , ,.. • ·' (! , • o e u , 

repre~enttnte da minha província: S. Ex. em vez Joartuim Breve!';, Aureliano ~ra~aihãcs, Marianno 
do rcnso do projeeto e da .constituição, quer que o da Sih•a, JoséBa!Oson, Danin, Leoncio de Ca:iTalbo, 
excrdci(J do vot:) :;eja regulado pelo im[;osto, mas Barão liom:~m de Mello. José ~larianno e Theo-
pelo impo~to municipal. Não posso aceitar a emenda domiro. · · 
de S. Ex em primeiro Jo::ar porque p .. eccil pela ~altar1m com parti_cipação os.Srs.: Lafayette,Fer-
irregulnridade da apresentação como as outras. . . , , . · , · 

• • • • • • ,... J ' 

que _cl)as 1_s:.10 ~erwm m_eJOs de real!z~l-a: A 1den dos ; e sem e !In ·os srs. : Silvei r·a l\far:ins, Almeitla 
em sr e mmto. noa e aeeuavl'l, mas R~"!me~ram.ent~ Barbozn, Au~ usto França, Antonio de Si<JUeira, 
esfur_ce~?,·!los ?nra .. ele::ar a~ mumcrpalld~des a Ara:Ião e ~lello,· Antonio Cnrlo~, B 1arque de M:1ee· 
alt_u,~ c .t llll!J'.))tantJa q'"c ellJs devem ter em um do, Belfort Duarte, Barros Pimentd, Bezerra Ca
pm~_hvre (Apol~dos) •. valcanti. Bulri10, llPzerra de Ml'D· zes, Rodolpho 

~:;o p~~so po_Is ncc1t~r acmeníla do ~obre depu- Dantns, ·camar o Carrflo Cnrlos Affonso C 11· 1 

' · ' · • e Oliveira, Couto l.Hag-::lhães, Correa Ra!Jello, 
mas embora os nobres depura:los digam que não Diana, Esperidiiio, Epaminondas de Mello, Freitag, 
esli.io fHiíg;:dos, cu n~o posso crer porque tambcm Franco de ::;;·•, Freitas Coutinho. França Cm·valho, 
o es!ou. Por isso voa terminar· Fclicio do~ Santos, Fernancto Ú!;Orio, Flo1·encio de. 

Não trouxe luz alguma ao debate (Não apoiados). Abreu, Jlygiuo Sih·:s, Jo~squi 111 Serra, Joaquim Ta-
O Sn. PRADO P!MENTEt.:-Fallou brilhantemente vares, Joaquim Nalmco, Lourenço de Albuquerque, 

(Apoiarlos). Moreira Bl'aiHl:io, }[artinho C:~mpo=-. ?tlartolino 
O Sr:. IGNAcro l\LI.nTrxs :-Cumpri apenas um Moura, Manoel ue Mag-alh~es, .1\'limoel Carlos, l\Ia

dever de represent~nte da naçiio, manifestando 0 nocl Pedro. Prado Pimentel, Pri~to Paraíso, Pedro 
ue 1cnso .em relar.iio a um nro'ecto tão im or- Luiz, Ri!.Jeiro d1~ 11cnezes, Saldanha }larinho, Souza 

t.antt' e c taetn màgnitude, rma, ouz:s ::ri' a o, ouza. n r:H e, ::>eg-•smuu-
No cumprimento deste dc•:er, Sr. presidente, do, Silveira de Souza, ~orares Brandão, Theophilo 

tenho a consciencia de que procedi em todn a di~- Ottoni, Viriato de Medeii·os e Zama. 
cu:-::;iio com n franqueza neccssaria e com a leal- Ao meio din o Sr. presidente declara não haver 
dalle com que costumo. · sessão por falta de numero. 

Concluindo, lembrarei ainda á cama~a e ao g-o- o Su. 1. o sEc:muruo d;i conta uo seO'uinte 
' ll -: I ' ' 

-A prnucmia, a retlcxiL,, c a madureza nas re
formas são as nnic:•s g<H'antias sérins para o futuro 
de um povo. ( 1lluito brm, muito be1n. O orador é 
a!J,·afrulo e comwimentado pelo Sr. presidente do 
cousr•llto e J101' todos os Srs: clr•putados pre.~entes .-) 

A dbcussão lh-a nrlinda pela hora. 
0 SI~. PUESIDE:STE dá para Ol'dem UO Ula 2'~ : 
Ap~e5enta~iio de requerimentos, projcctos e in-

Discnssiio ilo requerimentos :sdiado3. 

Levanta-se a sessãt ás 1 !(:2 d.~ tarilc. 

PUESIDE:"CIA DO ~R. FnEDERit.O DE ,\LMEII>.\, i.0 YICE· 
PfiESIDEN'TE. 

A's H horas da manh~ feita a chamada ach:un
s~ presentes os Srs. Frederico de Almeida, AiVO:' 
de Araujo, Pompeu, 1\Iaccdo, 11Jartim Fran isco, 
Mello c Alvim, 1\'Icllo Franco, Ignacio Martins, 
Libcr:llo Barroso, Barão da. Estancia, Moreira de 

arros, UIZ e 1_ppe, ergJO e r•stro, erap ico, 
Paula Pessoa, Espmdola, Americo, Baptista Perezra, 
Rodrigues Junior, Cesario Alvim, Bariio de Vilfa 
Be1h, .Malheiros, 1\I:lllocl Eustaquio, Tavares Bel
fort . Gavião Pcix.oto, Affonso Penna, Costa Ribeiro, 
FraÍlklin Doria, Andrade Pinto, Olegario, José 
Caeta o · i ' 

EXPEOIEXTE. 

On!cios: 
Do ministro da ag-ricultm·a de 2:l de 1\Iaio de !8i9, 

rcmeLtendo o decreto n. 7:286 de li do corrente, em 
virtude do qunl foi concedido pTivile:,:-io a Marshall 
B. St:tll'ord para intmduzir no Imperio o apparelho 
de sua invcn,·ão uculinliuado-azeitauol' e lim
podol' pnrn os mancnes tlos carros de estradas 'de 

' · -· ' 1mis)ão de industria e art@-S. 
D.1 sBcretario do scn:1do tle 2;1 de )l:s~ o cormnte, 

pnrticipnnflo quo o scnndo adaptou e vai dirigir á 
SiliiCI.~âo Ílll()CI'J3l a l'C~O[U·:iio Uel'f:m~dO que a pen
sãn de 6:0011~000 n:mu:ses eont·cd~rla a Cuntlessa de 
Porto Alegre roparLidnn1ente com sua;; filhas, é 
sem prejuízo úo meio soldo ue lhe 10ssn com-
JlCllr. - n~Pil'at ;l. 

Do mesm:) participando qur~ constou no senndo 
ter sidu snnccionnda a resolução da assomblén g•~rnl, 
autorizando o governo u conceder um ann<: ile Ji. 
cen~·a cum o respectiyo orden:l()o ao juiz de di
reito da comarca de Magé, Guilherme Cot·deiro . 
Coelho Cintra .-InteiraLia. 

Do presidente de Sergipe, de 7 de l\Jaio corrente, 
particjpado que por acto <!_e·6 do m~smo mez,_ re-

assemblea provincinl, approvnruío àlguns arti~os 
de posturas da camara municipal da villa de 
Nossa Senhora das Dores.-A' commissão de.assem
blêas provinciaes. 

Requerimentos : 

eleição de eleitore5 da rreguezia da Garapaba, pro-
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O Sn. 1\fAHTIN:HO CAi\IPOS : -Não é só pela fusão 
que a opinião publica se impõe ao senado. 

A c'!tmara dos lords não tem fusão obrigatoria 
com a c amara dos communs. . 

O Sn. ANTONIO Dl> SIQUEIHA: -Para a camara 
dos lords ha essas fornadas. 

O Sn. MAHTINHO CAMPOS:- na o mesmo corre
ctivo que no Brazil. 

O Sn. ANTONIO DE SrQUElHA :-'Não, senhor. 
O Sn. MAUTINHO CAMPOS: -O mesmo, perdôo-me 

V. Ex.; que correctivo é um que ha mais de se c 
cuJo talvez não tem sido empregado? E' uma co usa 
imaginaria (Apartes). 

O jogo do governo representativo tem outras me
didas, outras armas efficazes mais poderosas do que 
essas ; elle ao menos offerece meios e recursos 

· áquelles que são elevados ás grandes posições para 
as quaes não estavam preparados, c recorrem a 
todas as violencias, ameaças e provocações. irri
tantos das quaes se vexam depois, e se acobardam e 
intimidam arrependidos e escarnecidos. 

Diga-me o nobre deputado: o nobrê presidente 
do conselho já mandou proceder ás eleições do 
Ceará? Nunca ha de mandar. 

(lia um aparte alludindo a txemplos da lnglaterra, 
para sujeitar a camam dos lords á dos c&mmuns. ) 

• I 

O Sn. MARTÍNHQ CAMPOS :- A explicaçíio consiste 
em que lá era o ·chefe da administração inglcza o 
Conde Grey e o 'chefe da nossa é o Sr. João de Si
nimbú (llilaridaile)·. Esta é a differença. 

O Sn. ANTONIÓ DE SIQUEIHA :-A prudencia lá 
hqnra a. c~mara dos p. ares, e a imprudencia é o 
c~~actensttco do nosso senado. 

'ó Sn. :f!lÁnrnmo CA~Pos :-Não posso estar de 
accôrdo com o nobre deputado. Não vejo provas 
disto : onde' a imprudencia do senado? Ser fiel a 
sua fé e ao se~ partido? 

O SR. ANTONIO SIQUEIRA:-A questão politica 
dcsnaturou o nosso senado. . 

O Sn .. MARTINHO CAMPos:-Não vejo provas de 
que as ~rmas e os recursos que a noss11- fórma de 
governo nos offerece, sejam inefficazes. 

(H a outros apartes sobre a ammllação de eleições de 
senadores.) . 

O mesmo dizem os nossos adyersarios a respeito 
da camara dos depÍltll.dos na verificação dos po
deres, e que a camara não foi hvremente eleita e 
que. foi a depu!ação qu0\aqui a tornou unanime. 
E' Isto o que drzem os copservado!'es ; mas nem 
o juizo dos conservadores é justo c legitimo, nem 
o nosso a respeito do senado; A camara dos depu
tados é a unica competente para julgar os seus 
poderes, o senado é tambem o unico competente 
para julgar dos dos seus membros. Nenhum poder 
constitui do póde intervir nisto. 

O Sn. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE: -Mas o se
nado não tinha o direito de demorar os pareceres. 

O Sn. MAIITINno CAMPOS : -V. Ex. não está 
anlorizado para· dizer isto, e peço licenç~a para 
observar que, apezar da pratica Gontinua de mais 
de 5 mezes de recriminações reciprocas de mem
bros da camara contra o senado c viee-versa, cada 
vez mo convenço mais de que não !la nisto senão 
inconvenientes. 'fomos amigos no senado, elle~ 
que defendam a camara dos deputados. Os se na-

A, 4i,-TOl\IO I. 

dores têm antes alguma j ustilleaçuo, porque nu o 
têm aqui quem os defenda. 

Mais um addi.tivo que o nobre deputado pre
tende qnc não existia (Li!).· 

O Sn. BUAHQGE DE MAcEno:-Foi o que pélssoh • na camara. 
O Sn. MAHT!NHO CAli!Pos:-Não estou contestan

do. Isso é um sophisma e a cansa do governo de
via ser defendida sem semelhantes recursos: A 
Úlinha questão não é si isto é bom ou si isto é 
máo, o que digo é que não é conveniente que Yá 
ligado ao orçamento.· Sei hem que !l.esde que im ~ 
pugnasse uma opinião· dos nobre5 dcpntaclos, ett 
teria que recuar ; mas a questão não é essa, e sim 
que a camara separou alguns artigos ndditivos dei
xando todavia outt·os que hão de levantar no se· 
nado embaraços iguaes ou maiores. 

Até a remoção de empregados de uns arsenacs 
para outros é objecto de um paragrnpllo. E por 

·ultimo tomos a suppressão das capitanias do portos. 
Ora, já vô a camara que no ministerio da ma

rinha não ha nada que diga respeito á organização 
da administração alli, quo não esteja alterado na 
lei de orçamento. Eu não indago si as alterações 
são boas ou más ; digo que não era isto objccto da 
lei de orcamento. Todos os ramos da adminis
tração da ·marinha foram objecto elo outras tantas 
leis que os crcaram, organizaram ou melhoraram 
em diversas épocas; e nilo convém que estas alte
l'IIÇÕt~s vão para o senado unidas ao orçamento. 
Abusa o govemo da maioria aqui, mas lá não 'ei 
que a tenha. 

No ministerio da guerra ha um addilivo sup
primindo a intendencia da guerra; outro restabe
lecendo as terceiras secções das repartiçõus de 
ajudante-general e quartel-mestre; h~ o ordenado 
do director alterado; Ira o soldo dos opera rios 
militáres alterado .i o governo fica autorizado a 
fazer as reducções que forem con venientcs no pe5-
soal dos arsenaes de guerra; ha uma gTatil1car:ão 
addicional aos officiaes do exercito e finalmente o 
governo fica autorizado a alterar as tabellas que 
acompanham a carta de lei de 2~ de Setembro 
de i828, para fornecimento de etapas aos corpos 
militares, sendo esta unie;a cousa que devia entrar 
no orçamento. Temos pois no ministerio da g·uerra 
additivos no Jllesmo sentido dos da marinhn., em
bora menos numerosos, que não eram nem podiam 
ser objecto de uma lei 11.nnua. 

Este systema de alterar tudo nas leis anmws. 
além do inconveniente que tem em si, porque são 
alterações decretadas sem exame sufficicntc, com
plica e demora a votação do orçamento. A VQtação 
do orçamento sem estes enxertos, podia ser entre 
nóll como é na Inglaterra e em outros paizes dü 
(]'overno representativo regular; o!Jjecto de muito 
poucas sessões, porque o_ orçamento devia ser P!lra 
e simplesmente a relaçao de despozas e recmtas 
creadas por leis permanentes. Até !llesmo os im, 
postos. E esta é a explicaçào da nossa consti
tuição, que torna permanentes as leis de impostos~ 
mas com o direito essencial dado no corpo log·is
lativo de poder dar ou negar ao governo os meios 
llll!malmentc ; isto é os imposto~ são aeados por 
leis permanentes, mas a arrecada~~ilo :mnua Pl'P· 
cisa ser autorizada annualmentc pelo corpo legis
lativo. 

No ministorio da agricultura (não sei por que o 
nobre deputado não tocou nisto com o seu separa
tiYo) ha contrato3 feitos com emprozas, que aliús 
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não correm pelo orçamento. Ha. dez additivos e 
são desta importanCia : um autor1za a rever o con
trato para o esgoto das aguas pluviaes (nlia bem 
a pena que a camara tivesse examinado o con
trato, que creio ainda não está approvadu); 
outro altera ~contrato de prolongamento da es
trada de ferro de Pernambuco, objecto que me 
parece não devia entrar em additivo ao orçamento; 
outro é para contratar o melhoramento dos portos 
·de Pernambuco, Ceará e Maranhão ; e eu peço á 
camara que comprehenda bem o meu pensamento. 
Repito que o orçamento devia trazer as sommas 
necessarias para estas obras, já ex:aminadas, de
cretadas e aceitas pelo parlamento. Assim estaria 
muito regular; mas não é disto que se trata. De 
mais a mais esta despeza dos melhoramentos dos 
portos não vai pesar no orçamento e será á custa 
do commercio do littoral, do commercioTespcctivo. 
Mais um paragrapho dando õO:OQO~OOO para estu
dos de uma estrada de ferro em Minas e Bahia. 
Outro paragrapho autorizando a venda da es trada 
de ferro de Baturité. 

O S.a. JoÃo BRIGIDO :- E' me~ida .de orÇamento. 
O Sn. MARTINHO CAMPOS :- Pelo que~ Nem a . 

compra nem a venda devem entrar na lei do or
çamento. E' objecto bastante importante a cessão 
ou transferencia do usufructo desta estrada, para 
que o parlamento se occupe dellas, para que sejam 
objec~ de uma lei : é o que o nobre deputado vai 
aehar nos orçamentos de outros paizes livres. 

Cada uma destas medidas póde· ser votada facil
mente pelo parlamento, póde ser votada singular
mente ou para duas e tres vezes obras semelhan
tes como a lei de 73, mas mediante exame especial; 
o que não póde é ser objecto de orçamento, e ser 
examinado convenientemente pelo parlamento. 
Entretanto não se trata disto, a camara já votou, 
a questão é que este additivo está no caso de ser 
separado como os outros. 

Autorização para arrendar a estrada de fer1·o 
D. Pedro IJ.-Está no mesmo casq dos outros additi
ns; não ba razão para que entre na lei de orça
mento. 
. Suppre&sâo de logares na secretar·ia da agricultura. 
-Não é objecto de lei de orçamento. A secretaria 
da agricultura foi creada por uq1a lei, tem uma 
organização, tem um regulamento ; aJtere,sc o re
gulamento, altere-se a organização, mas este addi
tivo não é objecto de lei de orçamento e deve ser 
separado como os outros. 

Outro additivo elevando a subvenção de uma 
companhia de navegação : este póde entrar na lei. 
. Fica approva!UJ o contrato celebrado para a nave

gação do baixo S. Fmncisco. Não sei para que 
vem isto, objecto que a camara não conhece, mas 
não so trata de saber si a disposição em si é boa 
ou má, a questão é saber por que este additivo foi 
unido ao orçamento, quando forllm separados ou· 
tros da mesma natureza. 

No ministerio da fazenda ha disposições que não 
me p~recein assumpto de !e~, pn~ exemplo, a que 
autonza o governo a provtdenc~ar, pelos meios 
mais cconomicos e faceis, para que seja o poder le
gislativo habilitado a crear uma ~:axa sobre os ter
renos incultos. Não me parece objecto de orça
mento, porque o governo póde mandar fazer os 
estudos. 

O Sn. BUARQUR DE MACEDO :-·Si autoriza des
peza, çomo não ha de ser objecto de lei? 

O Sn. MARTINHO CA~rPos :~Tem verbas pelas 
quaos póde fazer. 

O SR. lluARQUE DE MACEDO :-Não tem tal. • 
O Sn. MAnTINHa CAMPos :-Tem, perdôo-me 

V. Ex. Por exemplo; pode _tirar dos õO:.OOO# para 
imprensa,porque até hoje se fazia despeza com a 
imprensa. Por que verba se fazia esta despeza? 
Façam- se por o !la estes estudos (Apartes). 

Acha o nobre deputado que não é despeza dé ar-
recadação de impostos. . . . · 

O SR. BuARQUE DE MAcEDO :-.Arrecadar o que 
nã"o existe~ 

O Sn. MARTJNHO CAMPos :- Estes escrupulos do 
despczas deverão regular-se pelos usos da nossa 
terra. 

O SR. BuARQUE DE MACEDO :- Este princijJio é 
.perigoso.. · 

O Sn. MAR'riNIIO CAMPOS:- Mas é o principio vi
gente. 

No ministerio da fazenua, só, ha dez additivos 
pelo menos. -

O Sn. BUARQUE DE MAcEDO : - :Ahi está exacta
mente o erro de paginação que o Jornal do Commel'· 
cio corrigiu hoj e. 

O SR. MARTINHO CAMPOs :-Mas, esses dez addi
tivos estão na publicação official por onde me gaio. 

O. SR. ~UARQUE DE MACEJ?O:-:: Mas eu já disse que 
havia ahr um erro de pagmaçao. -

O SR. MARTINHO CAMPos :-Passou-me desaper
cebido ... e não influe na questão que me occupa ... 

o SR. BuARQUE DE MACEDO: -Hei de mostrar. 
O Sn . MARTINHO CAMPOS : - ... esta declaração ; 

mas isto pouco influe no exame das disposições o 
muito menos no .destes ar tis-os separados. 

Os additivos do ministerw da fazenda são como 
já disse dez. Entre elles vem, por exemplo, um, re
lativo ao juizo dos feitos da fazenda. No . senado 
ha um projecto alterando a organização deste juizo. 

Um outro versa sõbre a determinação da receita 
~era! , .Provincial e municipal. Supponho que n,ão 
e preCJsa uma lei para o goven.o apresentar al
guma cousa a este respeito, e em todo o caso, não 
cabe isto em um additivo, que não serve senão 
para complicar o orçamento com a alteração de 
outra lei especiaL - · 

Outro autoriza o governo a crear um tribunal 
de contas. Ora, isto é intuitivamente materia de 
todo estranha a uma lei annua. E' objecto impor· 
tantissimo, o si o .governo é quem deve prestar 
contas, porque ha de ser elle o encarregado de 
organizar o tribupal que as tome? E' ma teria 
propria de uma lei especial, não póde ser uma 
autorização ao governo, deve ser separada do 
orçamento. 

Outro trata da creaÇão de lima caixa de pensões. 
Porquerazão este ponto importantíssimo, digno de 
todo o estuQ.o e toda a attenção do corpo legislativo, 
ha de vir no orçamento? 

Os monto-pios não foram creados no orçamento; 
approve-se uma lei especial, tornando obrigatorio 
o monte-pio a todos os empregados publicas. E' 
uma disposição esta que deve ser permanente, e 
portanto não póde deixar de ser separada do orça
mento. 

A reorganização da agencia do g·ado, materia 
tambom de um addítivo, está no mesmo caso. E 
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u:na repàrtição de ~rrecadação, e essas repartições 
nao de~em Eer alterad~s por semelhante modo, do 
contrariO nao nos admiremos do que as leis do or
çamento tenham uma passagem tão morosa como 
tom no nosso parlament_o, porque pretendemos 
nellas .tratar de toda a legislação administrativa do 
Imperw. 

Q_ SR. JERONYMO SonnÉ :-Neste ponto tem toda a 
razao. 

O Sn. MARTINHO CAMPos- E' por este motivo que 
o orçamento levà tantos mezes na camara dos de
putados, e muito maior tempo ha de levar no se
nado,· composto de um pessoal que tem mais co
!lhecimento da administração do que a camara, por 
Isso mesmo que o senado e permanente e a camarn 
reformavcl de quatro em quatro annos. E' ainda 
por este motivo que os orçamentos são aqui vota
dos sem exame quasi. 

Só o additivo para a creação da caixa de pensões 
de que fallei, é ~ma lei, tem dez ou doze para: 
g-rap1ws. 

O SR. BuARQUE DE MACEDo : ""- Não h a tal. 
O SR. MARTiNHO CAMPOs (depois ie verificat·) : -

Tem razão : os paragraphos são do artigo seguinte. 
Mas continuemos : • A &posentar, caso não tenha 
destino a dar-lhes, os empregados das r\lpartições 
r;:ujos legares forem supprimidos .• 

Supponho que os empregados de quasi todas as 
repartições já têm esse direito. 

• A venda dos bens das ordem religiosas .• 
A simples enunciaçã~ do objecto de um ·destes 

additivos demonstra a sua importancia. 
O SR. BuARQUE DE MACEDO :- Ahi não se diz 

venda, diz-se c~nversão. 
O SI\· MAR'f!NHO CAMPos : - Ora, como ·h a do 

V. Ex. fazer a conversão dos bens das ordens reli
giosas em apolices, sem venda prévia d.esses mes
mos bens? V. Ex. não tem razão na sua obser
vação. 

• A rever a legislação sobre os terrenos diaman
tinos. • 

1 

E' este assumpto tambem de um additivo ao 
orçamento. 

Não sã~ dez, são pelo menes doze no ministerio 
da fazenda, e capazes do formarem o assilmpto de 
outras tantas leis importantes. 

Agora pergunto aa nobre deputado por S. Paulo, 
que requereu a separação de alguns addltivos na 
sessão de 2l : ainda póde fazer- me a provocação que 
me fez : declal'e em additivo? 

O SR. !\fOREIRA DE BARROS :-Da natureza daquelles 
de que eu fallei. 

O SR. MAR'I'INIIO CAMPOS :-Perdoe-me V. Ex.,· 
da mesma natureza. 

Deçlaro a V. Ex. que nada requeiro, quiz ape
nas moi;;trar ao nobre deputado que S. Ex. não 
teve razão quando asseverara á camara que não 
havia outros additivos no caso de 'erem separados. 

Quasi todos os additivos ao orçamento podiam e 
deviam ter sido separados._ 

O SR. MOREIRA DE Buuos :-Não versam sobre 
negocies particulares. 

O SR. lbRTINHO CAMPOS :- Diga -me V. Ex. 
quaos são esses quo versam sobro nogocios par
ticúlares. 

O Sn. MonEmA DE B.4.nRos :-Os que e:;tí\o sepa
rados. 

O SR. M~RTINHo. CAMPos :-Não sei quaes são 
esses. negocws part!c.ulares. O que vi fui serviço 
publico nes~es addJtivos, não sei si hem ou mal 
pensad9s, SI bem ou mal planejados. 

DeseJ~va que o n?bre deputado me dissesse 
qnaes sao esses negocws particulares. 

O Sn. :MoREIRA DE BARRos : - Direi. 
O Sn. MARTINIIO CAMPos:- E permitta que lhe 

faça uma observação. O g·overno entre nós é o 
tutor da ~ocieda~c e de cada um dos seus membros; 
os negocws partiCulares quo àcpenderj'l de voto do 
parlamento, o governo tem obrigar.ão de votal-os 
e não enrolai- os o embrulha-os ; á' vista do papel 
qu~ o governo se arroga, de querer ser, como 
Lmz XIV, senhor dos seus subditos e de tudo 
quanto elles possuem, não temos o direito de 
adiai-os. 

Si os taes negocios particulares são justos jus. 
tiça se faça-; si não são justos, reprovem-se. ' 

Desde que elles são objectos do lei,. estão no 
mesmo caso dos outros. 

O Sn. MoREIRA DE B.o\RRos:-Mas quem os quor 
embrulhar? 

O Sn. MARTINHo CAMPos:-Porquo razão se sepa· 
ram uns c não se separam outros? 

O SR. MoREIRA DE BARRos:-Porque não versam 
solJre a receita e a despeza. 
. o s~. _MARTINHO . CAMPO~,:- Entre ta~ to vejo aqui 

d1sposJçoes geraes que Ja de ha mUito estão om 
vigor. 

E' gosto de avolumar a lei do orçamento e do 
complicai ·a, porque já existem, mesmo relativa
mente •ao orçamento propriamente dito, como ás 
tabellas que devem acompanhai-o, o que já existe 
em lei. 

O Sn. BuARQUE DE MAcEoo:-Não apoiado. 
O Sn. MARTTNHO CAMPos:-Existe. 
O Sn. BuARQUE DE MAcEDO :-Provoco-o a que 

mostre que existe; o que existe é diverso. 
O SR. MARTINHO CAMPos :-Existe, hei-de mos

trar a V. Ex., é objocto de lei. 
O Sn. BuAnQUE DE MAcEDO: -Não h a tal. 
O SR. MARTINHo CAMPOS:- Mostrai-o-hei. Feliz

mente nós tivemos legislaturas mais independentes 
do poder executivo do que as legislaturas do se
gundo reinado, legislaturas diante das quaes os pre· 
si dentes do conselho não se atreveriam a dizer que 
as camaras não eram legitimas. Estes formularam 
leis quo contêm taes princípios, .que hoje e~tão es
quecidos, não executados, mas VJgentos, existentes 
na legislação, 

Sr. presidente, não mo propuz senão mostrar 
que o orçamento, ·que vai para o senado, leva 
additivos, que não formam parte do orçamento, 
que deviam ser separados, se o governe tem ~ 
empenho de facilitar a passagem da lei. Si, porém, 
o governo quer ficar sem orçamento, fez mal em 
separar só mente meia duzia de additivos. 

Não sei que vantagem o governo e a camara dos 
deputados tiram de contlictos inuteis, em que nós 
não levaremos a melhor (Apoiados). Supponhamos 
quo o senado regei ta o projecto ou t'az emendas, que 
a cainara pede a fusão. O ~cnado, bem ou ~a~ 1 ua 
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minha opinião contra a.lc~ra expressa da co~sti· 
tuicão juJrra-se com o direito de negar a ~usao e 
a negava, sbupponham.os: Qu~l ~a COllSOfjUCnCia para 
a camara e para o mtmsten o ; 

Soi fJUe se h~ de ~ritar que o senado .é revolu
cionano, que e facc1~so, que os senado! e~ devem 
~er aposentados aos b5 annos, antos ~os 7n, porque 
aos 7õ a medida abrange poucos, nao calcularam 
!Jem · mas o senado ficará muito tranquillo no uso 
e po;se do seu poder incontestado (A.r1oiados). 

O Su. ANTO:'liO DE SiQUEIRA :-Deixará de cum
prir o seu dever, abusando do seu poder. 

O SR. MARTINHO CAMPOS ::-Não, senhor, per
doe-me ... 

0 SR. BAPTISTA PEUEIHA :-~ÓS entendemos que 
elle não pó de negar a fusão. 

O SR. MARTI~Ho CAMPOS:- Eu digo que é contra 
a letra da constituição a intelligencia do senado. 

O Sn. ÂNTONIO DE SIQUEIRA: -Então, negando a 
fusão, o senado deixa de cumprir o seu dever. 

O SR. ~RTINHO C.lMPos:- ... mas ha muito 
tempo esta é a sua doutrina. 

o Su. ANTONIO DE SrQUEIRA:-Porém, que importa 
isto? 

0 Sn. PRESIDENTE :-Attenção .I 
O Sn. MARTINHO CAMPOs :-E, direi ao nobre de

putado, si esta não é a mính\1 opinião, si a minha 
opinião individual não está de accôrdo com o senado, 
essa doutrina foi a que ahi prevaleceu e, o nobre 
de~utado não póde ignorar, com o yoto de alguns 
dos liberaes mais eminentes e que mais luminosas 
o g·loriosas tradições deixaram nos annaes qe nossa 
historia 

O Sn. Fll.lNCO DE Sk :-Infelizmente ; Antonio 
Carlos, Verguciro .•. 

O SR. MARTÍNHO CAMPos :-Sim, senhor; Anto
nio Carlos c Vergueiro ; e parece que uma dou
trina, que tem por si o voto de Antonio Carlos e 
de Vergueiro, não péde ser assim immediatamente 
declarado um attentado tremendo, que seja digno 
de ser resolvido por uma rovoluçâo. 

O SR. ANTONIO DE SIQUEH'A :-·-·():; ando elles vota · 
ram, ja respiravam a athmoS}Jltera rfo senado. 

(Ha outros apartes.) 

O Sn. MAnTrNno CAMPos:- Não sei que a athmo~
phera do senado tenha deteriorado o espírito e o 
tlOração de nenhum dos patriotas, que para lá tem 
ido. Esta injuria c uma ingratidão dirigida aos neis
sos co-religionarios do senado. Ao contrario, o par
tido liberal h:;. muitos annos tem vivido do auxilio, 
que .lhe tem trazido eminentes senadores, que per
t~ncram a~ partido cons.ervador e passaram para o 
liberal. Nao podemos d1zer o C'Jntrario sem urna 
negra ingratidão (A.poindos). · 

Mas os _?obres deput~dos, como tod?s aquelles 
que ou nao me atreverw, nunca, refermdo-me aos 
membros ~a. camara, ~mbora segundo a lingungem 
do Sr. m1mstro da Justiça, chamar ralhctdores, 
c?mo. elle chama os senad.ores de ralhadoros daqui 
d~ tnbuna da ~a~ara, umtando o exemplo do mi
DlStl'O, eu p~d1a dizer: os ralhatlores de hoje contra 
o sc~ado tenam razão, si não houvesse correctivo 
poss1vel J~ara e~ses des1~1andos do senado si das-
mandos sao. ' ' 

o senado regeita a lei de orçamento mandada 
pela camara; a camara não está inhibida, nem o 
ministcrio de iniciar um outro projcc to de lei, 
dando meios de governo, mas, já de uccôrdo com as 
ohjecções que o se.nado tiver posto. · 

O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA : -Então é o senado 
quem governa : é a consequencia Iogica. 

O Su. MARTINHO CAMPOS : -Não apoiado. Si- que.
remos governo represcntatiYo, devemo-nos con
vencer de que os nossos contrarias têm gs mesmos 
direitos que nós temos (Apoiados). . 

Si queremos govemur com o alfauge do mouro 
que diz·-crê ou morre-(fiso) a cousa é diversa. 

Nós temos maioria na camara dos deputados, vo· 
tamos como entendemos, não temos maioria no 
senado somos obrigados a transigir com e li e. 

O senado recusando a lei do orçamento que fôr 
mandada da camara... · · 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Não póde recusar. 
O Su. MAnTINHa CAMPOS : - Está no seu direito. 
O Su. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Não apoiado. 
O SR. MARTINHO CAMPOS :-Eu declaro aV. Ex., 

crl1e quasi toda a minha vida tenha votado contra -
a lei do orçam eu to nesta casa. 

O SR. ANTONIODE SIQUEIRA:-E' porque V. Ex. é 
deputado, e por isso tem toda a razão. 
· O Su. MARTINHO CÀMPOS:- Si fosse senador obra

ria da mesma maneira. ~este P.onto não ha diffe~ 
rença absolutamente. · . · 

Mas, si o sonado regei~ar a lei do orçamento não 
h~ governo possível, diz ()lllobre deputado, e eu 
d1go que o governo que é possível em um paiz li- · 
vre é partindo do principio de que ninguompóde 
tntlo (Apoiados). Nem a !maioria. 

Si a maioria pudesse tudo era o despotismo, não 
era um governo livre (Apoiados). 

O Sn. ANTONIO de ·SIQPEIRA :-Qual é e meio? 
O Sn. 1\IARTINHo CAMI'OS :-E' votarmos uma lei 

que o senado aceite o 

O SR. ANTO!fiO DE SrpuEinA :-Então é a.dn.lttir 
que o senado e o uni co &overno. 

O 811. MARTINHo CAMPos :-Limita o nossei poder, 
mas não governa (A.poia~s). . · 

o Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA :-E si o senado re
ou-sar o orçament$? 

O SR. MARTINHO CAMPOS :-Si a lei é má, recusa-a, 
mas o governo existe, pr~cisa existir; e, portanto, é . 
claro que o senado ha de dar os meios de governo. 

_Nern eu est~u enuneiapdo aqui proposições que 
nao tenham s1do sustent~das no senado poi· homens 
nossos dos mais emincnt.es (ApQiados). · _ 

A luta que ~- Sr. con.selheiro Zaéarias no _seu 
ministerio de 1865 a 1?68 sustentou ng senado, · 
foi uma luta gloriosa. · · 

O SR. BELF0111' DUAUTE ;-Apoiado. 
O SR. MAU'riNHO CAMPO~: -E eu não sou suspeito, 

porque não acompanhei o seu minísierio. . 
O Sr. Zacarias com toda a sabedoria, · mas res

peitando todas as prerogativas do senado .... 
0 SR. BEÜ10RT DUARTE;-Apoiado. 
O Su. MARTINHo CAVJWs:- ... mantevo os di

reitos da camara dos deputados, o seu prestigio, a 
sua gloria. 

O SR. IlELFORT _DuAn m : - Apoiado. 
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O SR. MARTINHO CAMPO~ :- O que hoje não se 
faz ( Muitos apoiados). 

A ver~ade é que o Sr. Zacarias tinha contra si 
no senado uma forte maioria, não provocou con
flitos com clll\, porêm teve todes os meios de go
verno. 

O Sn. FRANco DE SÁ : -Mas sustentem sempre 
que o senado não faz política. 

O Sn. MAUTINIIO CAMPos :-E' verdadt)iramente' 
um jogo de palavras .. • .. 

(Não apoiado.) 
Eu nunca sustentei que o senado faz política ; a 

vitaliciedade do senado, a sua natureza de um cor
po moderado o exclúe da iniciativa da. -politica 
(Apoiados). Mas o senado entendia a questão do 
-não faz política- no sentido que o nobre depu
tado e outros querem entender, o que se segue é 
que quer outro governo, outra lei (Apoiados). E'. 
a unica conclusão Iogica, a menos que o reduzam-a 
uma inutilidade ·não coroada. 

UMA voz :-Não ha duvida nenhuma. 
. O SR. MARTINHO CAMPos :-Assim pois, Sr. prc

Sidentc,declaro a V. Ex. que voto contra a redacção 
da lei do orçamento. Não requeiro a separaçlio, 
mas não porque me tema da posiçuo de de· 
molidor, porque demolidores são aquelles que a 
propria consciencia accusa de que estão demolinrlo 
o paiz e o seu partido moral e materialmente 
(Apoiados). . _ 

A recusa do apoio dos ·demolidores não deve 
incommodar o governo.· Será uma fortuna para o 
governo não se ver ccf'mpromettido pelo concurso 
desses demolidores. Eu pois não tenho cscni.pnlo 
algum de me ver afastado dos demolidores, ·que 
aniquilam o partido liberal (Apoiados). 

O S•·~ Macedo :-Eu não teria pedido a pa
lavra si os meus illustres collegas se achas~em 
presentes na occasião em que se encetou a discu
são : como, porém, clles ag·ora aqui se acham, 

\ muito melhor do que eu defenderão a redacção 
que aprosentámos. 

O nobre deputado que acabou de faiiar dividiu 
o sou discurso em· duas partes. A primeira pro
prínmcn~e relativa :1 discussão ... 

O Sn. MAnTINHO CAMPos dá um aparte. 
O Sn. MACEDO:- Agradeço muito ao nobre de

pu ta do ; mas devo dar uma breve explicação. S. Ex. 
tem rnão em aclwr alguma confusão em certos 
artigos aeomeçar da p,agína iO; mas a commissilo 

1e de rcdar~çilo não tem a menor culpa dessa con
·, 1 fusão; qne realmente se faz sentir. A eommissão 
' ' apresentou o parecer manuscripto. Irnprimir:do-se 
\esse trabalho,umn pngina foi deslocada o impressa 

\em outro Jogar. Necessariamente tinha de rcsul!nr 
tlcsse erro de paginação o defeito que·· o honrado 
deputado notou. . 

Pódc ainda determinar monos clareza a dilfc
r.3nçn entre o numero dos artigos da proposta do 
governo, e do orçamento c additivos votados; mas 
a commissão entendeu que ronvinha _apresentar 
em cada pagina, em uma colurrina a proposta, c 
erri outra o orçamento votado, para facilitar o es
tudo e apreciação. 

O Sn. MARTINHO CAMPos:- Sempre se fez assim. 
O Sn. MAcEDO:- O nobre rloputado não ar'hou 

clnro, achou mal redigido o art. 22 que diz:-Serüó 

creados, snpprimidos on altel'ados os se!TUintcs hn
postos. A commissão não podia fazer senão redigir o 
que passou na camara; ou si nchasse absurdo, 
pedir uma nova discussão da ma teria. Mas ou não 
acho_ a ohscnridade que o nobre deputado, meu 
velho e illustm 11migo, achou (U). 

A cormuissão sú o que poderia fazer cra·rcvr'r 
leis e re?nlamentos o dizer:-cstc imposto é creado, 
este é a,terado, este é supprimido,-conforme os 
artigos de leis c de rngulamentos de que faria 
menção ; mas em tal caso não era redacção, era 
longa exposição, que teria de fazer. 

Eram estas as observações que tinha a ofl'ereccr 
ao nobre dcputa(lo, e quanto á scg·unda parte do 
seu discnrso,eu sinto ~)enas que o nobre deputado, 
meu il!ustrado amif(6, não propuzesse a sopa-

ração dos artigos additivos que julga mal cabidos 
no orçamento. . · 

Quanto á 2." parte do seu discurso, eu sinto ape
nas que o nobre depqtado não propuzcsse a sepa
ração dos artigos que [entendia que deviam ser 
separados. 

O Sn. MARTINHO CAMPos :-Isso pertence ao go
verno e aos governistas. Pela minha parte o meu 
desejo é que o governo encontre. bastantes em h a
raços rro senado. O 1neu um foi unicamente cen
surar o governo. 

O Sn. MAcEDO :-0 la.onrado deputado, enten
dendo como entende da materia, e discorrendo 
sobre qlla, procedeu conforme os mais puro3 pre
ceitos do nosso systema parlamentar; mas devia 
propô r a separação. 

O Sn. liAnTrNHO CA.>IPOS : - Mas si o meu desejo 
é que o governo encontro embaraços por torla· a 
parte, corno havia eu facilitar-lhe os u1cios de e,ri
tar esses embaraços ? 

O Sn. MAcEDO : - Si o nobre deputado tivesse 
proposto a separaoão, talvez cu ousasse propôr, por 
occasião da votação da emenda, que· clla fosse vo
tada por partes, porque era possível que cu vo· 
tasse por alguma dellas. . 

O Sr. Am~1·ico~-Não qnizera, Sr. pre
sidente, pôr o mínimo embaraço á approvação da 
redacção do projecto de lei do orç-amento; mas sou 
obrigado pela força das circumstnncias a occupar 
por alguns momrmtos a at!cnção da casa, para olfe
rcccr uma emenda na parte relativa aos additivos 
approvados, com referencia ao ministerio da ma
rinha. 

Incumbe á commissão de rcdacçào, todos nús o 
sabemos, dar á expressão rlo pensamento do legis
lador uma fórrna clara o precisa, que não se presto 
a fahas interpretações, a ambiguidadr.s, a equi
vocas; mas, sondo circumscripta nostesestrciLos 
limites, suas altribui(·ões não chegam, não podem 
chegar até á modifica\;ãO completa on altcraçi\n do 
vencido nas votações.· , 

Foi por isso que, COTJJ. grande sorproza da minha 
parte, vi, entre outras suppressõcs,. consignada a 
dos Jogares de cirurgWo o de capemo rlo arsenal 
de marinha do Pará. 

O Sn. lluAnQuE DR MACEDO :-Porrruo foi Sllp-
primicla a vorba correspondente. 

O Sn. CosTA AzEVEDO d;i um aparte. 
O Sn. BuAnQuE DE MACEDO dú outro aparte. 
(lia aind1t otttl'os apa;·tes). 

/ 
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O Sn. A:uEnrco :- Attribuo este facto a um 
engano muito frequente em trabalhos desta natu· 
rozu; nem está nas minhas intenções fazer a mais 
Jeve censura aos dignos membros da commissão 
do redar.çíio, a quem estou acostumado a prestar 
toda a consideração e estima. Entretanto faltaria 
ao meu dever, si deixasse passar sem reparo este
fnclo singul.,r. 

Com pulsando a~ emenda~ approvadas em 2. a 
discussão, não encontro nenhuma disposição que 
se refira ao capellão e ao cirurgião do arsenal de 
marinha do Pará. Si passo a lêr as emendas e 
ad!litivos, offereeidos na 3. a discussão, vejG que 
se diz: 

No Hdditiyo 1. •, n. 5, relativo aos arsenaos: 
• Inclua-se nas suppressões os Jogares de eapollão e 
professor de geometria do arsenal da Bahia ; de 
cirurgião e de capellão do ,de Pernambuco. • 

Esta emenda foi elfectivaracntc approvada, mas 
em relação ao Pará tal não se deu, porque nen
huma emenda fàra apresentada nesse seu tido. 

u Sn. MonErnA DE BAnnos :-Foi approvadn a 
separação da Terba e, por conseguinte, do serviço. 

O Su. Au~Rrco :-Havia, é certo, um additivo do 
nosso illustrado eollega Costa Azevedo em que oram 
supprimidos em todos os arsenaes os logareí! de 
cinugii'ío e capellão, porém foi rejeitado. 

_O ~R. HuY DARnozA :-Não apoiado ; a questão 
nao e esta. 

(Ha outros apartes.) 

O Sn. AHEnrco :-Senhor~s, a maneir:~ por que 
os illustros deputados me respondt•m me parece 
qu~ não póde satisfazer as exigencias do corpo 
legislativo, porque não é maneira regular de sup
}Jrimir ernpreg·os, supprimir as nrbas correspon. 
don tes do orçamento. 

O Sn. MonElRA DE BARROS: -Foi declarallo. 
O Sn. JOAQUIM NAnuco:-A declaração ó o voto 

da camara. 
(Ha antros apTrtes.) 
o ns~. AMEHICO; -l'óde parrccr uma incon

gnwn_cla qtw, sondo supprimidos os cirurgiõe,, c 
capcllucs dos arscnacs da Bahia e Pcrnam!1uco ca
pit.nos mai~ impoi·tantes do que a da provincia~quc 
tenho a honra do representar nesta casa, snjam rua n
tldos os ~o ars~nal do flar(i; mns esta uão é quoslão, 
n~m serm enb1vol ncsto momento. Quaesquer f]lle 
SeJam as razões de ordem economica, de uniforrní' 
dado, do lwrmonia do systema adm!nistrativo, tocJJs 
ellas dosa[J[J:JI'ecmn, perdem o seu valor ante o facto 
incont.rovt'l'SO do quo a supprossiío de t:ws lon·ares 
nlir~ foi •locrotalla lilll' e:·.tn ang·u~la f·anwra. (A pr;farlos 
euao az!ol;ildos.) Dlz-?r!,.eOIIl insisleru:ia, que a !les
Ilczn !lu l01ln, gupprlllwla n Yerbu rcspec•t.iva, mas 
nununcnte,repi~o, e;;IH proc~Jliü!wnto não é regular. 

- Devemos discutir e votar pnmo1ro a d;!sneeossidarle 
dos empregos, e só depois do rcr:onlwcida pela ca· 
mara;. comprcl~endo quo na ctespezo. se faça a nc
ce.ssan~ reducçao; mas começar ue traz para diante 
uao esta de accàrdo eom a pratiea do. nenhttm dos 
parlarneutns. 

dos Jogares de cirurgião e capellão do arsenal do 
Pará, que não foi decretada pela camara. 

Vem á mesa> é lida e l!poiada a seguinte 

EMENDA 

Ebnine-se no n. õ do§ 3. 0
, art. ti.o do ministo· 

rio de marinha as seguintes palavras : 
Cirurgião e capel!ão.-S. R.- Dr . .Am{wico. 

o !i!h•. IIyglno 'l§Uva:- Sr. presidente, 
tendo prestado alguma attenção á5 disposições que 
a camara aceitou, vejo-me na necessidade de re· 
clamar contra alterações de umas e mú compre
bensã.o de outras, pela commissão .d.e redacção. 

Uma dessa~ reclam(IÇõos perteneia, com todo o 
direito, ao nobre reliltor da commissão do orça
mento, que não só como quasi autor do projecto, 

. corno por ser o representante do governo na dis
cussão do orçamento, seria mais compotento para 
fazer a reclamação em que vou entrar ... 

O Sn. RuY DAnnozA :- E' sig-nal de que a com
missão não achou a irregularidade quo V. El:. võ. 

O SR. MonEinA DE BARnos:-Que a redacção está 
conformo o vencido. 

O Sn. IIYGINO SILVA:-A camara está lembrada 
de que o nobre ministro da fazenda oppoz-se a que 
os JUros da divida publica fossem tributados. 
S. Ex. não fez excepção, nem distincção alguma 
entre divida consolidada

1 
e divida fluctuante, e 

o projecto foi muito expresso, dizendo sempre-
divida publica. . . I 

O Sn. BuAnQUE DE .\V.IACEDO:-Apolices, simples
meu te. 

0 SR. HYGINO SILYA:--A expressão foi-divida 
publica e desde que~passo,u esta disposição ... 

0 SR. DUARQUE pg MACEDO :-0 nobre ministro 
foi ouvido sobre esta interpretação e está porfeita· · 
mente do accôrdo. E, seria um grande absurdo 
que quem levasse seu dinheiro ao thesouro ficasse 
isento de pagar imposto, rcando então o thesouro 
banqueiro de todo o mun.do. Não havia nada me· 
lhor. 

O Sn. IlYGrNo SILVA :-0 que 1lizin o projecto, Sr. 
presidente? Títulos da divida pulllica. Entretanto 
a comrnis-ão do redaeçilo isenta do imposto sim
plesmente a <~police, a diy ida consolidada, e <~ssim -
restringindo a ísenção do ,imposto á divida conso· 
lidada sujeita ao imposto os outros Litlilos, os da 
di viga f1 uctuaute. 

Eu entendo, Sr. prcsidqntc, que nem o nobre • 
ministro tinha este pensamento, nem a camara, 
porque era impossível I!IIC 1:ogitassem nsRe meio do 
consolidar noc:sa diviJa f!ucluanto, olwigaudo ns 
possuidm·es, os credores \lo títulos fllwtuantcs a 
uma conversilo forçada. -
· As razões que o nobre ministro upro:>entou no 
seu discurso e com as quaos eu estava de accôrdo 
são taes, que isentam do imposto não só os títulos 
da divida consoliduda, Cirpo os titulas da divida 
Jluctuante. 

O Sn. BUAHQUR DE MAmmo : - A redacção está 
conforme o vencido. 

_Com estas lilrevos consideraçõe~, Sr. presidente, 
Jl!!O t~mho em vista senào restabnlceer a verdade do 
voncHI?; rr;ço, portanto, ~ illustr~ula coilnnissiío de. ü Sn. liYGINO SILVA:-Não cstá,porquo em vez da 
nH.heçao heün 1.::1 para olTorneor uma tmwntl:~, e li- i' cxpr.ll'~s:ío- di yitla pu LI i.en ·-emprega as palavras 
llliii:Illllo as pulavrns lfUO se referem ú suppre~si\o - diVH.la puiJhea eonsollllmlu. O IJUO são as apo· 

\ 
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lices? São titulas da divida publica com um nome 
especial, mas o bilhete do thesouro não é menos 
um titulo de divida publica. . . '. 

O Sn. DUARQUE DE MACEDo E eurnos S.ENIIORES:
Não apoiado. 
.os~. HYGINO SILVA:- ... porque a apolice quer 

d1zer mstrumento authentico da divida e o bilhete 
do thesouro tambem o é. 

O Sn. MoREIRA DE DAnnos:-Apolicos são títulos 
expedidos em virtude da lei de 1827. 

O Sn. HvarNo SILVA:- Entende, pois, que esta 
cama~a não approvará ump distincção tão odiosa 
que 1m portara um verdade'iro calote aos eredore~ 
da divida. flnctuante. O proprio nobre ministronão 
estabelee~u _a distincção com que o nobre relator 
tiacomm1s~ao do orçamento quer hoj!l argumentar. 

Sr. pres1dente, para ver ~uc a commissão não 
tem a menor razão, vou lêr o artigo approvado em 
2.• di?cussão.(lé)_: .•Sómente. a renda de ~OO:Ooon 
para ?Jma est.a sUJeJta a este_1mposto, não compre· 
)lendJda, porem, a que prov1er <Ws t'itulos de divida 
pttblica. · 

Não está élaro, Sr. presidente, que a camara 
isentou não só os títulos da divida consolidada, 
como tambem os títulos da divida tluctuante? (Não 
apoiados). 

Pois um bilhete do thesouro não é um titulo de 
divida publica~ A divida é {Jflrticular,porventura? 
Não, Ioge o bilhete do thesouro é titulo de divida 
publica, logo a distincção feita pela commissão é 
uma distincção que a camara não approvou, e que 
trarià o resultado justamente previsto pelo nobre 
ministro da fazenda, uma deslealdade para com os 
credoras da div~da fluctuante. 

O SR. JoAQUIM NAnuco:-Não apoiado. 
O SR. HYGINO Srr,vA:- V. Ex., que é tão inte!li

gente, mostrar-roc-ha o contrario. . 
O SR. JoAQUIM NABuco:dá um aparte. 
O SR. HYGINO SiLVA:- E' uma conversão obri· 

gada, ou então é uma conversão inepta, porque si 
o thcsouro pagar a divida fluctuante :mtes do novo 
ex!lrcicio, os credores ~esta divida se livrarão do 
imposto; mas, si o thesouro quizer sophismar, si 
não pagar antes do novo exercício, ahi ficam os 
possuidores dos títulos da divida fluctmmtc su
jeitos ao imposto de :ll •;,, o na collisão, entre o im
posto e a consolida<;?ío, é muito provavel que muitos · 
preferirão a consolidação. . 

Sr. presidente, eu, com o nobre ministro rla fa
zenda, entendo que não é por este modo que so 
'tratam os credores do Estado, obrigando-os D capi
tular com o thesouro. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco:- l"oi a!Ji que dei o não 
apoiado. • 

O Sn. HYGJNO SrLvA:- Perdôo-me V. Ex., ou 
não estou resolvendo a qucstãi quo V. Ex. 
talvez supponha. Si se tratasse du iseu~úo que foi 
votada pela camara, eu podia pensar do um modo 
difl'crcnte; mas o c1ue l,lãO admitto é e.c:ta distinc
ção, porque é uma imposição aos possuiuores de 
títulos da divida fluctuante. 

A conversão, senhores, não é assim qlle se faz. 
A conversão se faz per um accôrdo entre os crr)
dores do Estado e o proprio Estado, ~r.:côrdo cujus 
condições são estipuladas. 

Por isso cn tendo qnc nunca potlcr ia pa:i31W pela 
cabeça do nobre ministro da fDzenda, que achou 

imJ?oral tributar os outros ti tu los da di Tida con
so!Idada, fazer esta distilicção, que póde ser tida 
como uma esp~rteza~ desde que o projecto appro· 
v a do em 2.a d:scussao falia expressamenfeern titu. 
los de divida, em geral. 

Não poderão, pois, os nobres deputados refutar 
o que acabo de dizer. 

Sc~·,~a m_esmo, Sr. presidente,<uma cousa que cu 
qualtucarw e o mo rcprovavel, si esta camara dei
xasse passar uma disposição tão odiosa. 

O SR. Huy BAnnozA : -O odiosidade está na lei 
que ella ntou. 

O Sn. HYGLNO SrLVA : -Já li a lei, mas a lerei 
novamente (Lê). 

Pergu:nt.o: títulos ~e divida publica sue só titu· 
lo_s da_dmda conso)Jdada 9Os bilhetes do thosonro 
nao sao tamhem t1tulos? 

L_ogo, a_ com missão, fez uma àistincção que o 
proJecto na o ~az, e uma distincção odiosa. 

E Sr. presJdente, esta distincção seria um sub· 
terfugw, que por força havia de acabar com a 
cgnfiança e credito do paiz. · 

O Sn. Ruv BARBOZA :-Si í peiór, avenha-se e 
nobre deputado com o illustre Sr. mi1.istro da f a. 
zen da, com a camara que votou isto. 

O Sn. HYGINO SILVA: -A camara votou aquillo 
que estava no prsjecto em 2.• discussão, mas isto 
que está na redacção é outra co usa. 

O Sn. MoREIRA DE BAnnos:- Declare o pensa
me:nto do V. Ex., formule a sua reclamação. 

O Sn. HYGINO SILVA :- Acreiito que o pensa
mento do nobre ministro é o mesmo, não pód~ 
ser outro. 

O Sn. FELICIO Dos SANTos : - Ninguem é capaz 
de defender essa idéa. 

O SR. HYGINo SILVA: - Ninguem é capaz de 
confundir títulos de diYida publica com títulos 
da divida consolidada ; e as consequencias os 
nobres deputados comprehendcm. 

O Sn. Buuou~ DE MAcEDO:- A nossa Iegisl.1ção 
de fazenda não chama os bilhetes do thosouro de 
títulos de divida publica; chama-os-bilhetes do 
thesouro. 

(lia outl'os apa1'tes. ) 
O Sn. HvGINO RrLVA :-Na linguagem financeira os 

títulos da divida publica dividem-se em differentes 
especies, sendo uma dollas as apoliccs. Ainda hon
tem li a esto respeito um escriptor brazileiro. E' 
un1,a alteração de rcdacção, que importn uma 
grande alteração· do pensamento da cnmara. 

No n. 2.• do periodo 3.• do art. 8.• se lê o sc
g·uintc (lê) : 

• São elevadas ao dobro as taxas elo sello de L", 
2." e õ." cla:>se, a dos sub-estabelecimento~ do 
art. :t:.l ~:i. • e as do § 4. o a H. do mesmo artigo do 
regulamento n. Mí05 de 9 de AIJrii de :1870. 

A primeira reclamação, Sr. presidente, quo pre
tenilo fner sobre este artigo, niío é com relação 11 
cllo isoladamente, mas sim comparado com o 
art. 30 .. 

A eamara estará lem}Jracla de quo a commissão 
propoz a nullidade dos papeis sujeit~s ao sello, que 
não fossem scllatlos nos prazos dev1dos. Em con · 
traposição ücsta idúa, que não foi apoiadn pela ca-
1nara o contra a qual cornccar:nn a levantar-se as 

" ( 

I 
/ 



352 Sessão om 23 de lVIa io de 1879. 

opiniões, ponJLle ten.din. a subordinar rlireitos á 
e\eetlf)ito de nma Jo1 fiscal, a cama~a arloptou o 
o\pcdiente do nobre deputado pelo ~10 ~rmde do 
Snl, fazendo dobrar o sello da renl!daçao. 

o Sn. ~IonmnA nE BAnnos :-Não ha chnida. 
Ern que cst:í a rcdac~~ão contrarin n isso'? 

O Sn. JJyr;rNo SILVA;- Eu direi. 
A mhs1itui~· iio, Sr. presidente, segundo eu en

tonlli o pens:uncnto da camnr~, foi sómente para a 
re\·alidação, cujo sello era donrado pelo proJecto e 
nu o para todos os sellos. 

Eu entendo que a camara votou como substitu
tivo, mns só para o:-; seiios, que se tratava do do
brar. 

Qn<mto aos ~ellos que não são dobrados pelo pro-
jceto cu entendo que continúa a revalidação antiga; 

' 1 tol'íi~c. comqnanto a disposição generica da emon
(Ja pareça comprehender a revalidação de todo e 
qnalquor sello, a occa_sião e.rn CJ?-e ~lia foi apresen
tada. n as ohsorva~~oes feitas md1cam claramente 
rtne, o flm de! la era só mente substituir a idéa da 
nullidadc, e com relação sómente ao sello que tra
tnva-se de dohrar. 

Por isso enlondo que o art. 30 deve ser substi
tttitlo pelo seg1~inte (lê): Depois das pala vras--9 de 
AJJril de :1870-acrescente-lle : ficando elorada á 

· um scllo 20 vezes maior a taxa da revalidação, e 
snpprima-se o art. 30. 

sr. presidente, uma I;evalidaÇi'ío de se !lo v in to 
vozes maior para os títulos de sello fixo que a com
missão tambem não dobrou é um desproposito. 

O pensamento da camara foi sómente dobrar a 
revalidação dos outros, porque muitas vozes na 
falta dos outros sollos, não tem a menor responsa
hilidnrle a partg. 

na sellos que os escrivães são obrigados n em
pregar; os proprios juizes mnitas vezes têm du
vidas em mandar sollar com sello superior e 
quando os autos são conclusos para o preparo, 
mandam revalidar, e pelo actual systema as reva-
1 i dações ús vezes são tamanhas que a parto julga 
melhor desistir d<1 dema.nda. 

Por isso julgo que a camara restringindo o do
hm 1ln revaliclnf)ão s{nnente aos sellos que actunl
nwnte são dobrados, interpreta perfeitamente 
o rwus:nnonto do autor da emonrla e cstnbclecc, 
precisnndo o sou pensamento, uma medida con
veniente. 

A 2. a reclamação refere- se á 2. a parte da dis
posir:ão (lê) : " ... as da tabella annexa ao decreto 
n." fi.. 356 de 21!- de Abril de i8G9 com excepção das 
tlosigm1das nos §§ 1.", 6. 0

, 75 a 82, U:J a 97, 106 tl 
!08. , Estas são tmnbern dobradas. 

Nüo vou fazer uma incropação á commissão, mas 
11oto qneha nrJni uma duplicação de impostos. 

irnposto dobrado, segundo o projecto e }1agariío -
tambem o imposto do regulamento de i870! Não 
é possível que se cobrem os impostos de ambos os 
decretos ; isto foi equivoco. 

Pergunto eu: qual dellos se deve cobrar'? 
O Sn. FELICTO nos SANTOS:- Houve aecumulação. 
O Sn. HYGINO SILVA:-Não é possinl que a 

camara tenha votado acCJJmulação. 
O Sn. FELICIO DOS SANTos:- Note V. Ex. que 

essa disposição se referi aos barões indige1111s. _ 
O Sn. HYGII'io SILVA :-0 orçamento contém uma 

.disposição verdadeiramente inintelligivel nesta ma
teria, por~ue allude a uma tabclla que tributa es 
mesmos htulos, que o regulamento ào scllo tri
buta 

O SR. BuAnQUE DE 1\'L-\cEDO :-0 imposto é sobre 
os títulos estrangeiros. . · 

O Sn. GALDINO DAs NEVES :.-Sobre os títulos exo
tieos. 

O Sn. HYmNo SrLvA:-Não estou tratando da 
emenda do Sr. Policio dos Santos, . essa está em 
outro Jogn_r, estou tratando da disposição q11e accu
mula os Impostos de dons regulamentos sendo 
llmjá revogado. ' 

O Sn. RuY BAHBozA :-Mas V. Ex. censura a re-
claeção ou º vencido'? · 

O Sn. HYGINO SrLVf-: -E' o vencido a rc
dacção está direita. Ma~ pergunto: como s~ podem 
accumular dons impoptos da mesma natureza e 
com a mesma applicaçiio '? Não é possível ' Jorro a 
lei é incoherente e inil1telligivel. ' "' · · 

Nem .so diga que é rqzoavel a accumulação, por
que os Impostos da tnbcllla de 1869 foram fundidos 
no regulamento do sello de :1870. O projoctà aceitou 
as tabellas e os impo~tos refundidos ao mesmo 
tempo. 

Nesta parte, portanto, o projecto é incoherénte 
contradicto c inintolligivol; e o resultado é qu~ 
se h a de pagar o menor. a 

Tratando do imposto de renda, o projecto é uma 
sphynge. Eu perg-unt~ 'á commissão si os 2 °/ 
de que trata o projoeto, sobre [I renda de todos o~ 
contribuintes se referom á renda liquida ou á 
renda bruta? 

O Su. BuAnQuE DE lVfAcEno:-V. Ex. devia ter 
tratado disso quando s~ discutiu o orçamento. 

O Sn. HYGINO SrLvA:--Mas, si VV. EEx:. me ar
rolharam, como h11via eu discutir'? Em todo o caso 
este imposto não se comprehendc, e tanto não sé 
comprehendC\ que o nobre relator da commissão 
não pódo responder ú n,tin!Ja pergunta. 

O Sn. BrL\HQlJE nE MAcmno :-Mas o fjllC t0.m com O Sn. BuAnQUB DE MAcEno:......;. A renda é á decla· 
rai~a. Fica. ao arlJitrio d'p eontrilminte declarar qual 
(jUIZO!'. 

ist.o a cornmissão '? · 
O Sn. IIYG!No Sn.vA. ;-Pois V. Ex. não sabe que 

qnanrlo o orçanwnto contém abstli'rlo incohe
renc~a nn contradicção tem logar uma q;wt·ta dis
cussao "/ 

A tabolla d~ 18G.9 quo foi fundida no regulamento 
do solto contem Impostos sobre os mesmos docu
mOJ_Jt•1~ que po.lo rr.gnlnmcnlo do sc•llo pagam om 
r::tzao ila ll,llailll!ldo do~ acle;. Assim é que as li
c~nças,.os tttnlos o ll,'alnm~nlos, n no!Jroza c brasão, 
o~ o!Jlc!lls rlp c~~a Impcrtnl, as cond ecoraçi'ws, m 
rlqllnnws setc•Hlll!c.os,. 1\ ontra~ merct•s, osl~tl'l to1los 
contom}llndo:; na tabella de ü9 e vãu pagar o SL!U 

DIII Sn. DEPUTADO dú 1.un aparto. 
O Sn. liYGrNo SILVA:-- Pelo pro-jocto não h a de

claraçã.o voluntaria, Di~-so que ha, mas não existe 
no Jll'OJOcto .. O projeeto pehou um modo do ex:trahil' 
a renda peior elo qnc'tudo quanto .têm imaginado 
o.s financeiros, porque putoriza o col!octor- a clis
tmglllr e11tre a dcclaraeão do contribuinte e a do
clarnção devida. Isto ó nútoriznr o colloctor a lanear 
atiUillo que qnizcr. " 

O Sn. BuAnQUE DI~ l\L\crwo :-Onde está isso? 
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O SR. IlYGINO SILVA: - Vciu mostrar a V. Ex. 
que está no projccto. 

O imposto sobre a renda bruta nunca foi ima
ginado em parte alguma. A questão que se tem 
agitado é sobre nrcnd~ liqu~da, e.11 r.não é vorqncas 
despczas do prodncçao> dtvergmdo muito de pro
dueto a producto, s<~mpre que se tributar a renda 
bruta, ao p:~sso q1te se pedir a um cem tribuinte uma 
parte da sua . renda liquida, h a de se pedir 30 
outro toda a sua renda liquida c até uma parte do 
sou capital. Quando, pois, na camara se tratava do 
imposto sobro a renda, cu sempre entendi que se 
tratava de imposto sobre a renda liquida- e não de 
Imposto sobre a renda bruta. Agora, tendo a 
commissão fallado na generalidade, é preciso que 
no ]'lrojecto se declare si a renda computada é a 
renda liquida ou a r~nda bruta, porque quando se 
falia em renda entendo-se sempre que é a renda 
liquida. 

O Sn. RuY DAnnozA : - Neste caso não é renda 
liquida nem renda bruta ; é a renda declarada. 

O SIL IIYGINO SILVA:- E' necessario que se de
clare isto. A camara sabe que em materia de im
postos toda clareza é pouca; renda quer dizer renda 
liquida ; querem considerar como renda o quo não 
entra para algibeira? (Apartes). Em ma teria de im
posição; a lei deve ser clara e positiva, não só para 
o contribuinte, ·como para todo o mundo a respeito 
do medo de pagar ·e a respeito de quantia a pagar; 
portanto, si renda, em geral, quer dizer rendilli
quida, a illustre commissão, interpretando o pen
samento da camara, devia dizer renda liquida 
(Apartes). · 

Vejamos a objecção que os nobres membros da 
commissão oppõem. A renda tributada, dizem,não 
é a renda liquidn nem n bruta, é a renda decla
rada. Para que nos havemos de illudir volunta
riamente'! O projecto dá este direito a alguem? 
E' um sophisma dizer SJU& a renda deve ser a 

O S1~. HYGIXO Su,n:- O eolleetor por esto sys
lenw o um sacca- trapo para arrnnnar a renda. 

O 5n. MonErRA DE BAnnos:-:M~s como podia a 
commissão de redacçiío fazer? 
, O Sn. H>Grxo SrLH:-En vou rlizÚ eomo.1\ renda 
e a clecla_racia, segundo so quer; por eonsogninto a 
commi~sao podia ter supiJrimido a palllvra- d1:vicla 
-(Azmados). Estavn tudo harmonisado. E' o que 
proponho na minha emenda e cessnr:í todo o 
arbítrio. Si a eamara- votou neste sentido niío ha 
razão para que não aceite a emenda· nãb aceitar 
será dizer uma cousa c fazer outra. ' 

Sr. prosiden.te, a .voluntariedade do imposto 
sobre a renda e o umco recurso que poderão ter 
nossos pobres lavradores, que dirão a verdade, 
quando disserem que nenhuma renda tem. 

A lavoura do llrazil está dividida em duas clas
ses, a classe chamada dos lavradores e a dos fa
zendeiros. A 1. • classe, mais numerosa aqui como 
em França, faz para comer, faz para seu consumo 
pessoal, e, pois, tirar-se dessa classe uma parte de 
sua renda bruta, é o mesmo que .... 

O SR. PREsiDENTE :-Peço ao nobre deputado 
que se occupe da redacção e não da ma teria do or
çamento. 

O SR. IhGINO SILVA: -Estou tratando da re
dacç5o ; V. Ex. attenda o verá. 

Pedir a esta gente uma parte de sua renda, é o 
mesmo que tirar-lhe o pão, decretar sua miscria, 
porque dessa data em diante os lavradores de
vorarão annualmente uma quota de seus pequenos 
capitaes c afinal de tudo, só podem esperar a 
miseria. 

A grande lavoura, ela qual f~lla·sc tanto no 
parlamento, paga impostos tão importantes de im
portação o exportação, sabidas das províncias, c 
tl'ansporte, que eu entendo que_ muitos fazendeiros 
que ~e suppõem com renda de 20:oooa, declararão 
não ter mais de lJ,:Ooon, e não mentirão. 

declarada pelo contribuinte (Lê). 
E. · · · d t · 11 d' Attenda a camara para o seguinte: 1s aqm a reo-ra que vm es rmr aquo a 1spo- . . 

sição (lê) ; 
0 ,?s produ,c~os prtnCipa~s ~le l10SS

0
a lavoura j)ll,l:"<!lll . .. . . . 14 /o de sallllla das provmews, !} ;. na alfandegn, 

« N~ caso de r~cusar-se o. co.n~nbmnte a fnzcr são 13 •;.; com direitos de transporte, rruc não 
a devzda declàraç_ao, substiLUira a esta o eal- podem f~zcr com mrnos do 30 "/o, são 1:J •;,,. Os 
enio da r~enda fmta pelos lançador.es da fazenda, ob.]eetos de importnção para a lavoura, para sou 
que ,toll},arao por ba?e o valor l~cativo da casa do consumo, são trilmtatios em 80 •;. . Comquanto os 
hab1taçao e outros s1gnaes exter10res da renda. " direitos etc exportaçilo tendam a dividir-se cntrn o 

Si o projocto não contivosse a· palavra- devida com metei o internacional c o commcrcio ·intc.mo, é 
-eu entenderia qüe a doutrina cxplieadà estava claro que, nas noss~s circumstanciao, e>Bn~ direitos 
consagrad11 no projecto, mas o projeeto distingue rccahem sobre os yendcclores; qn_e todos pesam, 
entre declaração ·o declaração devicln, entre dccla- portanto, sobro os propríos fazondc11·os, porque os 
ração verdadeira, na opinião do lm1c;ador e falsa intormcdiarios têm sempre meios de f<lzcr eom 
declaração na opinião do Janç~dor ; o lam:ador J1c:1 CJUü o impost!J rcenía soh1·c~ 0 prorlnctor: . 
sempre com o arbitri0 de avenguar o de pensar que Sendo nss1m, Sr. presidente, ? un1.co ref1~gw 
a renda não foi a devida. Dizer, por exemplo, quu restar:í aos nossos lnvraclnr1;s e cah11' na li!Iêr
o contribuinte que tem 1 :000~000 de rei11la, ria, si não supprir.uir-se a p.1h.1Yrncom qnoo!nlmro, 
não é snfficicntc ; porque o l:m1;ador pôde pcn- si não empregar-se o clevido le~mo-:-CJU.W o JlJlpostn 
snr que a declaração é indevida, que a ronda é voluntario, que se cnntnntara o fw·.o eom as de
elo contribuinte c de 3.000h000, ou q..0001~000, elarnçõcs que ulles entende!'cm dever fnz~r, por
e não a que cllo confessa., Eis o grande· favor que nssim muitos, fazenªo mesm~ deelaraçoes ex:a
feito pela commissão aú pobre contribuinte I O geradas para menos, nao pagarao menos do que 
favor consiste nisto-o colleetor lança como en- devem pagar. 
tende razoavel, c- depois de ,lalll;ar ... (alg'n~s Colllo se acha a re1laeçiío, os eollect:Jfl'? podem 
apartes interrompem o orador). Senhores, ett podw nàll osl.al' pelo que díssimHn os eontr.IInuntes. _A 
te~ fallado no orçamento umu ou duas !toras, mas c:.unnrn votou no sentido <la voluntarwclad.o;. naG 
fu1 nrrolhooo (Riso). , sr pt'1dc contestar, c se disse sempre .que o 1mpos_to 

O Sn. MonEIRA DE BAnnos: _ A questão niío 6 de ern volm.1tar:io, rJn~ o regnlnclrn: se na a. ~leelnrtlp~w 
redacção. · . · 1 do eontnlmmtc, E' verdade fJUcl no proJccto cst,w 

A, 4õ.-T01\!0 I, 

/ 
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as palavn1s -declaração devida-, o quo quer di- O nobre presidente do conselho é lavrador, é 
zer qne não é tod_!l a de~laração que s.erve, mas um estadista conl~ecido, e eu supponho que ~sse 
srímonte a dcclaraçao dev1da ou verdadc1ra. A ca- não é o seu pensamento, nem mesmo o do minis
m:lra, porém, não quererá fazer o papel de Jograua to rio. 
aceitando uma cleclnrnção em um sentido e votando Entretanto a in r, trncção qne se póde tirar dos 
outra consa. I novos impostos sobrea lavoura e justamente que 
Ent~ndo, por isto, que a camara deve concordar os fazendeiros de hoje em diante são escravos <lo 

com a miHha emenda de supprimir-se no projccto thcsouro e que a população mé{fia composta <lesses 
a palavra -devida-, ou de fazer mesmo uma ex- que têm a qualificação de simples lavradores ca
phcação frnnca, de que, qualquer que seja a dccla- minharão para a m1seria, para a decadencia, co
rnção do contribuinte, t:lla evitará o arbítrio. e lan- meçando daqui a algum tempo a perder parte de 
çamonto do collcctor. A minha emenda diz:-A de- seu pão I 
claração, qualquer que seja, feita pelo contribuiu- Não podendo, pela natureza da discussão, con-
te, não poderá ser contestada. tinuar em mais apreciações, fico por aqui e re-

Sr. presidente, não querendo mais ser cha- rneHo á mesa as minhas emendas. (Muito bem 1 
ma do á orMm por V. · Ex. . . . muito bem I ) 

VozEs:- Está muito na ordem. 
O Sn.FELICIO nos SANTos:-Est:í muito na ordem, 

o ·orçamento é que está em desordem (Riso). 
O SR. IIYGINO SILVA :-Como diz muito lJein o 

meu collega por Minas, o orçamento é que está em 
desordem, e por isso não admirará que um discurso 
de observações sobre a i'edacção pareça mais discur
so de apreciação. 

Entretanto, eu repito a seguinte observação: 
O imposto de 2 •;. sobre o renda bruta é a mi

seria para a classe mais numerosa, e é muito pe
sado para os fazendéiros propriamente ditos. 

O Sr. presidente do conselho quanuo aqui fallou 
a primeira vez, prometteu o statu. quo da !oi de 22 
de Setembro de 1875. ' 

Eu comquanto não seja fazendeiro, comquante 
seja simples tow·iste, fiquei contente com a decla
ração do nobre presidente do conselho. 

Mas, hoje, Sr. presidente, vni-se tributar a la
voura, pede-se-lhe 2 '/o de uma renda, cp:.e o col
lcctor é quem ha de marcar .. 

Faz-me isto lembrar, Sr. presidente, do expe
diente financeiro de que Aristotelcs falia com 
re!ação ao reino de .Caria. O rei da Caria tinha um 
mm1stro, ou supermtendente, grande financcire 
c que era fertil em expedientes. Uma vez fez ver 
ao~ habitantes d~ certa província que o rei CJUeria 
llS su::~s cabcllcu·as para f~zer 11cruc~s. Os hnbi. 
tnntcs dessa província 11precinvmn muito o habito 
ilos longos cahellos c ficaram consternauos; mas 
algum t~n~po depois, o ~1osmo superintendente 
lhos parlJCJpou que se qn1zcssem contribuir com 
certa quantia para o tlwsouro, manil::tria bnsenr 
caLcllo~; á Grecin. 

Assim se fez e cllcs correram pnrn. o thcsouro 
mmto contentes. Essa provinda chamnva Lieia e 
os hahitnntes - Licios. 

Qu1 ~rcr:lo agora , Sr. Jll'<'si tlcntc, ·conservar o 
statuo qno do elcmcnl.o sorvi!, mns com a (·ondi('ilo 
de IJlle os fazendeiros de hoje em diante sejam ~s
cravos do,hcsouro 7 

Ü Sn. FELICIO DOS SANTOS: -E mautlam buscar 
as eaiJellciras ú China. 

O Su. HYGINO SrLVA:- Quererão, Sr. presi
~OJltl·, tr~,c.ur os calJOllos dos novos Ucios por uma 
lonte ilc J<m ua para o thcsouro, e dar1ui a alguns 
annos. ll~r o golpe no elemento servil, mas depob 
'ilc anHlUilalla a granuo lavoura e Cs"ohuo" os sons recursos? o ' , , 

Eu não o creio. 

O Sr. ltlot .. eira de Barro!!> requer c a 
camara approva que, inverte11do ·se a ordem do , 
dia, continue a discussão d'a redacção do projectt 
da lei do orçamênto. 

Continuo, portanto, a discussão 
O SR. PRESIDENTE:-As emendasdonobredepu

tado por Minas, não podem ser recebi<las porque n~11 
versam sobre a redacção. O nobre deputado propõe 
a elevação de impostos já votados.-

. O §r. Hyglno Silva (pela ordem) :-Si 
V. Ex. quer cu mostrarei como versam sobre a re-

·dacção. , 
na uma emenda sobre1 a isenção dos titulas da 

divida publica, porque a yommissão acrescentou-
fundada. . 

UM Sn. DEPUTADO:- Ahi pôde a commissão au
gmentar 

O SR. HYGJ.No SILVA:-.· E' verdade, ncsla _parte · 
pôde augmentar e em ouÍras pôde diminuir. Poi!l 
copie-se o que passou na 2.• discussão que é muito 
claro e não é preciso acPosccntar mais nada; basta 
dizer-títulos da di viria ~ublica-, o o governo que 
interprete si isto significa,-divida puhlica fundada. 

0 SR. PRESIDENTE :-I3em, O UObre deputado CU·. 
tende que é de redacção, a camara resolvc_rá. 

O Sr. HYGINO SitYA : .,_ Tambem é de redac.
ção a cmenda soJ)rO o imposto de 20 rs.a 200 rs. sobre 
volumes transportados nas vias ferreas. 'l'onuo 
a camara reuuzido a 5 rs. o imposto de 30 rs. pro
post(J pelo nobre deputallo de S. P:mlo sobre caua 
kilogrnmma de sal, é conscquencia que quando 
decreta taxa sobre volumes, Lievc s3r entendiua 
com esta rcstri cr,i'ío: mono? os volumes de sal, como 
ou proponho. O imposto sobre os vencimentos o 
os r.m[in~gados n1nnicipars e provincinos foi nbo
lido Jll! 2 ." tliscussão ; qntrctanto pela rcd:Jcção 
es~~as cbsst~s não 11c:un bentas de novo imposto . 
.In vô V. Ex. IJUC todas <1S altcraç(íc:; que en quero 
são de pnra rcd;1eção. · 

O Sn. FELICIO Dos SAN'ros:-Fallou bem. 
Yôm ú mesa, são lirlas e apoiauas as seguintes 

ll~U:NDAS. 

i." 
. Nn a~·t. 8. 0

, }leriodo JL 2, depois tias palavras- O 
de Abri! de 1870, nc.roscentc-so -lican do elevada 

I a um f,clJo vinte vezes maior a taxa de rovalida
\ ção - o supprima-sc o ar1:. 30. 
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Depois do piwiodo 8.• do art. 8.•, acrescente-se
este imposto não é applicavcl aos voncimentos rlos 
empreg:.\dos ger~es c. provinciaos o a declarnção, 
flría)qMr ·que SOJa, ferta pcl~ con~r,ihuinte não po
dera ser contestada- suppnma-se a palana fun
d«da. 

3.• 

No periodo i7 n. 2, acrescento-se- oxceptuarl.os 
es TOlumos contendo sal. ·· · 

~.· 
N:o art. U, depois da palavra cabíveis, acres

conte-se -segundo os ultimas regulamentos. 

5.• 

No art. 8.• poriorl.o 8.• ando cstá:_2 •;. sobre a 
renda ... diga-se : 2 •;, sob~:e a renda liq11irla.
Hygino Silva. 

O Sr. Ru7 Dnrboza :-Sr. presidente, 
sinto a perda extraordinaria de tempo desta ca
lllara, que se acaba . de dar, em rnateria quasi 
toda C!!Lranha ao assumpto ~a ordem do dia (apoia
eos); porque a caS.a é testemunha de que, em sua 
quasi totalidade, o que se tom discursado Jwje, 
durnnte tres noras, a proposito dn reducção, ó visi
Ti3lmonte relativo a ma terias diversas (Apoiados). 

E, .si não fôra este pezar, Sr. pr('sidente, a com
wissão não poderia dii:x:ar de mllir-se lisongeada, 
apezar QIIS criticas, COI.ll a h,om•a QUe obteve O SOU 
trabalho, dando lo«ar á auspicio~a estréa que a 
camara ac<Jba de ouvir, e que, não ob~tante, muito 
longe está (nem a occaslão permittia mais) do more· 
cimento do orador que acaba de deixar a tribm1a. 

Começarei 1 Sr. presidente, pela censura que nos 
foi irrogada pêlo .nobro representante do Pará. 

O Sn. Ali(Enrco: -Já di~se que não havia cen
sura. 

O Sn. Ruv DAnuozA : -Censura a rerlacção, 
ainda que não em sentido offensivo. Desde que 
V. Ex:. reprovou a fórma dada por nús ao pensa
mento da camara, ha censura incontestavelmente, 
ainrl.a que amign. Principiarei por olla. Trnla-se 
de assumpto que, segundo S. Ex., não foi contem
plado na discussão do orçamento, e que, entr~Lnnto, 
se acha redig·ido no projocto. Não tem razão o nobre 
deputado. Votou aqui a camara a supprcssão da 
verba relativa aos capcllães do Pará. A camara 
approvuu a SLlppressão da v~rba coilsign~·ub n dons 
emprego~ no nrsenal do. Para. S. Ex. nao o con
te:; la. Pois hem . . Posteriormente o noiJrr. deput«do 
pelo Amazonas, disculi_nd~ o assnmpto, off~~·c~cu 
uma .emenda que supprtmta _cs~es l?gares, p Im
plicitamente extinctos pela eltmmaçno, que se de
c.retára dessa verba. Mas então, ponderando· lhe o 
nobre relator da ·cornmissão de orçamento que a 
srippressão da verba presuppunha .a supprcssão dos 
cargos que olla ostipendiava, foi, ante essa r~flexão, 
e sem quo a camara a rontcstnssr>., rnt11·:ula n 
emenda. 

O Sn. AMEmco: -Não apo.iado, a emenda do 
nobre deputado foi rejeitada. 

O Sn. Huv BAnnozA :-S. Ex. está confundindo 
est)ecies distinclas. Hejcitada offectivamcnte foi, 

não essa emenda, que não entrou em debate, mas 
outra, que nada tem com a questão vertente. A 
pornmíssão (le rcdacção, que assistiu a esse dcbale, 
certa de que o meio de esclarecer as inlon~·ões 
legislativas dn cnmara, ó sonrlnl-as no curso das 
nossas discussões, persuade-se de não ter faltado 
aos seus deveres, firmando, a par da supprcssão da 
verba, o presupposto em que ella se funda: a sup
pressão do.sorvtço. 

Foram estes os motivos que actuaram na com
missão. Portanto, si ella acaso não corrospondcu 
aqui á confiança <lo parlamento, pelo menos a sua 
sinceridade, c lealdl!de com que buscou proceder, 
é manifesta. . 

Passarei agora ás notas do nobre deputado por 
Minas. 

A primeira deltas diz respeite ás apoliccs. 
No projecto votado pela camara, dizia-se sim

plesmente • títulos da divida publica , S. Ele en
controu na palavra - fundada - que lhe aeres
centámos, uma falta contra a exacção que deviam os 
guardar. Esta increpação contradiz os intuitos da 
casa, evidentemente manifestados, em todo o coiTer 
do debate. A isenção das apolices. foi uma das 
questões mais renhidamente discutidas nesta sessão 
legislativa . Varios oradores tomaram parte ':'ehc
ménte na impugnação ou na defesa dessa 1déa; 
mas a nenhum acudiu que se tral.asse de estender 
a irnmunidade aos ti tu! os da divitla fluctuante. 

(Trowm-se vrwios apartQs.) 
Peço aos nobres depu\ados quo não me inter· 

rompam; porque desejo ser breve. 
Nãe obstante a insistencia do nobre deputado em 

manter a duvida que levantou, creio que nenhum 
membro desta camara (o, senão, espero que ~no 
contestorn), interpretou de outro modo essa medtda 
financeira. Ninguem, combatendo ~u ~pprovando 
a idéa, a Iludiu senão a aiK>licos o a _lei de 27 ... 

O Sn. MonEIR.~ DE llAnnos : -Apoiado. O nobre 
ministro da fazenda o declarou em apm·te. 

O Sn. RuY llAnnoZA:-Não têm.. portanto, razão 
nem o nobre rlepntadt por Mina~, nem . o. ~eu 
digno comprovinciallo, que, n'nm apa~to_ dmgtdo 
a nós, diz;ia : - • Nisto pôde a comm1~sao acres: 
centar• S. gx. não nos fez o favor de dtzer onde c 
que a commissão arl.ditara, ou cerceara. 

O Su. l!YGINO SJLVA: - Si fnllar outra voz, 
mostrarei . 

O Sn. RuY llAunozA:- A segunda critica refere-se 
ao sello. Respóndo com a simples leitura da emenda 
substitutiva inkiada polo nobre ~oprcscntanto rl~ 
Rio Grando <lo Sul. Tinha-se :lfllll votado em 2. 
discussão qno a ommis,;iíu <lo sello, no prazo legal, 
trouxesse a n ulli<lnrln dos l.iLnlos e netos: P:n'f:<:et.l, 
creio, inlolcrnvcl essa disposição á g-ramlc matona 
da ramara ; c o nobre deputndo representou 
perfeitamente a convicção proponde~antc entre 
nós na emenrl.a que eu passo a ler, c for approvutln. 

Hesa olla ussim (lê) : 
• Substitua-~e o art. 2.• dos additivos pelo 

se~ruiutc: A taxa rl.e revalidilçiio de que tr~La o 
art. :Jl uo dcCI'<l to de 9 de Abril de 1870 sera ele· 
vndn ao duplo. • 

Que fez a com missão do rcdncção? Onde estayn o 
art. 2. • dos additivos, suprrimiu-o, do accunlo 
com a emenda· c de accõnlo com olla, no Jogar 
do~se artigo, eu1 substituiçãoiello, inseriu a emenda 

I 



356 Sessão em 23 de Maio de i879. 

approvnda. Si ha que criticar ~·o acto da camara; é 
questão diversa; nr•da tem com isso a rodacção ; e, 
n('ste cnso, a rccl;nnaç:ío de S. Ex. versa, não sobre· 
a fórrna, sim sollre a snhstancia, isto ó, gobre o 
vencido. 

r. a nind a nm rr·pnro qu;mto ao imposto do~; títulos; 
pon'rn. ~ ,,:,St.' ~cspcilo. S. Ex. fez o fu"or de decla
rar-no>, qttn n::o se rlirif;ia á redacção, mas á r.om
miss?ío de orçnmcnto e á matcria vencida nesta ca
nwrtl. Isto disrwnsa-me de responder-lhe, e faz, ao 
mesmo tempo, justiça á emenda apresentada por 
S. Ex., demonstrando que vem tarde e a deshoras. 

Tocon, emfim, S. Ex. no imposto sobre a ren:da. 
Perguntou o nobre deputado que especic de renda 
era e~ ta : a renda lirJuida 1 A renda hrttta? O pen
snmento da cnmara é claro: não se trata nem de 
renda liquida, nem de renda br'uta; mas dà que o 
contribuinte dec.larnr. Ao fisco nenhum arbítrio toca 
absolutamente. S. Éx. julgou descobrir um atten
tndo contra esse pensamente no qualificatrvo-de
vida- posposto alli ao substantivo-declaracão
que se aeha igualmente no ptojecte adoptadó c n~ 
projecto redigido. 

Affigurou·se ao nobre deputado que ê~se qnalifica
tívo irá constituir os lançadores na attribuição de 
pôr em duvi.dtt, accit~r, ou regeitar, as declarações 
do centrllmmte. Evidentemente S. Ex. deduz 
dessa rcdacção idéa quo nella não .se contém. As 
r.alavras -~eclaração devida-exprimem gramma
tical e lO!fiCamente a-dC\claração que se tleTe-, 
n declaraçuo a que está obrigado oj contribuinte. 
Não ha outra interpretação logica ou grammati
c~lmonte possiyel. J?cclaração devida · não quer 
d1zer-declaraçao mms ou menos sincera da renda 
real-, declaração exacta da renda-, mas simples
mente declar~_ção. que a lei impõe, e que, por
tanto, o contrrbumte deve, isto é tem obrigaç-ão 
d~ fazer (Apoiados). A lei votad~ por esta camara 
nao arma o fisco senão para exirrir a dednracíio 
uão para apreciai-a (apoiados). "' · ' 

Não vrjo equivoco nenhum. 
O Sn . BuARQUF: DE MACEDO :-Em todo o ca~o 

es~n expfic.:~ção 'erve de commentnrio tí lei. 
O Sn. HrniNO Sn.vA::_A lei devo ser elnra. . 
O S. HuY RAnnozA :-..:E' claríssima: Antes de 

coneluir, Sr. presidente, perrnittir-rrrc-ha V. Ex. 
qne cor:csponda com a attenção que nos me
rt:c.u ao tllLlSlrt·. rqm~sentante por Minas, f]Ue abriu 
•·st? debntn com n pro!iseiencia que amigos e ndver
sanos llw reconhecem (Apoiados). 

Ini1n! c;o, como 1\, de longos discursos , exorbitou 
el.le lloJe das normas 11110 prega, j)l'oferinrlo nm 
d1sr · nr~o de horn c mcin sobre materias cuja op
pOI'tmwlnde p~~ :;sou. 

O Sn. MAnmmo CAMPOS :-Nilo apoiado. 
O Sn. Huy l3AnBOZ;\ :-Volvendo um rapido 

oi Jim• a r li c l111scarci ver o fjuinhão que nos 
couhn. 

~· Ex. ap;~cciou os ostylos parlamentares deste 
pn1~ e dos patzcs modelos, com essa competencia do 
ant1;2;0 mc•;tre na arte da tri! una e na scicncia do 
governo parl~monlnr; 11 essa excursão proporcio
nou-lhe enFillJO a novas· accusac:õcs coritl'a o "a-
btnl'l<', ~cns erros e a pcs,o:~ â0 seu chefe. "' 

• (:~·.i~ico1l t ~~mllc~m S. Ex., com a vivacidade e as
ll:l r : z·~.(]tlr. cos lt~!n:J, a fcu;fío do or!}amcnto votndo, 
rej)I O\ .nido (]lUIS I tudo quanto nclle se estabelece. 

O Sn. ~L\.RTINHO CAMPOs:- Não fiz juizo sobro 
isso; Callei sobre a annexação ao orçamento. 

O Sn. RlíY BAnnozA:-Mas, ainda assim, essas an
noxações do que é que resultam, senão da política 
adopt~da pt<lln camara na elucubração do orçamen-
to? (Apartes ). · 

O nobre deputado por S. Paulo (o Sr. )foreira 
tle Barro?.), a quem S . .Ex. dirigiu-se; está sem 
duvi~a. nenhuma, pelas mesmas. idéas •. quanto 
ao VICIO em que peceam, no seu metào().o, os 
nossos orçamentos . Mas a questão agora não era 
jnlgilr as nossas praxes orçamentarias ante outros 
estylos, de cujo t)'po, adoptado nos Estados provectos, 
convém aproximarmo-nos; não é essa a questão a 
questão não é silber si a camarainseriu no orÇa
mento materia que no orçamento não devia estar. 

A occasião do remotliar esse erro, que tem ca
bellos brancos, não é esta; não póde sel-o. -

Tambem não tem mais que ver d9 que com isso 
a redacção quanto a outro ponJo, que a S. Ex. 
deu thema para uma parte do seu discurso: 'ó erro 
de .pag·inaç_ão, cu~a culpa cabe á officina typogra-
plnca, e nao a nos. · 

Do modo que todas as nossas faltas· reduzem-se a 
esta. Ha _no projecto um artigo cujo preambulo 
reza :. • Fr?am cre«dos, .alterados; ou suppressos, os 
segumtes Impostos. • D1z S: Ex. : • Não se entende. 
Quaes são os suppressos? os modificados? os crea
dos? • Simples falta 4e attenção ou de pacieneia do 
n~~re d~putado par~ poncluir a leitura do proj~cto: 
ahas facilmente veNa que, nos paragraphossubordi
nados a esse artigo. :~discriminação está feita ex
pr~ssamente. Creio que, a proposito disso, S. Ex. não 
Sei se estranl1ou ... a nossa ignorancia gra.mrrwtical. 

O Sn. MARTINHO CAMPOS :-Não apoiado. Não !la 
um.a palavra no meu discurso de que se possa in.
fenr semelhante cousa. 

q Sn. Ruy llAnnozA :-Bem ; não o ou vira nesse 
tOp!CO .... . . 

·O SR . liA~TINHo q . .u!POS :~Eu tenho o direito 
de ser aeredttooo; c tenho aqui as notas tachv-
graphicas . . · 

O Sn. RuY B~nriozA :-~asta n palavra de V. Ex., 
a quo dou mn1s poso do que a essas notas ~ Confio 
nhsolutamonte n~Jla. 

O Sn . . MARTINHO CAMPos;,...- Nilo podia então 
fítllar sem onvir o discurso. 

O Sn .. RuY BAnuoz.\ :-Ouvi-o quasi todo; tanto 
que varws vezes, em, apartes, o interrompi, como 
S:.. Ex:. ~~a de rccorr\ilr-sc. Mns ao começo delle 
J)ao cst1ve presente ; e informações qneeu devia 
ncettar2 lcvnram-mc a crer . que a commiss?to de 
redacçao merecera a S. Ex. a ·honra dos seus 
primeiros golpes, não obstante a obscuridáde de 
algnns dos sr.us mcmlnos (JWloapoiados). 

O SR. MARTINHO CAMPos:- V. Ex. deve ler a 
expcrien~ia de que quem anda contando estas 
eousas mo passa ... não sei de que (Riso)·. 

O sa·. H.ur RAnnozA :-A experiencia vem com os 
annos. Nelles ::linda estou mui distante do 
no!Jro deputn!lo; nótu!'al ê que nella o esteja igunl
l~lCl~lc. E. p~ra qur; mais, si já fiz á palavra de 
S. Ex. a JUSt.Içn devida? . · . 
os~. MAnT_INHO CA~!POS:-E'. a pura ·. verdndc o 

que d1~sc; nuo entrm na matena propriamente da 
redacçao. 
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O Sn. ~UY BAI\llOZA :-Fique assim consignaào 
que, no discurso do nobre representante de l\iinns 
que está habituallo a não deixar fugir-.lhe camarã~ 
pela malha... · 

O SR .. MARTINHo, ÇAMPos :-Si eu pudesse ! ... 
Mas a mmha rêde e tao fraca!. .. (Riso). 

O SR. Ruy BARDOZA:-. . . que no · discurso de 
S. E:L., que ágastou-se hoje com os ralhadores 
mas que é ralhador antigo, ralhador infati,~avel e 
ralhadqr mór desta camara, no discurso de"s. E~. 
cuja posição nesta tribuna sempre teve fama for
midavel, falha nenhuma, · senão aquella, que não 
era nossa, mas sua, pôde-se attribuir aa trabalho 
da commissão. 

O Sn. MARTINHO CAMPos :-Não entrei no exam~ 
da redacção propriamente dita. 

O SR. JoAQUIM NABUco:-Fez esta homena"'eJJl 
á commissão. " 

O Sn. RuY BAnnozA :-E como as. outras critieas 
alludiàm antes á política financeira da camara, do 
que á nossa fidelidade na redacção, creio, Sr. pre
sidente, poderei sentar-me, certo de que a camara 
não nos desconhecerá o escrupulo com . que nos 
empenhamos em servil-a, a sinceridade a que nos 
ativemos no desempenho do seu mándato. Clf'luito 
b~rn; rn,uito bem.) · 

O Sr. Moreira de Barros pouco wm 
que acrescentar ao que acaba de ser dito pelo 
nobre deputado ; vem simplesmente á tribuna para 
dar uma resposta a um topico do discurso do no
bre deputado por Minas Geraes. 

S. Ex. referiu•se ao orador no incidente que o 
chamou ao. debate, e disse que a proposito do re
querimento proposto ante·hontem declurara o 
orador ter comprehendido os additivos á lei dD 
orçamento. . 

S. Ex. equivocou-se nesta parte. 
O Sn. MÀRTINHO CAMPOS :-Todos os additivos 

que- deviam ser separados. 
O Sn. MoREIRA DE BARRos sustenta que houve 

equivoco; o seu requerimento referia-se aos additi
vos q.ue tratavam de em preza§ particulares na Gôrte, 
e assrm o declarou. 

Não .podia neste requerimento especializar todos 
os addítívos que deviam ser separados. Parece-me 
que não era occasião opportuna para entrar em 
uma long·a enumeração. 

O SR. }IARTINHO CAMPos dá um aparte. 

um trabalho pelo que diz rospcíto ao serviço m
completo e tanto u reconheceu que om uma das ver
bas do orçame.nto declara positivamente que fica o 
governo autorrzado a despender a quantia precisa 
para, por meio de uma commissão, estudar todos os 
ramos do serviço publico, no intuito de reorgani
zal-os ou supprimil-os. · 

Já vê o nobre depu!adq que a nossa preocc.upação 
no ~o monto. era d1mmurr a despeza : suppnmir ~s 
serviços serra um contra-senso. 
. I~o,r con~equencia, a camara bem procedeu neste 
mtu.1to; s1 o senado enco~trar ~ist~ pretexto ou 
motivo para prolongar a discussao uo orçamento
fal-o- h a sob sua responsabilidade, a eamara cwn
priu o seu dever. 

O Stl. MARTINHO Curros:- Não cumprimos, o 
senado é que h a de cumprir o seu. . 

O 81:. MonEmA DE BARRos não entra na apre
eiação das demais considerações aproseiltadas pelo 
nobre deputado ; ellas, como tudo quanto o nobre 
deputado costuma dizer, tinham o cunho do maior 
criterio e revelavam a sua grantle illustração e 
conhecimento do assumpto; faltava- lhe, porém, a 
epportunidade. . · · 

Tratamos da reduccão e não de cogitar do ser
viço.'· 

As observações feitas pelo notre deputado teriam 
todo o cabimento quando discutir-se o orç.amento; 
não o tinham, porém, na redacção, que não é senão 
a consignação do vencido na camara ; e como o 
orador não deve nem póde ter a felicidade de acom
panhar misse terreno o nobre deputado, quo sabe a 
proposito destes assumptos discutir todas as cou~as, 
senta-se. 

O Sr. Joaquim Nabuco : - Pedi a 
palavra, Sr. presidente, para renovar o requeri
mento que fiz, mas que não teve a fortuna de ser 
votado ao mesmo tempo que o do nobre deputado 
por S. Paulo no outro dia. 

Trata-se da discussão da redacção do orçamento, 
mas a discussão não é tão restricta que as conside
rações feitas pelo nobre deputado por Minas não 
tivessem todo o cabimento. 

O Sn. MARTINIIO CÁMPOS :- Tinham todo o cabi
mento, e tanto que o Sr. presidente não me chamou 
á ordem. 

O SR. JoAQUIM NABuco:-Tinham todo o eabi
mento, tanto que o nobre deputado por S. Paulo 
apresentou, talvez para prevenir esta discussão, 
uma emenda separando os additivos, e nós pe1~irnos 

O Sn. MollEIRA DE BARROs pergunta ao nobre que a sua discussão fosse reservada para o dia em 
deputado por Minas Geraes que diga si na nossa si- quo se apresentasse a redacção do orçamento. 
tuação orçamentaria podia-se deixar de fazer isto. 0 SR. }foREIRA DE BARROS:- Não são os cstylos. 
Desde que trata-se de reduzir a despeza, era 
necessario prescindir-se de certas verbas e não O SR. MARTINHO CAMPOs:- Em materia de cs: 
simplesmente das de alguns sprviços. A camara tylos não posso ir na carreira em que V. Ex. vai, 
commettrria uma- inconsequencia si organizasse acom'panho-o de long·e, mas sei um boGadinho 
serviços sem pretender pagai-os. Desde que so é (Riso). 
obrigado pelas circumstancias-excepcionaes do paiz o Sn. JoAQUIM NABuco:- Sr. presidente, eu vou 
a fazer economias e economias em alta escala, era propor que se separe do projecto dC"orçai.nenlo, fJUO 
necessario que fossem supprimidos serviços,-cujas vamos enviar ao senado, algumas materws que pu
verbas deixam de ser consignàdas no orçamento. recmn não pertencer a esta lei; mas sobretud? re-

0 SR. MAnTINHa CAMPOS dit um aparte. novo o podido qu~ fi~ pa.ra que Sfl ser~at~e~o addttrvo 
O SR. MonmRA DE BARROS diz que o nobre depu. que tem referencr~- a cau:a da ~mort~11ÇHO. -

tado cõmprehende que a camara tinha de preoccu- A n~elhor occaw1? pa!'a so ~tsc~{r a suppressao 
par-se da questão do estado actual do paiz pelo lado I da carxa da amortlzaçao sera ,quando o govem?, 
financeiro; foi forçada nesta norma de acção a fazer depois de ter entabolado co,I)Y algum estabeleci· 

/ 

/ 
/ 
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monto bancario as negociações necessarias para 
garantir o serviço da nossa divida publica, venha 
apresentar ao parl~mento, não este P!J~ido para or
ganizar como qu1zer, o nas cond1çoes em que 
quizer, o serviço da divida publica, mas o seu con
trato. 

O Sn. MARTINHO Curros :-Apoiado, si houvesse 
camara dos deputados, seria assim que se proce
deria. 

O Sn. JoAQUIM NABuco :-... por outra, não quero 
tambem que haja am contrato entre o governo e 
o estabelecimento bancario, senão depois que a 
camara, tambem por uma lei particular, tenha re
gulado esse serviço , quero que haja primeiro uma 
lei regu'Iando esta passagem dos serviços da amor
tização das mãos do Estado para as mãos dos par
ticulares, c que depois sobro esta lei especial, vo
tada pela camara, com a lei de i827, faça-se o con
trato, que por sua vez seria sujeito á revisão do 
poder legislativo. E' assim que entendo quo deve 
proceder um parlamento que tenha feito a amerti
zação da divida publica. 

O SR. MARTINHo CAMt>os:- E zela pela sua auto· 
no mia. 

O Sn. JoAQUIM NA Buco:- E' este um dos pontos 
sobre que peço que haja separação. 

Outro é relativo á estrada de ferro de Pedro H. 
O nobre deputado por S. Paulo, o Sr. Gavião 

Peixoto tinha proposto que o governo fosse auto
rizado a fazer contrato sobre a estrada de ferro 
D. Pedro II, mas elle entendia isto como fonte de 
receita rpara o Estado, tanto que, no caso de tal 
contrato ser feito, o governo ficava impedido de 
cobrar os impostos que fossem lançados pela camara. 

A autorizrção que dá a lei do orçamento ao go
verno para fazer contrato sob1'e a estrada de ferro 
D. Pedro II, não é e:x.actamente uma fonte de re
ceita; as bases sobre que o governo é autorizado 
a tratar para o arrendamento da estrada de ferro 
D. Pedro li, não aul;\'mentam em nada a ·receita; 
tacs como estão rcd1gidas querem dizer simples· 
mente: o serY"iço que ora é feito pelo Estado será 
feito por particulares nas condições em que é feito 
pelo Estado. 

Desejo, portanto, que este additivo seja tambem 
separado. -

Outro ponto é relativo á typographia nacional. 
O serviço desta typographia Y<li licar independen
te, ainda que por conta do Estado, e nós quere
mos saber sobre que bases ~ai-se organizar o mesmo 
seniço, como clle se vai fazer, qual é o orçamento 
da typographia nacional, quaes as suas necessida
des e como se póde manter a sua administração 
para constituir um Estado no Estado. 

Outro ponto é relativo á conversão dos bens das 
ordens religiosas. Este foi um additivo apresen
tado pelo nobre deputado pt.lo Rio de Janeiro, que 
eu não vejo presente, membro da commissão de 
redacção. 

Diz o additivo (Lê). 
. lia dez annos o Sr. Paulino apt'csentou um pro
JCCto neste sentido, projccto que se tornou lei do 

- Est~do. O prazo quo foi concedido ao governo para 
realizar esta conversão está a expirar e essa con-

O SR. BuARQUE DB MADEno,-V. Ex. mesmo está 
dando a razão: si o prazo expira este anno, cum11re 
que elle seja prorogado. · 

O SR. Jo.I,QUIM NABUco:-São estes os tres additi.
vos, que eu proponho que se separem do projec to 
de lei do orçamento, para que tenha melhor sorte 
no senado. 

Vejo que o senado é hoje, ao contrario do que 
foi dito aqui, o ramo do poder legislativo aonde se 
faz o orçamento; vejo os ministros, que aquinão 
fallaram, reservam-se para defender o projecto do 
orçamento perante o senado ... 

O Sn. ZAMA: -0 Sr. ministro da fav.enda fali ou e 
muito. 

o Sn. JoAQutM NABUco:-Eu já fiz as excepções; 
fallaram tres: os nobres ministros da faze•da, da 
agricultura e da guerra; mas quatro não f aliaram. 

O Sn. JoAQUIM BnEvE.S: - Dos deputados nenhum 
fallou. 

O Sn. G.A.LDINO nAs NEVES:-Quem fallou mais 
foi a rolha ~Hilaridade). 

O Sn. JOAQUIM NAnuco :- Ninguem sabe qual 
será a sorte deste projecto de orçamento. Por 
consequencia, concorrendo para .a ~epara2ão destes 
additivos, que muito provavelmente nao encon
trarão benevolencia da parte do senado; concor
rendo para a passagem da lei do orçamento no 
senado, supponho nl!.o estar praticando um acto de 
opposição, mas, antes, 1 um acto de governo ;·e é 
por isso que espero m1(l'ecer da parto do honrado 
chefe da maioria mais benevolenciaj ~o que o 
meu honrado amigo o nobre deputado pela pro
víncia de Minas. 

Vem á mesa, é lido e posto a votos e rej(litado o 
seguinte: · 

REQm,:RJMENTO. 

llequeiro que se separem do orçamento, para 
serem redigidos em projectos ·de lei separativa, os 
additivos ao projecto qqe se referem á snppressão 
da caixa da amortização; ao arrendamento da es
trada de ferro D. Pedro II e á c1mversão dos bens 
dos conventos. 

Sala das sessões 23 d1~ Maio de :1.879 .-Joaquim 
Nabuco. 

.O SR. rnrtsmENTB : - Si_ não ha quem peça a pa
lavra dou a discussão por encerrada (Pausa). Está 
encerrada. 1 

O SR. CosTA AzEVEDO : -Declaro ter pedido a 
palavra. 

O SR.· PRESIDENTÊ:- Eu perguntei depois de f a· 
zer-se a leitura do reqw~rimento se alguem queria 
a palavra, como ninguer,n reclamou, dei a discussão 
por encerrada. 

Encerrada a discussã<> e posta a votos, é appro. 
v a da a redacção n. !43 B das emendas feitas 0 
approvadas á proposta do governo fixando a des
peza e orçando a receita geral do Imperio para o 
txercicio de i879 a i~BO, e rejeitadas todas as 
emendas apresentadas. 

A redacção approvada foi publicada no Dlar-io 
Ojficial de22 do correntr. · 

versão não toru sido feita. ' 
Nó "" . . . _ SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO i)IA: s queremos ~1,ber porque o governo nao a fnz, . 

~ !Jor co.~serJliCnci.a 1ão vamos a.ut.orizar o governo Co~tin~a a 2. • discus~ão do projecto. de reform~ 
a eumpnr uma lei, vemoi ex1g1r que a cumpra. , const1tucwnal com as emendas offerec1das. 

-· 
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O ~r. I~nacio_ Ma.rt.ins (Atten,ccT.o): 
-Sentir· me- h1a de~m!na.do, Sr. presidente, si 
ousasse pretender atttngir a altura a que os illus
trados oradores têm elevado esta discussão. Não 
pretendo, nem posso pretender tanto. Mas assim 
como, na construcção dos surnptuosos ediflcios, ao 
trabalho dos grandes mestres tambem é admissi
vel o do simples e modesto operaria, eu espero 
que a cam~ra. me desculpará, si venho nesta hora 
avançada JUStificar o voto que dei a este projecto 
em 1.8 discussão, manifestar o que penso a seu 
respeito, e expender, ainda que rapidamente, as 
razões que tenho para sustentai-o em todas as suas 
partes. 
- As sociedades, senhores, como os homens, estão 
sujeitas a uma lei : ellas nunca podem ficar esta· 
cionarias, trabalham incensantemente para o des
envolvimento mais tapido do seu progresso. Ao 
legislador cabe a missão especial de conhecer os 
costumes do povo, de indagar da sua.instrucção, de 
examinar o seu movimento progressivo para fazer 
a fei, de maneira que nem esta contenha idéas tão 
adiantadas que a nação não as possa comprehen
der, nem tão atrazadas que ella já as tenha aban
dqnado, e não lhes possa servir para o seu desen
volvimento . E' esta a importante e difficil missão 
do legislador (Apoiados). 

A idéa da eleição directa surgio a principio em 
alguns espíritos mais adiantados do partido liberal, 
Jogo foi essa idéa adquirindo proselytos, foi-se 
propagando, ~e maneira que o partid_o liberal todo 
a aceitou e mscreveu na sua bandeira ou no seu 
programm1. Mas a. adopção do u.ma idéa no pro
gramma de um partido não quer d1zer que essa Idéa 
seja · reali.zavel immediatamente. Daqui vem a 
dillerença essencial entre o programma de um par
tido e o programma de um governo. O partido in· 
screve no seu programma todas as suas aspirações, 
todas as reformas que entende deverem ser realiza
das, ainda que em um futuro mais ou menos re
moto. O ministerio porém,como poder executivo, 
inscreve · no seu programma · aquellas reformas 
que, pela · natureza da reflexão, pela vontade na· 
cional e pela exigencia da opinião publica devam 
ser promptamente realizadas. · 

Aceita a idéa da eleição directa n<r programii]a 
do pnrtido liberal, o partido conservador, CUJa 
existimcia é necessaria e imprescindível na nossa 
sociedade, e cuja ausencia de repres~ntação nes~a 
camara eu lamento, embora elle seja o propno 
culpado pelas más leis eleitoraes que nos tem dado, 
o partido conservador oppôz uma vigorosa, forte e 
tenaz resistenci-a a essa reforma. . 

1\las o erro nunca póde assoberbar a verdade; 
as trevas por mais densas que sejam se desfazem 
sempre ao apparecimento da luz. 

A ídéa da eleição dírecta foi fazen~o rapi~os pro· 
gressos e abrindo espaço nas propnas .fileira~ .dos 
nossos adversarios · o distincto e o mms legitimo 
chefe conservador, o honrado Sr. conselheiro P~u
Jino abraçou- a,e com a franqueza que o caracter1sa 
e com a lealdade com que sempre procede, declarou 
ao paiz que com ella se tinha identificado. 

Não foi só S. Ex .. Na heroica Bahia o partido 
conservador, por meio de seus chefes a~ optou essa 
idéa, e o mais eminente chefe do partido eonse~
vador naquella província declarou gue.a ~~narchw 
não estaria segura, que as nos.sas ms~tmçoes cor.
reriam perigo si a reforma elei.tO!al ~ao fosse reali
zada immediatamente pela ~leiçao d1recta. 

Todos vós conheceis, senhores, as cartas musul
manas do Sr. Barão de Cotegipe. 

Todo o paiz, em vista de taes declarações cspe· 
rava que o nobre na~ão. de Cotegipe seria no par
la.mento um dos prmCJjJaes defensores da eleição 
duecta; S. Ex., porém, com geral sorpreza, rnsgou 
as folhas do seu alcorão, quebrou os velhos fechos 
de sua espingarda, ecollocou-seao serviço dos quo 
combatiam a eleição directa. 

Qual o motivo, Sr. presidente, que levaria S. Ex. 
a assim proceder? Seria o illustrado barão levado 
pelB: ambição do poder? .Grei~ que .não, S. Ex. já 
devia estar delle farto. S1 porem foi este o motivo 
que o arrasteu a comb~te1· a idéa que S. Ex. pro
clamava eomo de necessidade urgente, sua ambição 
foi depois assaz punida pelas amarguras que esse 
poder lhe trouxe (Apoiados). 

Nestas condições o partido conservador tentou 
fazer, quanto á reforma eleitoral directa, o que já 
tinha feito ás outras reformas do }Jartido liberÚJ, 
vendo que a opinião publica instantemente a exigia, 
procurou illudil-a, sacrificando-a como já havia 
procedido a respeito de tantas outras. 

O partido conservador que, para illudir e mysti
ficar as reformas do partido liberal, já tinha pro
mulgado um chaos que chamou reforma judi
ciaria ; já tinha feito incompleta a reforma da 
guarda nacional, já tinha promulgado unia lei 
inexequivel reformando a do recrutamento, já 
havia contrariado a idéa do partido liberal quanto 
á reforma do elemento servil, tentou addiar o pro
tellar a reforma eleitoral directa, e apresentou um 
projecto reformando a lei eleitoral . anterior, m:~s 
conservando o vicio principal que é o systema de 
eleição de tlous gráos. Sr. presidente, eramos pou
cos Iiberaes nesta casa, mas V. Ex. sabe os esfor· 
ços que ernpregámos combatendo esse projecto, 
baldados foram elles, e fornos sompro vencidos 
pela logiea irresistivel do numero, o projecto pas· 
sou, e é hoje a lei de 20 de Outubro de f875. Esta 
lei logo na primeira experiencia viu -se completa· 
mente condemnada por'todos os partidos ; ninguom 
hoje confia nos atreitos da lei que di via garantir 
o terço á opposição. 

Si em ~872 quando o partido liberal não tinha 
ainda tanta força como em f.876, ello pôde no pleno 
domínio da lei de f.84,6 mandar a esta camara to 
representantes, isto quando o partido conservador 
estava na sua maior pujança de força ; em i876 
ainda mesmo que estivesse vigorando. a lei de !8~6, 
natural e logicamente, o numero deveria augmen
tar-se, porque á proporção que o partido liberal 
se fortalecia na opposição, o partido conservador 
perdia as forças no poder com as cambiaes e outros 
desastres · e no entanto aqui só estivemos f7 Jibe
raes, apez'ar da reforma, que dizia-se, garantidora 
do terço. 

o Sn. SEnaro DE CAsrno:- Dezenove. 
® Sn. JGNAcro MARTINS:-Aceito com prazer a 

rectificação pois que • nobre deputado e o seu 
illustre co~panheiro de. deputação tambem f~ram 
eleitos pela província do Paraná, e foram arb1lra- , / 
riamente excluídos do parlamento pela camara d~ / 
nossos adversarios. / 

0 Sn. SERGIO DE CASTRO :-E Viell103 com di.I?JI()mas 
muito logitimos. / 

o Sn. IGNACIO MARTINS :-Nestas cond)tções, Sr. 
presidente, não sendo possível adiar o/Eeforma da 
elei(.ãe dirocta, viste remo to7aç.e a rocla· 

/ 
I .· 
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mava, 0 poder mouorador, que na phrase coristilu- 11 expressão da vontade da nação, o que cumpre ao 
cional é a chave de tüdos os outros poderes, no partido li~cral, -antes de. tndo;'é tornar a r~prescn
excrcieio do seu direito e cumprindo o seu dever facão nacwnal uma realidade, e portanto, e fazer a 
como chefe snprl'mo da nnr;üo, elwmou ào pod~~r o re.forma eleitoral. 
partido liberal para realizar ns reformas aceitas Healiznda n rl'forma eleitoral, o governo então 
pola opinião puhlica, .e especialn!ente a refor.ma ailoptará no seu programma para serem. r~alizadas 
eleitoral pela cle1çao d1recta (1lpowdos). O parttdo algumas elas mais urgentes reformas eXJfpdas pelo 
liberal, portanto, subio ao poder, não pela vontade partido. Os governos que tudo querem fazer ele 
irrosponsavel.do poder m~derador, como os n?S~_?S uma só voz não ~e sustent8m, nada conseguem e 
adversarios dtzem, mas s1m pela força da opmwo necessariamente naufragam; as reformas sucee
publica pela victoria das suas idéas (Apoiados). clem-se e não aceumulam-se. 
Não subioparlamentarmento, pois que não derro- O Sn. CARLOs An'oNso :-Querer tudo é meio de 
tou por meio de votação ao governo de seus adver- nada conseguir. 
sarios nesta r.amara; c demais em Janeiro de !878, UM Sn. DEPUTADO:- V. Ex. já disse o contrario. 
o parlamento não estava reunido ; e ainda que 
estivesse reunido, pelo systerna eleitoral que nós O Sn. lGNACIO MARTINs :- Como preliminar para 
temos, é quasi impossível um governo poder ser a reforma eleitoral do systema de dous gráos pll!'a 
derrotado na camara por seus adversarios; púde o systema clirecto, suscitou-se a seguinte questão: 
sel-o por seus correligionarios como foi o minis- a reforma eleitoral dirccta poderá ser feita indepen-
terio de 7 de Março em Maio de 1.872, mas não por dente de 'rcfonna constitucional ou não? . 
seus advcrsarios, porque estes pela lei eleitoral que Grande é o numero dos que entendem que a re
temos não podem ter maioria na camara, ainda forma eleitoral directa pódc ser feita independente 
que a tenham no paiz (Apoiados). da reforma constitucional; mas não menor é o da-

No exerci cio do seu direito e cumprindo o seu qnelles que sustentam opinião contraria. 
dever constitucional) o poder moderador chamou Eu declaro {I camara que sigo a opinião dos pri-. 
o partido liberal ao poder, e tão constitucional- meiros, isto é, entendo que a reforma eleitoral di
mente procedeu, que incumbia da organização do recla póde ser feita por lei ordinaria, independente 
rninistcrio ao chefe elo partido liberal, aquelle que de relorrna constitucional. Entretanto, longe de 
por este partido durante todo o tempo da opposi. censurar o govcrnopor seguir a opinião contraria 
ção, e principalmente nos ultimas annos,. nas suas n esta cu o louvo pela circumspecção e prudencia 
reuniões, nos seus clnbs, nas suas conferencias, com que pretende realitar tão importante reforma 
na imprensa e na tribuna era ostensivamente pro- (Apoiados). 
clamado chefe, c indicado para o logar que hoje Senhores, eu tenhq pela constituição um res· 
tão dignamente occupa, o nobre presidente do peito que chega á venrração. Ha pouco Lêpere, o 
conselho (Apoiados;. ministro do interior em França, dizia em relação 

Portanto, Sr. presidente, o partido liberal em õ á constituição franceza', no parlamento. • A consti· 
de Janeiro ele :1.878 subiu ao poder legal e consti- tuição franecza póde ter defeitos, mas tem uma 
tucionalmontc pela victoria das suas idéas, pela virtude, que é a de gar;mtir o governo republicano 
forç.a ela opinião publica (Apoiados). em França, , quanto ~t nossa eu direi tambem •. a 

Subindo ao poder o partido liberal encontrou nossa constituição pó1ie ter, e naturalmente tom, 
difficuldades maiores do que poderíamos ter pre- defeitos, mas tem a yirtude de firmar o governo 
visto na opposição. Encontramos os cofres pu- monarchieo constitucional representativo neste 
blicos exhaustos, quando nossos aclversarios diziam paiz. , _ 
que havia saldos, encontramos a administração Sr. presidente, o ill}lstre e sympatico deputado 
desorganizada quando clles annunciavam que ha- por Pernambuco, que tem revelado nas discussões 
via ordem, e além ele tudo isso, tinha o ministerio um . talento brilhante, unido ·à uma instrucção 
de realizar a idéa que o elevara ao poder-a re· variada, e que é por c.crto um digno herdeiro do 
forma eleitoral. nome glorioso que possue (apoiados), disse que 

O programma elo partido liberal continha com a depois da reforma do elemento servil nenhuma 
eleição directa outras reformas, e quando o minis' outra jámais foi apresentada nesta camara igual 
te rio pela primeira vez se apresentou ao parlamento em importancia a esta que discutimos actualmente. 
reunido, trouxe eomo seu programma a reforma Eu vou além de S. Ex:, a reforma ou e se dis
eleitoral pela eleição directa mediante reforma con- cu te tem maior impor·fancia para o pai i do que a 
stitucional. reforma do elemento s~rvil, que foi votada em i87L 

Desde logo o ministerio foi censurado por ter li-
mitado .o seu programma á reforma eleitoral, e não O SR. JERONYMO SoDRÉ : -Do modo por que foi 
ter nello incluído as outras reformas do pro- feita, sim. 
gramma do partido liberal. O Su. IGNACIO MAifriNs : -Não ha problema 

Não acho, Sr. presidente, procedencia alguma mais seria, diz Pascalfd, e cuja solução toque de' 
,nesta censura feita ao governo por ter limitado o mais perto aos interesses vitaes da socied{lde do 
seu programma á eleição directa. O ministerio assim que a organização do 1suffragio. 
procedendo não fez senão o que cumpria fazer e o .Montesquieu no Espfrito das leis diz •da maneira 
1[LW não podia deixar de fazer. pela qual é regulado o suffragio depende a perda 

'i acaso incluísse no seu programmn alguma ou a salvação do Estado. , . · 
outt.: reforma, niio cumpria o seu dever, porquanto Em todo Estado cujo governo ti repre,;entativó, 
a el~tç.ií~directa é a icléa principal, n que. elevou o não pôde haver reforma de mais importancia do 
r~rttclo L•~eral ao poder, e p_ort~nto, a U!llCa a roa- que aquella que diz respeito ao modo e maneira 
Jza:-so de, prompt~ e em lJI'trnetro lugar. , de ser a vontade naciotwl manifestada. 

St o syst~nf(l eletto~al q~e temos dit em resul- I Si a sociedade tem por principal missão e dever 
tado uma rcprt<sciltn.çao naewnal que póde não ser o zelar os interesses clqs cidadãos, garantir os seus 
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direitos, segue-se que nenhum;~ lei póde ser mais 
importante do que a que diz respeito á ac~_:ão e in
.tcrvenção do cidad~o ntt marcha rio Estado, e 
portanto nenhum assumtllo mais importante, póde 
ser trazido ao nosso parlamento, do que aquelle q tle 
nctualmente occupa il nossa attençiio (Apoiados). 

ó Sn. JoAQUIM BREVES :- A reforma do elemento 
servil dâ direi tos, esta tira direitos. 

O Sn. IGNACIO MAHTINS :-Não tira direitos, e o mo 
mostrarei, pelo contrario gar~nte e amplia esses 
direitos. 

Sr. presidente, o governo propondo-se conse
guir das camaras a reforma eleitor;~! dirccla, me
diante reforma constitucional, bem procedeu, em 
vista da diversidad~ de opiniões. O que poderá re
suttar c!isso? Uma pequena delonga, mas o resul
ta(!O filllll será que a re for ma eleitoral s.:l fará com 
toda a reflexão e prudencia, com a manifestaçTto 
Jranca de todas as opiniões, emrim, que a reforma 
será uma verdade. · 

Eis, Sr. presidente, as razões por .que, si não 
acompanho . aquelles que entendem que para se 
fazer a reforma eleiloral directa é necessat·ia a re
forma constitucional, não censuro, c pelo contra
rio, louvo o governo por querel-a mediante re
forma constitllcionnl. 

Entl''J; Sr. presicleFtte, em uma outra questão. 
A .assell)bléa geral, dec.retando uma constituinte 

para fazer a reforma eleitoral · directa, os poderes 
dessa constituinte são limitados pela ass;embléa 
orcloinatia que a decretou, ou esta não pódc limitar 
os poderes daquella ? -

Senhores,si ou respeito muito a opinião claqüelles 
que sustentam que a assemblén constituinte não 
póde ser limitada pela assembléa ordinaria, rcs
j)eito mais a nos"a constituição, e nella encontro 
expressamente determinado que a assembléa que 
decreta-a constituinte não só póde, como deve limi
tar os póde!es dessa constituinte (Apoiados). 

O Sn. CAHLOS AFFONSO :-Essa é a verdadeira 
doutrina constitucional. 

O Sl\. lGNACIO MARTINS:- A no~;Ba constituição, 
senhores, deu a importancia <IUe devia ao exerci
cio dos dii·eitos políticos; e querendo garantir 
e3ses direitos mais ainda do ·que os outros, esta
beleceu a maneira por que se . devia fazer as refor
mas a elles relativas. No art. 74. a constituição es
tahelece'o seguinte (lê): 

• Si pa·ssados quatro annos depois de jurada a 
• constituição :do Brazil, se conhecer que_ alguns 
• dos seus arttgos merece reforma , se f ar~ a pro-
• posição pol' escripto, a qual deve. ter ong-em na 
• camara· dos deputados, e ser apo1ada pela terça 
• parte delles, etc. » • 

• Art. i75. A proposição s~rá lida llOr tres ve-
• zes, etc. • 

E depois no art 176, diz (l ) : 
« Admitticla a discussão, c vencida a necessidad~ 

~ da reforma elo artigo constitucional, se expedirá 
• lei que será sancclonada e promulg·ada pelo Irn-
• pera dor em fórma orilina l'ia : c na q na! se o~·de
« Mrá aos eleitores elos • deputo dos para a segumte 
• legislatura, que nas procurações .lhes conf!.ram 
• especial faculdade para a pretendida alteraçao ou 
• reforma.• 

Sr. presidente, em primeiro log·ar, note V . Ex., 
o eleitor não póde deixa_r de c?nferir estes poder~s 
para a reforma, é obngatona a procuraçao, l ots 

"-• ~6.-TOMO I, 

que a constituicão' emprega a expressão-o1'dl'-
nrtrá. · 
A~ ultimns pahwras do artigo me parecem elarns 

-dtz o art1g·o no final-pam ct pretendida alterarão 
ou Teforma. • 

Senhores, é regra .d(l hcrmeneutica que na lei 
nunca se encontra uma palavra mutil; si lw na 
lei uma palavl'a que pareça inutil, devenws pro
curar explical-1}, na certeza de que não !JÓdc ha
ver palavra inutil na lei. Si a constituição qni
zcsse sómente conceder a asscmbléa o poder de 
indicar· o al'tigo reformava! e não a maneira de re
formar, ou a alle_ração a fazer, diria sómcnte n
p1·etentlidn reforma-; ma~ a constituição foi a.'lian
le, disse-pretendida altemtxio ou ?'eforma-logo 
deve a assembléa or<linaria nn lei que expede 
convocando a assembléa constituinte determinar 
o artigo refonnavel, e além disto, tt manei ra por 
que ha de ser a rcl'orma feitn, isto é, a alte i·noão a 
fazer, porquanto a expressão-altemfão-d e" que 
se serve ~ eonstituiç~o, .moc;tra qtl.e n reforma pMe 
eomprehender torln o-artigo ou parte, e nas pnla
vras-prctendúla alteração se eon liCce per l'eitamen
te que a constituição quer que a lei ordinaria de
termine qual a nlternção que a constituinte eleva 
fazer no artigo . Portanto, pelas proprias palavras 
da constituição se vê que a constituinte não 11úde 
exceder os limites lrat;ados pela lei, e qne a lei or
dinaria deve marcar esses lirLites (Apoiados). 

Além disto, observo aos nobres deputados : 
si quereis que a assembléa orditwria não possa 
estabelecer liiuites á constituinte, então navcis de 
obegnr á conclnsüo fo1·çacla de que o senado deve 
intervir na lei feita por essa constituinte (Apoia
dos). 

Senhol'e.s,· a razão por que o senado não intervém 
na lei que <1 constituinte fizer, rel'ormando a con
stituição na fórma indicada na lei ordinaria, está 
expressa no al't. 176 ela mesma constituição. A 
constituieiío diz-• Se ordenará aos eleitores elos de
putados que na~ p J'o emações l~es confir~m espe
cial faculdade para a 1n·etend1da alteraçao ou re-
forma.• · · .. . 

Os eleitores não podem deixar de conl'eril· aos 
deputados os poderes especiaes para a pretendida 
alteração ou reforma, o que podem é eleger re
presentantes que sejam contrarias á reforma O!J. 
a!teracão pretenrlidu, e os deputados tla consti
tuinte: assim e: oi tos, podem filzcr a alteraçfío ou 
reforma do artigo inclictJdo, ·ma;; da maneira mar
cada na lei que ordenou r10~ ele i toros que lhes 
dessem para isso poderes, ou podem não fazer a 
tal reforma; a conslituínte púde pois ou aceitar a 
reforma ou rejcita.l-a, mas não póde al.tet·m· ne~ 
para n1t1is, ncm .para menos do que esta deternn
nado na lei ordinaria que decretou a rcfoema 
(Apoüulos ) . 

b ~;enado, senhores, nem o poder modem dor são 
excluídos de intervir lHI reforma constitucional, e 
si elles não podem intervir na reforma que n con
·stituinte fizer, é porque a constituiu te nlio púde · 
alterar nada na reforma indicada peb lei or
dinaria, na qual t:mto o senado como o poder mo
derador já intervieram (AtJoiculos). 

Sr. preside~1te.' cumpre .notar fJUe. nã~ se ~rata 
de uma constttumte proprwmente dtta, Islo ,12 ele 
uma assembléa que tenhn de estabelecer as )'lllses 
do Estado c crear o,s pod.eres. po_Iiticos; J.fata-sc 
sim de uma assomblea ordmana somente;éom rs-
peeia~ poder~ ~orn apprmro~:~ refor~a 

·,,_ . ·; :~.--:,-;~·.;;.:} . -~ i:$11 
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indicada sobro attribuições ou limites de podere~, sustento e que é a do projecto -a lei ordinaria 
ou direitos políticos já reeonllecidos pela con~trtu2- não só póde como mesmo deve pôr limites á consti· 
ção (Apoiados). Se_nllores, pela nos.sa orgnnrza\·ao tuinte, determinando como a reforma deverá ser 
poli!ic;l, não ha mew algum d~ ex~lmr-se o .~enad?, feita, e que a constituinte só poderá aceitar ou re
fJUe ó nm ramo do poder !og-1slatt v o, de rntervrr jeitar a reforma indicada, mas não poderá alto-
em qualiJliCr reformn legislativa rar (Apoiados). 

o senado. eoruo disse, é ou v ido na reforma con- Grande opposição tem tido o projecto por ex-
stitueionul, inturvindo como ramo do poder legis- cluir os ;:malpllabelos do exercicio do voto. 
!ativo na lei ordinaria que deereta a reforma, mas Senhores, o exercício do voto é importantíssimo. 
não é mais ou v ido na reforma feita peb consti • Os nobres depul::~dos 1lf10 quererão por certo ser 
tuintc,porque esta não é mais do que a rnprodnct;ão, mais liber·aes do que Stuart 1\'Iill ; pois bem, elle 
co1no sancção, da lei ordinaria t]Ue a decretou, .e é tão liberal como os nobres deputados, exige para 
esta a razão pela qual nem o stJUndo, mm o poder o exercício do voto n condição de saber ler e es
moderarlor inttorvém mm5, por isso que jú inter- crevcr, e além disso exigia mais o que Laboul<~ye 
vier:1m (A.poiados; mnito bem). diz ser uma excentricitlade ingleza : o saber fazer 

Senhores, a nossa constituição quiz garantir tanto a conta de Lrcs (Riso). 
os direitos politicos, que estabeleceu reg-ras espe- Exige saber ler e escrever, porque, diz elle, •sem 
ciaes rara qualijner reforma que :J clles disse,se isto é impossível admittir que quem não tem :JS 
respeito nos arts. 174 e seguintes: dá a iniciativa primeiras noções necessarias para cuidar de si, 
:i cnm;1ra do; deputados como a mais irnmediata para defender seus proprios interes5es, se julgue 
representante elo povo, estabelece as regras e capaz de. votar, isto é, de reg·ular os interesses pu
tramites do projecto, e passando este na eamara, blicos. • 
vni ao senado, ali i segue os tramites ordinprios· dos Lamartine em 1818 sustentou o suffragio univer· 
pr0j elos, e si o senadu approvar a reforma preten- sal, porém logo depois elle mesmo pediu :J limitação 
dida, vni o projecto ao poder m•Jderador, e este para só serem admittidos a votar aquelles que sou
sancdo•wndo, é n lei promulgada ; mas e o mo a bessem le1· e eserever. 
constituir.ão quiz dar ainda maiores garantias a o SR. GALDINO DAS NEVES: -Mas assim não eu-
esse~ Jireitos, exige quo a nação soja especialmente· tendem as n::~ções civilisadas. 
consultada, e então manda que os eleitores dêm . 
podere,; especiacs aos deputados que elegerem, para o, SR. I~N.ACIO l\L~RTINS ~-.~V· Ex .. gue~e~:~ 
approvarem ou não n reforma, c a nação consnltada e~~dO SUSPf:ILd!',a Italra d~ nao.:m uma naça~ CIVI
pódc ou illeger deputados que approvem a preten- · Jrs,\da? Pois IJem, a Italra ex1ee o saber lm e. es 
dida reforma, ou uleger deputados que a rejeitr;rn, crever · . 1 , ? 

11 
• 

e os deputados eleitos o que não pódem é alterar a ~a nossa. Am~riCa ül,lCOllti_~O'V. Ex. o [ P~· o 
reforma decretada (Apoiados). Chile, o E~~twdor, ~te. que ~xr"'ent es~a c,o dr~ao. 

Me parece que isto é claro e evidente (Apoiados). Na prçpua Ame riCa do No r te em al~uns E~t, dos 
como seJam 1\'Iassachussets, e Connect10ut, exrge-se 

. O ~H. GALDINO DAS NEvEs : - Em f83~ não se 0 saber ler ao menos um artigo da constituição e 
deu rsto. assigna1' o nome. · . . . . 

O Sn. lGNAcro MAn;nNs : -Deu-se. Eu sei q~io o-rlesicl~ra~un~ de todas as socw~1ades 
o SR. GALDINO DAs NE.VES: _ i'\ão se deu tal. modernas e o suffragro J-l:lllVers~\1: Como cles1.rlerq,· 

tun~ eu comprehendo, mas admrLtlr· se na actualt · 
da~e e espec~almente I}O nosso pa_iz,_ o suffr:1gio 
unrversal, serw um actp de funestrss1mas conse
quencias. Aquelles rnr~~mos do~ nobr~s deputaqos 
que parecem querer o suffrngw umversal tem 
parado ante as suas copsequencias. O illustz:ado 
deput~.do por S. Paulo, gue. com a .st~a palavra ms
IHrada, com a sua eloqurmCia prodrgrosa, arrebata, 
attrahc, .e prende a atte~ção de todos que o ouvem 
(apowdos), pareçeu-mc que pt'et~ndeu sustmítar.o 
suffragio uni vers::~l, mas aonhec1 logo que havia 
engano da minha parte, 1 pois que S: Ex. não quer 
o suíl'ragio universal, e o limita exigindo como 
condição o ter-se os m~dos de subsisli'ncia. 

o SR. lGNACIO MARTINS: -Supponha v. Ex., sr: 
presidente, q11e d'entre os artigos reformaveis se 
quer alterar o art. 5. 0 qne garante a religiiio 
catholiea apostolica romana como a relig'iiio -do 
Estado, para admiltir· a liberdade de cultos; vem a 
constituinte e tendo poderes para refonnar o art. 
5. 0

, s:·m se declarar em que sen ido, poderá em vez 
d~ reformai-o arlmittindo. a liberdade de cultos, 
reformai-o reconhecendo a religião protestante 
como a religião do Estado (Apoiados e apartes). 

Nas proprias emendas do nobre deputado pelo 
Alto Amazonas pócle-sc dar isto. Diz, por exemplo, 
o nobre deputado n'uma dellas : « Que a consti
tuinte se occupe igualmente com as refonnas dos 
arts. 40 e 43 da constituição. • Sabemos que a in
tenção e os desejo~ de S. Ex. são para reformar-se 
no sentido de tornar o senado temporario,mDs si a 
lei for só mente ordenando aos eleitores parn darem 
poderes c:.;peciaes para a reforma do art. 40 sem 
determin:1r qua' a reforma, a constituinte poderá 
em vez de reform~r para tornar o senado tcmpora
rio, ref,lrrrwr tornando o senado além de vitalício, 
hereilitnrio (Apoiados e apartes). . 

·Tal t'!, Sr. presidente, a conclusão a que se póde 
chegar, admittindo-so a doutrina que os nobres 
deputados sustentam, e que não me parece muito 
libernl (1l~artes). 

,v. Ex ... ;e portant?, St·. presidente, qae a dou
trma legttu\~' constrluCiQnal o liberal é a que eu 

Creio, Sr. prcsillcnle, quo nin.!mem no nosso pt~iz 
sustentaria o suffragio universal; e si ha condição 
que se deva impor para o exercicio do voto, ne
nlmrm mais. justn do qqe saber ler e escrever.Um 
publicista, Gottard, diz: • P[lrece- me que senão a 
« indepondcncia ao menos a liberdade do voto é a 
• primeira de todas as condições de sua v_alidade 
« nwral e ·legal: ora quqn não sabe escrever a. sua 
• listn nilo é livre, porque é obrigado a confiar o 
• seu voto a um outro 1ue o póde enganar impu-
• nemente. " · 

A exigt!ncia ile saber ler e escrever não é nova 
na- nossa lei, e eu entendo que podia ser feita 
mesmo por lei ordinaria. 

A lei de f9 de Agusto (le 1816 no art. 78 exrgta 
que o eleitor assignasse 1,ts a c tas. Ora nílo se·póde 
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assign~r sell?- se sabe~. ler ~ .escrever, po_r conse
quencia a lei de 1.846 Jl.l exigia esta condição- para 
ser-se eleitor. 

Os decretos P?Steriores de 1.8 de Agosto de 1.860 
e de 1.2 de Janeiro de 187ti faziam io-ual exicrencia 
e nunca ouvi reclamação alguma de que esta"s leis 
neste ponto, restringissem ó exerCício do voto nem 
de que tal exigenciB era inconstitucional. Agora 
porém que se trata de reclamar de uma consti
tuinte uma refru:ma eleitoral é que os nobres de
pLúados se lembram de defender com enthu
siagmo o pretendido direito dos analphabctos. 

O Sn. GALDJNO DAS NEVES dá um a.parle. 
O Sn. lGNAcro MAHTINS :·-Eu peço ao nobre de

putado um favor : con~ecei a fallar em hora muito 
adi~nt11da, si o nobre deputado me interromper 
constantemente não poderei chegar ao fim que de
sejo. 

OSn. GÁLDINODAS NETEs:-Nãodirei mais nada. 
O SR. IGNAcro MARTINS:- Aceito com prazer os 

seus apartt·s, mas peço a Y. Ex.' o f<rvor de não 
os amiudar tanto. 

Sr. presidente, si os analphabetos se sentirem 
offendidos .com a ex c! u são, está nas suas miíos ad
quirirem a capacidade, com uma ou duas horas 
d:j estudo por dia, em um ou doas mezes elles 
deixarão de ser analphabetos, terão a capacidade 
sufficiente, e o paiz lucrará. 

Este projecto Sr. presidente, t('m sido proficüm
temente discutido nesta casa, eu limito-me a· fazer 
rapidas e ligeiras considerações sobre as idéas nelle 
contidns, para tarnbJm poder ter tempo de dizer 
alguma cousa a respeito da~ emendas aprilSentadas 
peloilobre deputado pelo Amazonas. 

A outra parte do projecto que tem tido. grande 
opposição dos nobres _ deputados refere-se ao 
censo. 

Dizem os nobres deputados que o projecto limita 
o exercício do direito de voto, porque priva delle 
cidadãos que até hoje o tinham. Mas, senhores, 
nós devemus partir do priucipio de que vamos re
formar a lei eleitoral, no_ sentido de dar e garantir 
o exerci cio do voto a todo aquelle cidadiio que- es· 
tiver nas condi(.'ões. 

Pelo systema eleitoral do dous graus o votante tem 
o direito de .excluir e privar do exercício do voto, 
cid~dãos que e~tão no c11so de exercei-o. Si em 
uma parodlia ha por exemplo 1.00 cidadãos com 
as qualidades de eleitor, portanto com direito a 
vot11r e a parochia tem de dar somente 1õ eleitores, 
o votante na eleição primaria priva 8õ do exercício 
do voto, e só os iõ eleitos ficam gamntidos ; pelo 
projecto ~o que se pretendr é .garantir-se o exerci· 
cio do voto a todos os que estão nas condi~ões, 
isto é, que tenham a renda de 400/J e as outras 
condições exigidas pela actual lei. 

Pela lei actilaÍ, a maioria dos cidadãos que estão 
nas condiçõés de escolher seus deputados e se· 
nadoros, vem-se privados de o fazer. porque Mio 
exclui dos do numero dos , eleitores pela eleição 
primaria, pelo projecto se pretende g-arantir o voto; 
o projecto portanto em vez de restringir garante e 
amplia o exercício de voto a todos aquelles que 
estiverem nas condições dt' votar. Si se tràta~se 
do suffragio universal, então podiam os nobres 
deputados reclamar que esse direito se estendesse 
a tQdos os qualificad3S votantes; mas o que nós 
queremos é garantir o direito de votar áquelles 

qu.e o tem e que pela eleição iudirecta clelle ücam 
pr1vaclos. 

Já _vê a camara que a accusação ao projecto 
nesta part~, como 1!-as outras, não procede, pois 
que o fll'OJecto amplia e gHrante o direito de voto 
e não o restringe (Apoiados). 

O SR. JoAQniM NAnuco :-Amplia o eleitorado. 
o s~. IGNACIO MARTINS :-Mas note S. Ex. que 

pela 1m actual o votnnte escolhe um limitado nu
mero entre os cidadãos que estão no caso de esco
lher deputados e sen~dores : ora pelo projrcto 
todoR os que estiverem nessas condições votam 
portant.o o . votante não terá mais escolha algumà 
a fazer, pois que se garante a todos os que estão 
nas condições. 

O Sn. GALDIN(} DAS NEVEs dá um aparte. 
O Sn. lGNAGIO MARTINS :-Esse mínimo V. Ex. 

o encontra marcado na nossa constituição. A con
stituiçúo exige a renda de 200#; posteriormente foi 
deelarado pela lei de 18í6 que esses 2ooa de renda 
eram em prata e o decreto de 2õ de Novembro do 
mesmo anuo declarou que equivalimn a íOO~. 

0 Sn. JOAQUIM NABUCO E GALDINO DAS NRVES dão 
apartes. 

0 Sn. IGNACIO MARTINS :-Eu já demonstrei que 
o projecto amplia o direito de voto, em vez de o 
restringir. 

Tinha ainda muito que dizer, Sr. presidente, 
mas limitg-me a manife~tar somente o meu modo 
de pensar para pod:•r ter tempo do dizer alguma 
co usa sobre as emendas. 

Sorprendeu-me, Sr. presidente, a _apresentação 
dás emendas do nobre deputado pelo Alto Ama
zonas, cujo talento eu admiro e a quem tributo 
consideração, respeito e estima, desde muitos 
annos, e principalmente desde que S. Ex. foi pre
sidente da minha provinda, onde deixou um nome 
que ha de perdurar semprfl. 

Os Srs. PRADO PE\IENTEL E CAntos AffoNso :
Apoiado. 

• O SR. IGNACIO MARTINS :-Nós não tratamos, 
Sr. presidente, no projecto que se discute, de 
reformar qualquer lei ordinaria, mas de refo!'mar 
ou alterm· algumas disposições constitucionaes, 
que entende-se dizerem respeito a direitos polí
ticos dos cidadãos. 

A nossa constituição considerou tão dignos de 
respeito os direitos políticos dos cidadãos, que 
dilficultou qu:1lquer reforma que a elles se refe
risse, com o fim de ser ella feita com toda a pru
dencia e moderacão, e assim_ estabeleceu no 
art. 1.74: que o projecto tenha origem na camar1,1_ 
dos dE~putàdos, que seja apoiad? pela ~erç~t parte 
delles e no art. i7õ que o pro]ecto seja hdo por 
tres vezes com intervallo de 6 dias de uma a outra 
leitura, etc. 

Portanto vê V. Ex., Sr. presidente, que qualquer 
projecto sobre reforma constitucional, p~ra f'Cr 
discutido e votado nesta camara, tem alem dos 
tmmites do nosso regimento, outws estabelecidos 
na propria constituição (Apoiados). o. nobre de~u
tn do pó de apresentar emendas _ao proJecto em. <hs· J 
cussão, mas que tenham relaçao com a matona 
projecto, assim poderá npresent:u emendas sobasos, 
eleg·ibilidade ou não dos analphabetos, S' 

censo, sobre- a eleição directa, et~., 'aiJ> poder 
emendas para reformar-se outros artigrdo Estado t'l 
stituição (Apoiado8). 
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Entendo, portanto, Sr. Jlre~idente, que as emen
dlls do illustre deput:~do não podem ser nceilas, 
pois r1ue além de tudo furam irregularmente apre
sentadDs, isto é, contra o que ordena a propria 
constituic~o (fiJJoiados). 

Muitas · das · eínend11s apresentadas niio são por 
mim aeeilas, mas com algumas concordo, e si ellas 
forem npresen ta das como projectos, para passarem 
pelos tt':1mitcs constitucionaes, eu lhes darei o 
meu voto, isto é depois que tivermos a reforma 
eleitoral, e si eu ainda tiver a honra rle ter nmn 
cadeira no nosso parlamento. Sr. presi~ente, com
quanto esta questão preliminar e prej'ildicial, me 
tire a necess idade de discutir as emendas apre.<cn
tadas, eomtudo eu vou fazer algumas ligeiras con-
sideratõcs sobre e lias. · 

U~o1 Sn. DEPUTADO:-Tem uma quanto á dymna~tia. 
O Sn. IoNACIO MARTINs :-Essa S. Ex. teve a 

delicadeza <lo declarar que corre st'1 por sua· conta. 
A L a emenda a prosentada por S. Ex. refere-se 

ú elogibil idade dos acatholicos. Esta rJuestão já 
deu Jogar a uma crise min'sterial ; o illustrado 
deputadu peto I\iu Grande tJo Sul meu dislinelo 
amigo e antigo companheiro de lutas, e o nãu 
menos diguo dcputa[lo por Pernambuco, retira
ram- se do l!linisterio, por este não concord~r em 
incluir no actual projccto a rcformn do art. \15 da 
nossa constituição, no § 2. o qull prohihe os acatho
Jicos serem dl'pu 1<1 dos ; disseram SS. E Exas. que 
não fHH1iam ver excluídos do parlamento grande 
numero de brazileiros, só pot· pertencerem a outra 
religião que não 1• do Est:1rlo. SS EExa~., assim 
entcrrdc11 do para serem logicos c coherentes, de· 
viam propôJ' primeiro a revogação do art. 5.0 da 
constit~li(;ã o, porque cmqunnto a religião catholica 
apostoltca romana fôr religião elo Estado, não póde
se c nem se deve permittir a elegibilidlldtJ dos aca
tholicos, o art. \lü, § :2. 0 da consLituieão é um corol
lario do art. 5." (Apoiados e apartes). : 

Eu sei, Sr. presidente, que hoje é quusi moda 
fali ar-se da religião catholica, mas V. Ex., sabe 
que SOll calholico, npostolico, romano c rr lorio-me 
em s~l-o (Apoiados ). ' " 

O Sn. GALDINo DAS NEVES: - Vni direito para o 
céo. 
. q Sn. lGxActo MARTINS: - Não sei para onde 
J_l'et, mas o que posso assegurar no nobre deputado 
e que levaret ale ao tumulo cada vez mais rolms
tecicla, a fé nas crenças religiooas que bebi no re
gnço de uma mãi carinhosa. (Apoiados, nHLito 
bem, apartes). 

Eu n.iio tcmho receio, senhores, ela admissão dos 
acatlloilcos nesta eamara, é a unica consn qu· 
nes te pai~ lhes é ve~ada, não receio porque elle< 
neste t'CClnto respettarinm mais a re!io·ião doEs· 
tad.o do que muitos que se dizem catholicos apos
tohcos romanos e que aqui têm tido assento 
(Apoiados). · 

Os, nobres. ~~putado.; comprehlmdem que tendo 
cu .te !lfl rcltgwo que professo, esta fé se robuste
cera dtante dos obstaculos. Dt)mais os erros sus
tentados, embora com brilhantismo nunca conse
'!,'uen~ supplant~r a verdade, e esta,' eu estou con-

chépwlo de <rue está na religião catholica. (Apoiados 
depuV,I'tts). 
liberal \IH os noh_re~ dcputadoR-exclue-se grrmde 

V. Ex. d~ hraztletros do exerci cio do voto. Si é 
trina legiti'r.t~ 1 porque o~ n~IJres deputados esque

. t!Jertos? nao sao elles brazileiros e em ., ' 
. ';'.· .· ~ ,~::~::-...... ~\! 
\SetSí&~ ., 

numero muito maior do que os acatholicos no 
paiz '! No emtanto, nem podem ser eleitores, e os 
nobres depntados nada quanto a elles pedem, nem 
reclamam ! (Apoiados). 

O SR. lGNAClO MAnTINS:- Não proponho porque 
já disse que entendo que não cabe ao deputado 
apresentar emendas para reforma que não esteja 
in c! ui da no projecto primitivo. . ' 

O que quero tomar saliente é qúe os amores e os 
esforços nos nobres deputados não são pelos bra
zilciros libertos, rnns pelos aeatholicos (Apoiados). 

Quaes são, Sr. presidente, os ac:ttlwlicos }Jrazi
leiros que se acham nas condições de ser eleitos 
deputados'! . · 

Disse o nobre deputado pelo Rio Grande que só 
na sua província existem mais ele 50.000 aeatholi
cos hrilzileiros. 

Creio que ha engano da parte do illnstee depu
tado, porqunnto .o reecns.·amento dá para todo o 
Impcrio o numero de 27.766, sendo para o Rio 
Grande elo Sul o numero 3 .8iJ,O. · 

O Sn. JoAQt'm NAnuco dá um aparte. 
O SR. IoNACIO MARTINS :-Note V, Ex., que nestes 

numeros estão incluídos nacionaes e estrangeiros, 
de ambos os sexos. 

Outra emenda do nobre deputado refere-se aos 
artigos 40 e 43 da con:;tituição: ~vitaliciedade dó 
senado. E' esta uma das reformas que~ nenhuma 
duvida tenho em accit~r, e votaria nor ella si 
fosse a presentadn em projl')cto separado c em occa ~ 
si~o r.ompctento , mns qomo mnend11 níio po:>so 
aceitnr porque os arts • 174, e seguintes da consti
tuição o prohibem (Apoi(l.(!os). . . 

Outra emenda do nobre deputado é para refor
mar-se os arts. 61 c 63, para tomar-se a fusão ex
pressamente obrigatoria. r 

Senhores, eu não vejo q. necessidade de occupar
se a constituinte com est~,t ma teria. E' uma questão 
de interpretação, que póqe e deve ser feita inde-
pendente de constituinte. · . . · 

Outra emenda elo nohre deputado é para a !'e
forma do art. 65 que trata do veto. Eu. não sei, 
Sr. presidente, qual o ob~taculo que tem opposto o 
-yeto , no nosso. paiz, aos 1t.:tos do poder ·legislativo, 
a vou ta de nacwnal. 

E' um direito que nunca foi exercido pela corôa. 
Emquanto o poder moderador existir c for a chave 
de toda a organização pplitica, eu entendo que o 
veLo não pode deixar de lhe ser dado. Alem disto 
é unicamente snspensivp e de uma suspensão limi-
tada (Apoiados). · 

O nobre deputado é naturalmente levado a~exi
gir 'estas reformas, ·pelas idéas políticas que pro
fessa, e que lhe leva m. até a pretender refol'mar 
nossas instituições, sub~tituindo a fórma de go
verno monnrchico que temos pela republieana. 
Não censuro S. Ex. por 1· sto, pelo contrario folgo 
em reconhecct· que S. Ex. é o unico de todos os re
publicanos da camara, t}ue têm sido coherente 
(A poiaclos). . 

O Sn. FREITAS CoUTINJ.TO: ~ Não apoiado ; isto 
depende do ponto de vista em que cada um se 
co !loca. 

O Sn. IGNAmo i\'IAnTii'iS:- Pretende tambelll o 
nobre deputado a reforma dos arts. i O, 98, 99,' iOO 
e iO:L. Si passasse esta e111enda, como ella só indlctl 
os artigos, a constituintr. poderia- pregar um logro 
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no. n~bre deputado, reformando-os não para sup- r.econhecer e dar assento aos dons senadores Je!ri
pnmrr o podermoder.ador como é a intencão do tnn.~men:.e ele1tos pela província· de S. Paulo, e bha 
nobre deputado, mas para aurrmentar as nttribui- ma~:> ~e .n mezes escolhHlos, 0 senado que se tem 
ções desse poder. Vê, pois S. E{ que a lei ordinaria constrtm~o u~ poder político partidario c ranco
deve marcar limites á constituinte (Apoiados). roso! nao podo estar ganhando popularidade 

O SR. JoAQUIM BREVES :-Si quizor, augmonto. (Apozados). 
O SR. IGNACIO M. A.RTINS : -Pois V. Ex., liberal, O nobre deputado mesmo e nesse mesmo dis-

t t , curso que respondo, disse que o senado approva 
quer que a cons I um,e possa augmcntar as attri- senadores que não tiveram votos, ou os tiveram 
buições do poder IDQdorador? n~llos, . e reprova outros com quasi un:mimid:1de. 

O SR. JoAQUIM BREVES :-Si ella quizer.... J?rz rnars que o senado O[lpõe-so a todas as idéas 
O SR.IGNAcro MAnTrNs: -Entendo Sr. presidente hberacs, a todo o progresso dtJ paiz. 

que não precisamos da suppressão do poder mo- . Ora, Sr · presicl~nte, .o nobre deputado que diz 
derador; basta tornarmos ex!JI'Os :a e clara a dou- Isto do senado, nao pode dizer que o senado vai 
trina da nossa constituição sobre a responsabilidade ganhando popularidade. 
dos minist_r:os pelos aetos desse poder. . "Yê.o nobre deputado que o elogio que S. Ex. 

Sr. presrdente, o poder moderador tem attribui- dir~gm ao senado foi destruído pelas justas e mo
ções que entendo não poderem pertencer senão a recidas censuras, que S. Ex. mesmo a elle fez. 
esse poder unicamente; SUI'primido elle não vejo O Sn. GALDINO DAs NEvEs: -V. Ex. bem sabe 
outro poder_que as po~sa exercer, porque é preciso debaixo de que ponto de vista fallou o nobre de
que ellas seJam exercidas por um voder acima elas putado pelo Amazonas. 
paixões. dos vartidos · . O Sn. IGNACI~ MARTINS : - H a uma questão em 

Não aceito, pois,.t,as emendas do nobre deputado. que eu pretendia demorar-me, mas. não 0 farei 
Não preciso dizer, Sr. presidente, que in limine porque a hora está .daJa e receio muito estar fali

rejeito a ultima emenda do nobre deputado, na gando aos nobres co !Iogas que me ouvem (Nifo 
qual quer S. Ex. que a constituinte tenha po~e- apoiados). 
res para reformar as nossas instituições e substi-
tuir o governo monarchico constitucional e repre- VozEs :- Estamos ouvindo com muito prazer. 
sentati_vo pela republica. M_as corno o nobre lepu- O Sn. lGNAcro MAHTINs:- Perguntou·- se : " A 
tudo drsso que esta emenda era só por sua conta, constituinta póde ser dissolvida? , 
eu deixo-a tambemsó a conta de S. Ex. (Apoiados) Senhores, a comtituição é expressa a este res-

Apresentou o nobre deputado tambem um acldi- peito: na attribuição que 0 art. iOl, § 5.o dá ao 
tivo e então disse S .. Ex. que, trndo-se de fazer poder moderador eu nao vejo differença alguma 
a reforma constitucional, e tendo-se por conse- entre a dissolução de uma assembléa ordinaria e 
quencia de eleger a camara constituinte, quer que de uma constituinte; 0 quanto a esta constituinte 
esta, visto não poder ser eleita por outra lei eleito- que se vai decretar, eu entendo até que não só 
ral, seja pela actual lei, mas modi1icada, e assim ella póde ser dissolvida, como mais que eleve ser 
diz o nobre deputado (tê): dissolvida (Apoiados). 

~ Retoquemos a lei que existe, e decretemos-lhe 
as correcções imprescindíveis, para que seja uma O Sr. GALDINO DAS NEYES:-Ha de ser dissolvida 
realidade pt atica a representação nacional, etc., por si mesma· 

Sr. presidente, si é exacto o que o nobre depu- O SR. lGNAcro MAnTrNs:-Desde quo se promul-
tado pelo Amazonas disse e si contém nas sulls gar a lei da refórma eleitoral, 11 constituinte está 
palavras, nós estamos tendo um trabalho comple- dissolvida por sua natureza; e eu creio que não 
tamente inutil e sem importancia. . haverá deputado algum na constituinte, que, pro-

Nós não queremos a reforma constitucional e mulgada a lei da refórma eleitoral, queira ficar 
eleitoral só com a vã-g·Ioria de dizer que temos .e lei- um dia na camara, condommda como ficará a sua 
ção directa ; queremo! ·a para que a representação eleição 
nacional seja uma realidade pratica (Apoiados) .• Sr. presidente, até hoje accusamos o systoma 

Si S. Ex. entende que com este seu additivo a eleitoral que temos, e levamos as nossas accusa
representação nacional, mésmo com a eleição de ções a provar até a evidenéia .o quanto elle é ruim; 
dons gráos, póde ser mna realidade pratica, pou- mas este systema ainda nfio está condemnado lo
pe-nos este trabalho todo; mas, si S. Ex. compre- galmente; porém quando a assembléa constituinte 
hende .que o principal defeito da nossa organização promulgar a lei da eleição directa, ficará legal
eleitoral está no systema ele dons gráos,então como mente condemnado o sysl.ema indirecto ou de dous 
quer S. Ex. que se modifique a lei actual, conser- gráos, e eu creio que não haverá um deputado 
vando-se o mesmo systema p11ra fazer-:ce aproxima eleito por esse systema condemnado quo queira 
eleição com uma lei, com o vicio radical da actual, ficar na camara nem mais um dia, porque vai nisso 
e feita além disso de afogadilha? a sua dignidade. '(Apoiados e não apoiados.) 

Vê o nobre deputado que nem o seu additivo Portanto, a constituinte não só póde ser dissolvi-
posso aceitar. Não posso, Sr. presidente, deixar ela, como até rsta que vai decretar, desde que 
passar sem um protesto o que o nobre deputado promulgar a reforma eleitoral directa, deve ser dis
disse em relação ao senado. solvida por dignidade sua e por honra dos deputa· 

S. Ex. depois de fazer acres censuras ao senado dos que a constituírem. (Apoiados e nilo apoiados.) 
diz : • o senado vai ganhando popularidade. • o art. 101 no § 5. o diz (lê) : 

O senado, Sr. presidente, que acaba ele rasgar 
duas cartas de senadores legitimamente eleitos • Dissolvendo a camrwa dos_ rlept!tados, nos wsos, 
pela província do Ceará, 0 senado que rasgou a • em que o exigir a salvação do estado. » 
carta de senador eleito e escolhido pela província ~ Ha um limite nesta attribuição çlada ao- poder 
do Espírito Santo, o sl3nado que até l1CJjc recusa moderador, que é • quando a salvação do Estado 0 
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exi.re "· mas nsta attribuição tanto se refere a uma que dizem respeito mais immediatamente ás nossas 
ass~mbléa ordinaria, como a uma comtituinte. instituições do ~1ue o senado. O estrangeiro natn

Dnpois, senhorcR, é precis? partirm ?s ~le~;te prin: ralizado nunca poderú perder inteiramente o amor 
cipío: não c~ uma verdadeira constitumte a que 110 seu torrão _natal, é i,;so muito natural. Os 
se vai decretar. nobres deputados que querem dar aos estrangeiros 

Niio se v:li organizar systema de governo, não natnraliz~dos o direito de serem eleitos deputados 
sr. vão est:dJelecer poderes políticos, em tim niio se porque não lhes dão tambem o de serem ministros 'l 
vai constituir a nação; o que ella vai fazer é re- Por que não pedem a revogHção do art. i3Ij da 
tocnr. alter:1r uu rerormar Hlguns artigos da con- constituição que prohibe nos estrangeiros o serem 
stituic~o que forrm indicados . Si se tratnsse de ministros ele estado? SS. E x. consideram o lo
urna itsseniiJ!éa para constituir o Estado então est11 gar de ministro superior ao de deputàdo? Por certo 
niio pt,dia · s•_·r dissolvida, até porque não haveria que não . Logo, si cllcs estão nas condiÇÕL\s de se~ 
poder <~lgnm com dircilo de clissolvel-n. Si não rem eleitos detmtados, tambem estão nas de serem 
ex isti~se aincl~ poder algum organizado, si a con- ministros de estado (Apoiados), 
stitiJinle ó que fnssB formar e constituir esses po- Por que não querem tam bem os nobres deputa- . 
derrs , organizai-os, em fim crenr o Est:,<Jo, esta _ dos que o estrnngeiro naturalisado possá serre
constitnin1e n':o poderia tt>r di ssoluçào. Mas quando gente do lmperio? O acto addicional prohibe no 
r:m uma sociedade já organizada como a nossa, , art. 27, mas si elles podem ser deputados, tambem 
cóm seus IJ?d~r~s politicos cr?ados e reconhecidos I poderão ser regente~ do Imper_io (Apoiados). ·, 
pr. la constJtuu;.ao, se trata r::o men te de alterar ai- A Inglater.ra que e sempre mtada em toda a parte, 
guns artigos dessa constituição, a conslituinle é ! admitte porventura em . seu parlamento estrangei
um~ as:oernblt;a ordinaria,_com poderes para rever 1 ros natnral1sados? C1:eío que náo. Na França que _ 
taes artir;os, como sanrci<~nando ou não o que a I os nobres deputados c1tam a cada momento, qual o 
as,;eJnliléa anterior dec!·et?U: (Apoiados e apro·tPs.) 1 estrangeiro naturalisad~ que pôde ser ·admittido no 

Senhores, nas conslltumtes, como a que se prc~ parlamento francez senao aquelle que tem a carta 
tende decretar temos o seguinte : · de grande naturalisação? . 

A as·,emblt'•a gera l decreta rf1W taes e taes artigos Eu aceitaria talvez a emenda. si ella se referisse 
da constituiçi1ci devem ser reformndos neste ou sómente áq udle estrangeiro naturalisado que ti
naque lle sentido; esta lei passa pela camara dos vesse prt'S tt•do serviços e serviços de summa im
deputados e pelo Sl'nado, é sanccionacla e promul- portancia ao nosso paiz, que essés serviços fossem 
gadn. Como ~e trata de uma lei que diz resp r.ito a reconhecidos· no pnrlamento e qur, em virtude de 
direito politico, a constituição Jli;o quiz que fica,se uma lei, se lhe desse ta1 1distincção, como acontece 
só n:l fórma orllinaria, e ordena que· a nação seja em Frnnça, e como queria o i Ilustre deputado pelo 
especiulrnente consultada para approvar ou não, Rio Grande do 8ul. · . . 
taes altera~:ões, e a naçiio na eleição da constituinte O Sn. JOAQUUI BREVEs:-Não queremos isso. 
nomeiaou deputados que approvem as alterat.;ões, o SR. lGNACIO MARTJNS:~Então v. Ex. rejeita 
ou deputados que as rejeitem. Eis a razão por que tambem a emenda do Sr. Saldanha Marinho? 
não temos nem a sancção, Jlilm a intervenç:lo do 
senado na copstituint~. A constitni_nte, como a que O SR . JoAQUIM BREVES :-Nessa parte. 
vamos ter, pode sanccwnar o que fo1 approvado pela O SR. IGNACLO MARTINS:- M2s si S. Ex. decla-
Iei ordinnria, ou póde rejeitar, ·mas não póde a(. rou que é apologista do suffragio universal, para 
ter ar : nssim ta miJem pó de ser dissolvida, como ser coherente, deve suj13itar- se a todas as canse-
qualquer outra assembléa, e a de que tratamos queneias da sua doutrina, admittir tudo. 
desde que fàr promulgada a lf'i dn reforma eleito: (Ha alguns apartes.) 
ral din~eta deve ser dissolvida. (Apoiados c n(tO · Sr. presidente, os nobres deimtados que pedem 
apoiados.) · 

a refot·ma de tantos arti ,os da nossa constituição, 
O SR. GALDINO DAS NEVES:- Antes da reforma? porque não pedem tamb,em a reforma do art. 96? · 

· O SR. lCl NACIO MAHTINS : --Mesmo antes da re- Nos Estados- Unidos, ~r. presidente, ninguem 
forma, si a salva~·ão do Estado assim o exigir. póM ser eleito representante no congresso,si não 

O Sn. GAI.DINO nAs NEvEs :-Já vêm éom essa habitar, na occasião d!J. eleição, o l~s a do que o 
amea ·a: é uma boa constituinte. o Sr. Souza eleger. Eu entendo comp Laboulaye, que o muni- . 
Carvalho, qtie é 1n 1Jiicisla, é contrario a esLa idéa cipio é a cid,1del1a da liberdade, é no munieipio 
de V. Ex., ê elle não é suspeito. que se deve principal mqnte procurar fundar e ga< . 

(Hn mtt1·os apttt·tes .) rantir os princípios da liberdade política. O de- _ 
putado ou senador devia residir na circumscripção 

O SR. IGNÁciO MARTINS:- Quando V. Ex. per- eleitoral que o eleg-e, e~tar em contacto com o 
mittir, cu continuarei. · povo, sentir as suas falt~1s, conhecer o.s seus cus-

Senhores, ia -me esquecendo de uma das emendas tumes e os seus habitos, examinar as suas necessi
llo nobre deputndo pelo Amazonas, a que se refere dades, ver o seu progresso e instrucção, para 
aos est r:mgeiros naturalizados. mel!wr o representar, si não com talento e illus-

A emenda fHlde poderes parn a constituinte re- tração, com mais conhecimento e experiencia. 
fonm11: o art. 95, §. 2. o da consti tui~:ão a llm dos es - Eu qu~re~i~ que nossa constituíç_ão exigisse como 
trange1ros n<ltnraii sados poderem ser eleitos depu- na constLtUJçao franceza de i830, que ad menos a 
Lados· metade dos representantes fosse domiciliada no 

Não sei, s·. ~ nhores, a razflo deste nmor qn €1 os logar que· representam. Assim rrsolviam-se todas 
nobres. deputado! . ruustram ultimamente pelos es- as duvidas. A Grecia, Sr. presidente, exige como· 
tr~ng~1ros nnluralisados I Ellcs são exclui dos entre V. Ex. sabe, dous annos d~ domicilio na circumscri
nos s"~101llC. destn camara, mas não o são do senado, pção eleitoral, si nella não foi nascido . A Dina
ha uma razao pnra esta exclusão e é que a camara marca exige um anno d~ domicilio no circalo ele i
dos rleputados tem attribuições mais políticas, e toral pelo-qual se aprese:nta. 
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De Antonio de Souza Soares, pedindo fazer exame 
do 3. o anno medico da côrte. - A' com missão de 
instrucção publie:t. 

E' lida c mandada imprimir a seguinte : 

REDAC~ÃO. 

18i9-N. !9.1. 

A assembléa geral resolve : 
Art. L o E' autoriz~do o governo a conceder ao 

de~embargador da relação do Maranhão, Sei.Jastião 
José da Silva Bra~:I, um anno de licença com o 
respectí~.o oruenado, 11ara trntarde sua saude onde 

Art. 2. o Ficam revogada:; as diSlJOSi(/ões em con· 
trario. 

Sala das commissões em 2i de Maio d·~ !8i9 .
.Ruy Bm·boza. -J. M. de .Uacedo. 

O Sn. t•nESIDENTE deu para ordem do dia 26 
de Maio. 

1 . a parte. 

u a~ão da 3. n discussão do ll'O • ecto de crc-
dito para sêcca. 

a.n discuss.iio do projccto sobre n companhia do 
Amazonas. . 

As mãte1·ias designadas para a !. 3 parte .da or
dem do dia 23. 

dare-

I'RESill~~CI.\ DO ~1\. l~II~:Dtm!CO m: .\LYEID.\., • VICE· 
l'IIESIDE:STE, 

SUllliARIO.- "U'V.DIIliTt.- Pt· .. jcclos.- Rcdncc;cil's,- l>nrc· 
cnreK.-Uh-!!r\:lÇ•ic,; tloa Sr~. Sllr~io dtl Gn~tro, 11111' Darlooz;t, 
Marllnho Cam[lllA n Jo:li[Uin• :'<it1huco.- rnt:llEIRA. PARTE 11.1 
oftliKll uo Dl.\.-lli~~~~~~nfl cill 1•rojccto n. ;jj A, con~o~I•!U~u 

Snuto~.-RilltUcrimcnto do Sr. Jo:1q11im Xubuco.-Eucarrn· 
monto o vota!;liO do projc~c\o c emendas. 

A's U horas da mnnhii. feita a cbamnda, achmn·sc 
presentes os 8rs. Fredl•I·ico de Almeidn, f.esnrio 
Alvim, Alves de Araujo, Dcltriio. Sergio tle Cnstro, 
Virinto de Medeiros~ Moreim de Ilarros, Aureliano 
do Magalhães, Manoel Eustnqtlio, Thcodomiro, Mn· 
lheiros, Augusto Frnnçn, Galllino das Neves, Mello 
Franco, Ribeiro de Mel}ezes, I:.rnaeio M::n·tins, B~ar· 

.. , ... c. ' ' 

Horta de Arnujo; Joaquim Serra, Seraphico, Epa· 
minondtls de }lello, Souza Carvalho, Rodri!.("Ues 
Junior, Paula Pessoa, Souto, Libera to Barroso, 
Franklin Doria, Josti Marianno, Gavião Peixoto, 
Costa Ribeiro, Luiz Felippe, José Cnetano, Aragão 
e Mello, Almeida Barboza, Manoel Carlos, Bulcüo, 

erre1ra e oura, rmLas, onso enna, zam· 
buja Afeirelles, Lafayette e Costa Azevedo. 

meH a Couto, Baptista Pereira, Jcronymo Sodré 
Uncedo, Pompeu, Amet·ico, Zama, nav Bar!Joza' 
Silveira de Souza, DJnin, Marianno da 'silva Es: 
}>i~dola, Esperiuião, Carlos Affonso, Francisc~ So
dre, Bnrão Homem de Mello, B;u·uo da Estnnc ia 
Banos Pimentel, .Martim Francisco, Souza Anllra: 

4.. , • . 

Compamceram depois de abcrtn a sess.ão os 
Srs . Olegario, Bezerra Cavalcanti , l''elicio dos 
~ ; • • . . l • 

França Car,•nlho, Hyg-it1o Silva, Theodorcto Souto, 
Bezerra de Menezes, Theophilo Ottoni.Se~hnnundo, 
So:1res Brandão, JonrJnilu T:~vare~, Sinval, Fabio 
ncis. Joaquim Breve~. ~Iartmho Campos, Jldefonso 
<lc Araujo, Manoel Pcd.-o, Fern:mdo Osot·io. Mo
reit·n _Brandão. Barão clt~ Villtt Rt~'ln, llnci?Jpho 

Sir:ueira, .Tn:tfJllim N'ahÚco. Fre!t:>s CotÍ.tinho, ~Ia
noel de ~[n~alhue:;, Andrade Pinto, João Brigido, 
C:lllditlo tlc Olh•eir:J. Camnrg-o, Flol·endo ele Abreu, 
1\.~lll'') Luiz, Prndo PitnenLcl, Li111a Duarle. Leoncio 
d" Carvnlho, BelforL Duarte, Antonio Carlo~ c Sil
veira :Martins. 

Fallnrnm com participn!,':io os Sr:,:. Diana, Fre
<lel·icn Rego, Fnmco 1lr Almeitln, Fidclis Dotelho, 
l•'lores~ José Basson. ~Ieira de Yaseoncellos, Snl-

• • • • 1 n c c J'nl os; e sem e a 
()S Srs. Carrão, Couto Mugalhães, Mnrcolino !\loura 
e 11rh:co Paraíso. 

Ao meio din abre-se n sessão. 
E' lida c approvada a actt'l da ses~üo antecedente. 
0 n. I 0 SE 

EX.I'EI>IENTE. 

Offido:' do sP.ct·et:n·io do !'enado, de 21. do cor
rente, (larticiJltntdo quo o senado adopttJU e vai di· 
ri.!.dr ú snnc!,'5o i mperi~l ns re~olut•ões: autorizando o 
governo pnrn mallllat· at.lmittir u eslntlante Lud
gcro 13ento da Cunha Motta a exame das mo terias da 
1.11 cadeira elo 2." anno tla e~col:l de mat•inhn, a 
exame vag-o das mnteria~ do to :mno da faculdade . . ~ . "" . . . . 
Garcia, e á ma Lriculn c exmne das mnlllrias llo 3. o 
anno da fntnldadc de medidnn dn 13ahin o estu
dante Aloysio .Mnrio Alvares dos Snutos.- Intei
rnda. 

Rcq ncri tnen tos: 

.. . '" :"'' ,., . ' . 
dimlo cJUe não !'ejn HtleuJiun a prcl .. nçiio de Custodio 
Susé Dius. ou de outro qualquer, relativa :i conces
s:io que lhe foi feita.- A, commissiio de ngricul
turn, minas e busques. 

De Emilio · S tahlemiJrccher, pedindo par:t entrar 
na ordem do dia n (lnt·~<·er 11. H:-2 de 18ii. soJJre 
conee~~ão de privilegio.- A' commi:;são de·po
licia. 

fnzenda, lledindo que se lhe ·pague a differença, a 
que tem direito, <lc seus vencimentos, consideran
do-se o supplicante como embarcado em serviço 
do Imperio em paiz e:>tntng-eiro, por ter sido apri
sionado pelas forças do governo do Paraguay .-A' 
commissão de marinha e guerra. 

em <t mesa e e remet 1 a a commtssao e po
deres uma cerlidão p36sada pl)r Hermenegildo Pe-
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reira de .o\raujo Brito, 'secretario . da assembléa pa· A assembléa geral resoh'e: 
rochial da freguezia de Santa Thereza de Porto 

1 . _ ra IZ, so re a ac a a adi!littir José Anchieta Gomidc a exame das mate· 
e elçao que alli se procedeu no dia 2 de A~osto do. te nas do i. o anno do é urso l'hurmuceutico da '"acul· 
anuo passado. d d d l· a e e medicina do Rio de Janl'iro, depois que 

São lidos, julgados objecto de deliberaÇão e man- mo~trar-se approvado em franc~:z, unieo prepara-
dados imprimir os seguintes. · tor10 que lhe falta: rcvcot=ndns D!: uiS(los1rões em 

con traril). ~ • 
PROJECTOS. 

( .. s ~ 

i879-N. 218. 1. ll!. llfalheiros.-Franklill Doria. 

Foi rec:ente á commi s-o e · Foi lida e approvada n r·~·l:H'çüu rio projecto n. 
, , ' • • I i -iJ o requerimento de Pedre Velloso Rebello Junior 

pedindo para ser admittido a exame das materias 
da V cadeira do 2. o auno da escola de marinha. 
afim de matricular-se no 3. 0 anuo da mesma escola~ 
como alumno interno. 

corrente, autorizando o :.mn~1·no a• t:onceder ao 
· desembargador da Relllr.iil) ilo 1\(orunhüo Sebastião 
José da Silva Braga rim nnno uo llcl'n<'a com o 
respectivo ordenado. • 

A c~mmissão, attendendo ao que requereú o . . . . 
petição, e para isso o!ferece á consideraçrlo da ca
rnara o segumt.e proJeCto: 

A assembléa geral resolve. : 
Artigo uni co. O governo é autorizado a mandar 

admittir Pedro Velloso Rebello Junior, alumno pai
sano da escola de marinha, a fazer exame das 
materias da i. a cadeira da 2-. o anno, para poder 
matricular-se no 3. o anno da reférida escola, su
jeitando-se, orém, reviamente ao exame de o-e-
nera r a es, como e e preceito o regulamento 
da mesma e::;cola.: revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões em i9 de !viaio de :1879.-
J. b'l. iY:alheiros.- Franklin, Doria. 

A' comniissão de instrucção publica foi presente 
o requerimento do pharmaceutico Antonio Victorio 
de Araujo Falcão, pedindo ser admittido á .matri
cuia do 3.0 anno da faculdade de medicina da 
Bahia, depois de approvado em aiwtomia e physio
logi~ do i.0 c 2.0 anno, cujas aulas frequenta como 
ouvmte. 

Parece á comm~ssão que tal pretenção está no 
cnso de ser defer1da, attentas as razões allegadas 

jecto: 
. A assembléa geral resolve : 

Artigo unico. O governo é autorizado a niandar 
que o pharmaceutico Antonio Victorio de Araujo 
Falcão seja admittido á matricula do 3. o anno me-. . . . . 

.. . ' ' 
apprm·ado em anatomia e physiologia do L 0 e 2.• 
aE-no da mesma. faculdade: revogadas as disposi
çoes em contrano. 

Sala das commissões em 20 de Maio de 1879.-J. 
M. 1llalltei1·os -~Franklin Do ria. 

1879-:-N. 216. 

A commissão de instrucção publica, tendo ex:a-
·n do o re uerime to de .kl · An h' i 

pedindo lhe seja facultado prestar exame das ma
terias do i.0 anuo do curso pharmaceutic.o da fa
culdade de medicina dQ Rio de Janeiro,. depois de 
approvado em francez~ unico preparatorio que 
lhe falta, é de p~recerque se lhe póde deferir o que 
requer, e par~ isso o_fferece á consideração da ca-. 

"' A. 4:7.-TolfO 1. 

Foram lidas c mandndn~ lmpl'lmir as sen-uintes o • 

REDACÇIJES : 

Redacção do projtC/t) n. i89 de !879. 

A assembléa geral resolve: 
:A-~tigo UlliCO. W. autorizado O goYerno a per

nuttlr a Angelo Vu?Jra Um·linil a matricula no :l. o 
anno da faculdade de direito elo S. Paulo, indepen
dente do exame de "'COmL'trin unico preparatorio 
q:ue lhe falta, o qua1 fica o!Jrlgnllo a pl'cstar antes 

. ·~n : rt•vogndas as dis-
posições em contrario. 

Sala das com missões em t:i de M:~in rle 1879.-
J. 11!. de J.llac~dfJ.-Ruu Barbo:a.-Rodolplw ·E: de 
Souza Dantas. 

R.edacr.ão do /'O ·,.cto '~· !90 de !879. 

A asseml:lléa geral mch·e: 
Artigo unico. O go'\'CrM é nutorizado a permittir. 

que no fim do corrente nnno Sllvestt·e Octaviane 
L9ureiro, faça exame do :.o anno do curso me
dteo da faculdade destll côrto, que frequenta 
como. ouvinte, depois de prestar o do primeiro, em 
que se acha matrteulado: reYugadas as disposicões 
em contrario. · · 
· ai " 
tk Jiacetlo.-Ru.y Barbo.:a.-Rudulpho E. de Sauza 
D~~. . 

Redacrão do p!'ojecto n. UH de i879. 

A assembléa geral resoh·l': 
\ . 

que Julio Cesar de Vascolll!t~llo~ Less:I seja admit
tido 5 matricula do to nnno l}o curso pharmaceu
tico desta cõrte, indepentlt!Dto do rxnme de arith
metica, que fica obrigndt) n prGstor antes do !3Xame 
do quso : r~vogadns ns dlSf)Q!li\·ões em contrario. 

Sala das commissões em t:; de !falo. de 1879.
J. 1lf. de Macedo. -Ruy Bm·bo:a.- Rodolpho E. de 
Sow:a Dantas. _ · 
Redacciio do addztt:vo o erecitlo elo Sl'. llde onso de 
. Amujoao project01't. U' A f. · , orpame,nto 

ge1·al do Imperio, destacado do mesmo orfamento. 

A assembléa geral resol'\"e : , 
Artigo unico/ O lyceu da Bahia gozará de todas 

as prerogativas concedidas ao collegio de D. Pe· . . - . 
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adoptadd no e~!er~?t_9 deste estabelecimento: re- Redacção do additivo '!o Sr. Candido de Oliveira ao 
. 

Sala das commissõcs, 21 de ~faio de !879.-Ro:. 
dolplw E. de Souza Dantas.-Ruy Barboza.-1. lJf. 
de Macedo. . 

Redaccão do additivo ao Sr. Ilde[onso de Araujo ao 
orçamento geral (projccto n. 143 A de 1879) e 

.. 
A assembléa geral resolve : 

e . . 
no Iyceu da Bahia serão-aceitos para· a matricula 
nos cursos superiores do Imperio: revogadas as 
diSposições em contrario. 

Sala das commis!'ões em 23 de Maio de !879.-. 
Ruy Barboza.-Rollolpho E. de Souza Dantas.-J. 

de Macedo. 

_ Redacção do additivo dos Sr s. Buarque de llf a c e do e 
outros, ao orçamento geml (projecto n. Hl:3 A de 
1879) e destacado do mesmo orçamento . 

A assembléa geral resolve : 
Artigo unico. Os exames de preparatorios feitos 

no gymnasio pernambucano, serão aceitos para a 
matricula nos cursos superiores do Imperio; re-

• Í!'\ ._· - ' • 

Sala das commissões em 23 de Maio de 1879.
Ruy Ba1·boza.- _Rodolplto E. de Souza Dantas.- J. 
M •. de .Macedo. 

Redacçào do additivo dos S1·s. Monte e outros, ao 
projecto n. 1113 A de 1879, o1·çamento geral, e des-

A assembléa geral resolve : 
Artigo unico. Fica autorizado o governo a tomar 

conhecimento da petição do coronel Manoel Gaspar 
de llello Menezes a esta camara, e a mandar eli
minar o debito em que elle figura como obrigado 
para com a fazenda publica, por motivo da fiança 
prestada pelo coronel Vicente Luiz de Freitas Bar
reto a favor de Antonio Manoel de Faro J .. eitão ·-
revoga as as Ispos1çoes em contrariO. 

Sala das commissões, 2i de Maio de !879.-Ro
dolpho ·E. de Souza Dantas.- R-uy Barboza.- J. 
M. de Macedo. 

RedacfàO do additivo do Sr. Bezerm de Menezes ao 

perio, e destacado do mesmo orçamento. 

A assembléa geral resolve : 

Art. L o A Illma. camara municipal da côrte fica 
· autorizada a contrahir um emprestiino até a quantia 

de i.OOO:OOOB, para a consolidação de sua divida e 
terminação dos calçamentos das ruas da cidade. 

Art. 2. o O emprestimo se fará por meio de cou-
o mi. . 'o -

rão ser retirados da circ~lação em qualquer tempo, 
por compra ou por sorteio. 
· A!t· 3.° Ficam revogadas as disposições em con-

trariO. . 
Sala das com missões, 21 de Maio de !879. - Ro-

dolko E _ 

ca'í:lo do mes~ orçamento.· 

A assembléa geral resolve : 
Artigo unico. Os exames de preparatorios feitos 

no lyceu mineiro de Ouro Preto serão aceitos para 
a matricula nos cursos superiores do Im crio · 
revoga as as tsposiçoes em con trar10. 

Sala das commissões em 23 de :Maio de 1879.
Ruy Barboza.-Rodolpho E. de Souza Dantas .-J. 

Redaccão do additivo dos Srs. ~fonte e outros ao orca
melito geral (profedo n. :143 A de !879) e clestacâdo 
do mesmo orçamento. 

A assembléa geral resolve: 
.., • l 

no lyceu do Aracajú (atheneu sergipense) serão 
aceitos para a matricula nos cursos superiores do 
Imperio: revognrlns m: disposições em contrario. 

Sala das commissões em 23 de Maio de 1879. 
· -Ruy Barboza. - Radolplto E. de Souza Dantas. 
-J. M. de Macedo. 

Redacçlio do additivo dos Srs. Marianno da Silva e 
outros ao orçamento geral (projf'Cto n. 1~3 A de 

A assembléa geral resolve : 
Artigo unico. Os exames de preparatorios feitos 

no lyceu de Maceió ·serão aceitos para maLricula 
nos cursos superiores do Imperio : revogadas as 
disposições _em contrario. 

a a as comm1ssoes em .. 
Ruy Barboza. - Rodolpho E. 
J. M·. de Macedo. 

Redacçcio do additivo do Sr Lourenpo de Albuquerque 
ao projecto n. 1.43 A de !879, orcamanto geral do 
Imperio, destacado do mesmo orr.ámento. 

A assembléa geral resolve: 
Art. L0 E' autoriza~o o gove!no a conceder á 

n. 7:1.81, de 8 de Março ultimo, para o arrasamento 
do morro do Senado e aterro dos pantanos desta 
-cidade, as seguintes vantagens: 

f.. a Dispensa de decima e de direitos de trans
missão, por trinta annos, para os predios que forem 
edifi ados nas ár · · 

2.a Direitos de desapropriação, segundo a lei 
n. 8!6, de 10 de Julho de !855. 

3.a Concessão gratuita dos pantanos pertencentes 
ao Estado, que forem aterrados pela empreza. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 21 de Maio de !879 .- Ro
dolpho E. de Souza Dantas. -Ruy Barboza. - J. 
M. de Macedo. 

Redfu;ção · do additivo .offerecido pelos Srs. Cesar 
Zama e outros ao project.o n. 143 A de 1879 (orça· 
mento. geral do Imperio) e destacado do mesmo or
çamento. 

A assembléa geral resolve: 
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ticas, na.cionacs ou estrangeiros, não po.:Ierão tomar Então, eu observei que c~bia a culpa ao presi-
possc de empregos ou commissões de n-emeay.'fu-Hlt-a-JH1entHlEH*H:!tS-e:IM;,,---efffiSeHlteii'()-&leaTias-;-. -sr:-. 1Jl'i~--
governo sem apresentar os seus titulos ou cartas sidente, na assemblP.a provineiaJ e na impre!lsa 
de habilitação scientifica. periodica da província, que tenho . a honra de · 

§ L o Os títulos passados por escolas estr::mgeiras representar, fiz côro com as vozes eloquentes que 
:ficam sujeitos ás mesmas taxas que os da escola neste recinto se levantaram em !868 para tecer ao 
polytechnica. glorioso ministerio de 3 de Agosto a apotheose a 

§ ~.o Os eng~n~eiros _actualmente empregados que tinha direito pelo modo digno o honroso por 
. ' estes seis para apresentar os seus diplomas. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 2i de Maio de :1879.-Ro
dolpho E. de Souza Dantas.-Ruy Barboza. -J. M. 
de Macedo. 

Fornm lidos, postos em discussão e approvados 
os seguintes 

!879.- N. 88. 

e deixou o pod~r. Conseguia temente na o sena 
eu quem havia de vir ante a augusta camara dos 
Srs .. deputa dos_, na. ~~esen te .sessão, contradictar 

Diversos Srs. "depütados contestarÜm-me, quando 
eu disse que o unico culpado tinM sido o Sr. cqn

. selheiro Zacarias, e eu repliquei do seguinte 
modo: . 

• E' necessario que nos entendamoc;; eu alludo á 
inclusão do finado Visconde de Inhomerim na. lista 

Sr. presidente, entendo que desta tribuna deve
mos fallar com sinceridade ao publko, sempre que 
em virtude de qualquer circumsLancia não pre-

A commissão de marinha e guerra, tendo exa- vista tivermos de revolver os factos que pertencem 
minado o re.]uerimento no 9ual o ~enente honorario ao domínio da historia (Apoiados) . Eu o disse e 
do exercito A-Ianoel Antomo da Silva pede que lhe agora repito que a inclusão do Sr. Visconde de 
seja concedi1a a mensalidade de 20$ para pagnr a Inhomerim na lista senatorial pelo Rio Grande do 
um criado que o conduza, por se achar cégo em Norte, foi devida particularmente aos sentimentos 
consequencia da explosão de uma mina na guerra de benevolencia mal entendidos do illustre chefe 
do Para~uay, é de parecer : que seja__rem.ett.id · 3 de Agosto. . 
ao güvei·nu o requeriLnento afim de deferir ao sup- . 0 SR. BEZERRAC.-\.VALciNTI: _Não entrou em lista plicante como fõr de justiça ou de equidade em . 
attenção aos seus serviços e estado lastimo!'o, visto ·verdadeira; na capital fabricaram-se actas e listas 
como não compete, ao corpo legislativo conceder falsas. 
mercês pecuniarias. O Sn. SERGIO DE CAsTRo:- .Ninguem desconhece 
· Sala G-2."- commissões, 21 de-Maio de 1879.- M. a influencia do governo e seus effeitos, mesmo 
Moura.- Mello e A:l · . o ou mâ1fi'erente nas lutas 

políticas de qualquer provi ncia (Apoiados). 
!879.- N. 89 Si o illustrado presidente do conselho do gabinete 

de 3 de Agosto quizesse obstar á entrada do Vis-
A commissão de assembléas provinciaes, tendo conde de Inbomerim na lista tríplice pela província 

examinado a representação da companhia da mine- de que é digno representante o illustre deputado 
ração de S. José d'El-Rei, em que reclama contra que se acha á minha direita, por certo teria obstado. 
as leis da assemàléa legislativa da provincia de Desde que na lista senatorial veiu ... 
Minas Geraes ns. 2!81 de 25 de Novembro de 1875, 
21138 de 14 de Novembro de !877 e regulamento O SR. PRESIDENTE:-V. Ex. p·retende mandar al· 
n. 80 de 21 de Mar o de 1878 e tributaram com uma reclama ão? · 

o. mais o ouro extra 1 o as suas minas, já one- O SR. SERGIO DE CASTRO:-Estou explicando o 
rado com 2 °/n pela lei geral de 26 de Setembro de meu pensamento que foi mal apanhado: V. Ex. 
!867, cuja representação foi dirigida a esta augusta permittirá que eu continue. 
camara por officio do min,istro da a~ricultura de o Sn. PRESIDENTE :-Não posso interromper a 
:1.11 de :,.Laio .em virtude da resolução ae iOdo cor· ordem do dia com materia estranha. 
rente mez, tomada sobre consulta da secção dos 0 Sn. SERGIO ·DE CAsTRo :-Estou a enas ex li-
negocias do · imperio do conselho de estado: datad can 0 a mm a propos1çao, e sere1 brev_e. . 
de 15 de Março ultimo; é de parecer qne se peça 'd · · 
por cópia a referida resolução do conselho de es- Sr. pres1 ente, s1 porventura tiVesse que1xas 
lado, e que a mesma representação e papeis a ella particulares, que não tenho, do glorioso ministerio 

~ de 3 de A~osto, eu as saberia calar, reconhecêndo 
annexos sejam enviados ao governo para in1ormar que esse ministerio prestou . ao nosso paiz re-
a respeito. levantissimos serviços, e deixou o governo, legando 

Sala das sessões em 2i de Maio de f879.- Prisco a todos os partidos um edificante exemplo de mo· 
Paraizo.-Sergio de Castro.-loaquim Tavares . ralidade e patriotismo (Apoiados). De moralidade, 

porque os partidos não devem sacrificar a honra 
O Sr. Se~io de Cast.ro:-Sr. presi- e dignidade sómen~ p~r amor do p9d~r; de pa-

--------ude~n..u.l~e,~vV-'e;,u,nho á tr1buna-pa · · · i s -
meu pensamento em . uma observação _que, em criticado pe o dever de coherencia· de sete ministros 
aparte, fiz ao illustre representante da província do briosos (Apoiados). . . · 
Alto Amazonas, quando em o seu ultimo diseu.r'so Além disto, Sr. presidente,tizeram parte do mi
xeferiu-se á eleição senatorial pela provinda do nisterlo de l de Agosto amígos meus distinetos,que 
Rio Grande do Norte, em !868. por muitos títulos respeito e acato. Entre elles ci·-

Respondendo a uma arte de um distincto Sr. de- tarei os nomes dos Srs. Danta:S Affonso .Celso 
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O SR. ~TI!II F~icisco :-Da minha parte agra-

O SR. S.imliiv LE CAsTRo:- Ora, mantendo eu 
_relações tant~ volilicas, como de amizade particular 
com esses i!!L"!.strc~ cnvalheiros, é manifesto que eu 
não poder i a vir per:.u1 te a camara dos Srs. deputados 

·desconhecer o cirismo que tanto nobilitou ante o 
____ paiz os nobres n1inistros de 3 de Agos ' 

marear o lJrilho ela sua principal gloria, a maMira 
digna e honrosa por que deixou o poder em 16 de 
Julho (Apoiados). 

1 o 1s o, r. presz en e,.cr 10 er a o as ex
plicações que me pareciam necessarias, pedindo a 
V, Ex. desculpa por ter de alguma sorte con
trariado a V. Ex. na ordem que tinha dado aos tra, 
balhos desta camara, hoje. (Jfuito bem; muito bem.) 

' grammatical, a que ell'nenhuma importancia daria, 
vem a increpação positiva de ferv-or minist.:rialista, 
exao-erado ao ont i1 . . ,., .:.7 , • 

racteristica) ·de inventar grammàlicas. Ora, prin
cipiando pela invenção de grammat!cas, onde iria 
parar o fervor inventiva do nosso ministerialismo? 

Ora, Sr. presidente, o que deu causa a irrit!)r-se 
assim a sensilJilidade grammatical de S. Ex. foi 
um lance do projecto redigido, onde se diz : «Ficam 

Sr. presidente, defendendo eu, na sessão pa~sada, posto:;. • Seguiu-se a enumeração delles, especifi
contra aiguns rep<~ros de varios Srs. deputados, o cando-sc ao pé de cada um os suppressos, os altera
pi:'ojecto de redat;ão do orçamento, apresentado pela dos, os creados. S. Ex, porém, asseverou que não 
commissão respectira, a que pertenço, oceorrcu tomava pé: não via meio de distinguir, em relação 
entre mim e o nobre deputado por n.lint!s Geraes o a cada um, a categoria que lhe houvesse de toc<1r. 
incidente que o Diario elo Pa1·lamento estampou :Mas, Sr. presidente, quem não toma pé sou eu ... 
nestes termos (lendo) : sim ... realmente n5o vejo onde é que está, nessas 

< o s-r. Rny Ba;-bc•;;a : _ Creio que,. a proposito duas linhas, o littentado contra o idioma patrio, o 
« disso, s. Ex. não sei se estranhou_ . . . a nossa escandalo granunatical : encontro as partes da 

· - ssos os seguintes · im 

· - ~-ncin.~~o-~~~~~~o-~~------------------~·~~rn1~19wr~a~n~ct~~~~~~-~~------. ----~Kq~u~i~m~e~eLnA~~~~a~r~am. Qu<~ndom~t~háveriallll~ 
c O Sr. Martinllo CamjJÓs : ...:.. Não apoiado. Não aos olhos de críticos severos como S. Ex., redac-
lla uma pctlavm no se ti discurso de que se possa ção equivoca, obscuridade logica, transtorno 

« inferir semelhante cousa. de _ methodo, coordenação defeituosa; mas 
'O St·. Ruy Barboza:-Bem:; não o ouvira nesse a rcgencia cuidava eu estar certa. Já vejo, po-

« topico... r~m~ qu~ não tenho . razão. E' pena; porqr:.~, 
ngaa portugaeza tenho empregado meus 

esforços para escrever ao menos que se entenda. 
Filho de um homem t~paixonado por esses estudos, 

encontrei em casa essa tradição, bem esquecid::L 
hoje, que nos aponta no amor da lingua nacional 
uma das faces do amor da patr·ia. 

Assim, tenho-me empenhado por exprimir-me 
, O SI'; ·Jiw·ti!~ho Campos:- XJo podia enfio I em phr~se que. aú menos não a~grave a syntaxe .. 

c fallar-sem ouv:r o discui"so. ~las agora esta Elaro _que p~rdt o meu te~1p~, 

O S R B ·b · 0 · · -t ,, t t talvez porque nao sabw que t1vessemos aqUI, tao 
« 1'. uy a1· oza :- UYI-oquas! ouo; ano , 1 . • • • ·" 

quevar" :s • · -.· s, i ·o z,como nãoconhccfa. · ~ ' . 
S~ Ex. _ha de,r:~co~~a~:-~e. 1\Ias~ao começo del!e Já respeitava sinceramente a S. Ex. como um 
~-to. estrve p~t..:::>' .nt .. ' c mformaçues que eu ~ev~a I consummado, lalYez o mais consum~1ado, mestre 
.. ceztar Ie:mam:me a crer que a comnu;sao nosso, em estylos parlamentares; nao ponho du-
de. re~ac~ao(T mcr~cer~ a S. ~x. a ho~r~ dos. -~us vida nenhuma em proclamal·o o primeiro 1~est1·e 

• przme1ro::- ..,o!pe~, nuo 1obst,mte~ 3 .c.Jrc.urtd,!de · de o1wosiçtT~ que conheço .... De ora em dta'Çlte, 
de al"uns destes mcm.Jros Nao a .. o.ados • , iomst:1 de gunnm1rtte-a-. ------ -
• O S1·. illa;·tinlto Campos:- V. Ex. deve ter n E não sei se terei mais animo de mel ter-me a re-

• experiencia de que quem anda contando estas digir ahi qualquer. projectinho, d~ matricula que 
causas não passa ... não sei de que (Riso). » antes de ter estudndo a collecçao completa dos 
Bem vê a cam 3l'a em que termos eu rendia a discursos · de S. Ex. mais attentamente do que 

S. Ex. a homenagem do respeito, da consideração os sermões do padre Antonio Vieira> as obras 
profunda, com que mais de uma vez tenho felt-:> do padre Manoel Bernardes, ou os escriptos de 

- aqui justiça á sua autoridade parlament1ll' e ti sua Fr. Luiz de Souza. 
preeminencia llber<~l. Guardar essas attenções é o Emquanto, Sr. pr~sidente, ~o meu fer7or gov:er
meu svstema invariavel para com todos. Nunca pro- nista~ não tenho mruto que d1zer tambcm. Apo10 o 
voquel, nem provocarei, a n ingucm, quunto n · · · a eenvieeão mai retleetida, vendo 
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Emfim, por ~~nha .Parte o dig~ .(e c~ido que os 

testam) nem miHtrtmos entre os ~:nthus~:astns, que 
approvam tudo a olhos fechados, nem militaremos 
debaixo da bandeira demolidora dos nihilistas 
parlamentares. 

Cuidava, Sr. presidente, que o papel dos homens 
como S. Ex., dos chefes de partido, dos decanos da 

O Sn. RUY BARBOZA:- Vou terminar; são apenas 
mais duas palavras. · 

O Sn. PRESIDENTE observa ao orador ·que pediu 
a palavra para uma rectificação. 

O Sn. RlJ"Y BARDOZA:- V. Ex. bem vê que eu 
devia um:a satisfa 7 r 
a quem era preci5o expôr as razões por que não 
:mbmettemos á sua corrccção o trabalho da com
missão que temos a honra de constituir. 

O SR. l\L\nTúmo CA.'\lPos :-Satisfação· que eu não 
pedi, nem desejei. · 

O Sr... ~UY B.utnozA:-~Ias não me quero deixar 
de dar-lh'a. · 

Parece-me, ia eu dizendo, que a· missão dos ho
mens como S. Ex. nossos chefes decanos desta 
tn una ... 

O Sn. IG:'iActo I\IA:ariNs dá um a11arte. 
O Sll. RUY BAnnoz.A :-... repetil-o-bei tantas 

vezes quantas me interromperem ... suppunha eu 
que uma das funcções da posição que S. Ex. occupa 
consistis:;e em dar a mão aos humildes, como eu 
que Mo c 1egaram ate 2-qlii sertao pe a dedicação-ao 
nosso partido, senão por uma vida laboriosa ao 
serviço das nossas idéas communs ; mas <Jgora vejo 
que não. S. Ex. nãopóde ... é sua tempera .. . não 
pódc ... Ninguem lhe escapa, grandes ou pequeni
nos, provectos ou noveis, inimigos ou amigos ... 
ninguem ; o que jà deu occasião a que um dos mais 
espirituosos folhetinistas brazileiros trouxesse a seu 
respeito (acho que por um humorismo caprichoso e 
injusto) o simile de um gato do matto, erriçado 

u c n r a u o e con ra o os. 
Quanto a mim, obrigado a ·S. Ex. pela parte 

que me tocou logo aos primeiros passos. _ 

car~o:s se fazem hoje na tr· , · 
grande vantagem para os que não forem ministo
riaes. 

O Sr. 1\lartinho Campos:- Pedi a 
V. Ex. que me dissesse si as rectitiCações de dis-

O SR. PnEsiDE~"TE:-0 nobre deputado viu que eu 
reclamei, mns não posso prever que qualquer dos 
nossos collegas que peçam a palavra em tempo 
venlwm discutir questões já Yencidas e gastas, 
como a do Rio Grnnde do Norte, c tão pouco apre
ciar incidentes passados. 

explicação. 
O Sn.. ~IARTINHo CAmos:-Incidentes :passados, 

perdoe-me V. Ex. ; eu não sei de que discurso o 
nobre deputado fez recl~mações ~ não sei si é ªe 
discurso seu, ou meu ; st é de discurso meu nao 
compete ao nobre deputado fazer as reclamações, 

~Ias emfim, Sr. presidente, eu deixo ao nobre . . -
o 

O Sn. RuY BARnozA. :-A aggressão fui üe V. Ex. 
O Sn. 111.-\RTINiiO C.ulPos: -Está V. Ex. enga

nado. 
O Sn. RuY BAnnoZA dá um aparte. 

aula de grammatica, que eu vou frequental-a. 
O Sn. RH BAnsozA dá um apa1·te. 

• • o 
não foi absolutamnete ameaçada por mim, nem a 
ella me referi ; a unica pessoa a quem me referi. 
não so queixa, que era um collega que me inter-
rompia, e não o nobre deputado. . . . 

O Sn. RuY BARBOZA:- V. Ex. referia-se á com-
missão e eu sou membro della. · 

O Sn. M.-\RTINHO CAlllPOS :- ... e o nobre depu
tado acrescentou phrases suas. Si eu quizesse usar ' 
do precedente que o nobre deputado acaba de abrir, 
podia qualificar o accrescimo que S. Ex. fez a 
phrascs minhas. Eu disse{el'tOl'?ninisterialista, e o 
nobre deputado acrescentou ainda os qualificativos 
que quiz : são por sua conta e risco, e talvez 
S. Ex. falle pela sua consciencia. 

o S_n. nu~ ~ARBOZ.-\. :- Não apoiado; não âcres-

0 SR. MARTINHO C.UIPOS:-Os meus discursos 
correm impressos e publicados, revistos por mim, 
é verdade, mas V. Ex. sabe, Sr. presidente, e a 
camara toda, aquelles que me conhecem sabem o 
grande cuidado que presto á revisão de discursos: 

- IT • 

algumas horas depois de recebei-os. 
O Sn. Rur BARBOZA dá um aparte. 
O SR. MARTlNHO CAMPos:..:.__ Perdôe-mo V. Ex.: 

não só as suas respostas não me molestam, como as 
aceito como lições para sujeitar-me a ellas. 

O SR. RuY B.AI\BOZA:-1\Iuito obrigado. 
· O Sn. MARTINI!O C.-\mos : - Não estou neste 

Jogar f<lzeudo o papel de pedagogo, que tenllovisto . . . 
o ' 1 entr<tm (Hilaridade ptolongada). ' 

O Sr. Joaquim Nabuco (pda otdem):
Sr. presidente, j:i que estamos em rectificaçiio de 
discursos, V. Ex. ha de permiLtir que cu rectifique 
um não a oiado, que me é :1ttribu1do em nw<t oc-
casmo em que et um apma o 1so • qut> vou 
dizer prenâe·se :i questão agitada pelo nobre de· 
putado pelo Paraná. 

Vou lêr o que está publicado no Dia-1·io Officiat 
(lê) : 

c O Sr. Zncnrias cumpriu dignamente o seu dever 
o o poder moderador, usando da facnldade de .no· 
mear liv1·emente os ministros, mostrou I}Ue prntica
mente é irresponsilvel. 

I', e ICIO S an OS • -

c O S1·. Joagui'ln Nabuco: -Não apoiado. • 
. Ora, este não apoiado póde entender-se ~e 
duas maneiras : ou ter eu dito que o Sr. Zaear1as 

.não tinha cumprido dignamente o seu dever, e 
ass.im eu faltaria ~ tudo que tenho asse~erado até 
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d ern dor ,-> pro tica m en 1 e responsavel, c eu n.li-O-Dodi~i--Elllli'-a-eJm-!;ee:gg:uuJ<id~at---eecaml-klawr~go*sHdke~se:enll:'v~'OHlT-Yi-lim'ft&enrutbeo~Ss------
ria ter affirnwdo semelhante ccusa. sobre as doutrinas de Malthus corroboradas pelas 

descobertas biolo~icas, e crmclue fazendo observar 
Limi!o-me a esta rectificaç;lo. que não póde ser indifferente que sobrevivam os 

organismos debilitados, incapazes de produzir á 
custa de laboriosos,· os quaes, não podendo cuidar 
decididamente de sua próle, terão o desgosto de 

Pnl::\IElRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

vando creditos para soccorros ás províncias ílagel
ladas pela s8cca. 

.... • ) • - .., u i;; •• tsar-se 
e o merito será cada vez mais raro de geração em 

---------,()Ar~S~•r·.~lF~e~l~~~~~~n~o~s~~,17z-nquThe~~h~e~n~d~idda~,~~~la~df.e~se~r~p~ei~o~rwc~o~m~c:e:r~te~za~d~o~q~u~e~o~---------
quando uma gronde desg!aça ~ahe. sobre um paiz e~oismo o mais ábsoluto; .attendendo ás ger:wões 
e uma parte da popuTaçao ve-~e a braços com o futuras, de que a actunl é apenas depositnria. 

geração .. 

infortunio, qunndo a fome segmda de todo o seu · Censura o orador o procedimento do governo, 
cortejo de miseria perpassa sinistra alastrando de combatendo essa adaptação do povo ao climn, dif-
cadaver~?s as estradas, quando linalmente em um ficuldades do sólo, e entende que o governo dis-
sólo outr'ora fertil e abundante ·a se não od m · - ·,es auxílios a esme,--t-em-tm'ftft"aLH~acttdtto-tOHe~s:---------
suster os ca averes ambulantes daquelles que pirito de trabalho nes:;as províncias. 
foram seus habitantes, e a terra ingrata si nem A questão a resolver é a seguinte: até onde 
consom~ os cadaveres das victimas, então o laço deve chegar a protecção dos fracos? 
mvsterioso da solidariedade humana impõe deveres O que o governo faz com a distribuição de soccor
sagrados a rodos aquelles que vivem em conaições ros é impedir uma grande funcção social ; é uma 
mais prosperas. verdmleira secrecec'io social; e boa poliLica exige que 

Esta é a solução do :problema da sêcca do no:te todos se conformem com a necessidade de ganha
encarada pelo lado sentimental ; observa porem rem a sua vida sem interceptarem _o producto do 
que taes problemas não podem ser resolvidos só trabalho alheio, e que as aggressões sejam repri · 
por esse lado e ao governo, ue deve ter a intel- · · ·.a rapida. Felizmente vai se 
hgenCia clam da sociedade Isenta e emoções-, comprehendendo no paiz o perig-o da política dos 
cumpre oar outra solucão, soc(t:hTos dist;:Jl:íuidos ás populações. 

E' já chegada a hora do raciocínio e da critica Para verificar até que ponto esses soccorros eram 
imperarem. necessarios, lançou mão o orador do seguinte 

Nota que o nobre ministro do imperio, em res- meio, procurou avaliar as necessidades da alimen
posta aos oradores que se têm occupado do assumpto, taç~o das províncias flagclladas em relação á popu • 
abundou em palavras de eloquente sentimen -
lismo, que muito abonam seu caracter e ~xcellento Suppoz~ ~o seu calculo, · que toda população 
coração, ém cousa alguma porém acredttam seus inteira daquellas provineias está soffrendo as ne
fóros de administrador. cessidades da sêcct~, que não tem havido emigração 

1\las o homem que observa precisa ter a calma nenhuma, pois cada uma dellas tem recebido em 
neeessaria, a fleugma, do philosopho ql;le aceitn soccorros muito mais do que produziram ; algumas 
indifl'erentemente esta ou aquellu solução, con- como as do Ceará c do Rio Grande do Norte, rece
tanto que seja uma relação exacta dos phenomenos beram soccorros cujo vnlor vai além do triplo do 

· observados. que cada uma de lias produziu no anno de maior 
Decididamente essa cavallaria andante da cari- abundancia. 

dade não .óde ser func -o do ~~'overn · um r , , . • 
encarar o prob e~a pelo lado scientifico, .sem li- lnção para dentro do seu proprio paiz, em condições 
mitar-se a despeJar sommas para a calamidade da climatericas iguncs aos do solo nativo, n~o tem o 
sêcca do norte. meno1· inconveniente ; e entendo que o governo 

Na complexidade das relações dos phenomenos nuo andou scertndo quando fez parar n emigração 
soci-aes, apropria caridade pôde muitas vezes ler n35 provincins llagcllndns pela sêcca. . 
graves inconvl3nientes para o progresso social. Historiando rnpidnmente o quo deu-se nn lnd1a 
®ena~e ~do o ~~~~~~~~~~~e~~;c~a;,~e~~~,~·n~m~e~n~c~s~c~cin~.ioio~ro~o~r~~~p~u~l~e-----~ 

pende absolutamente da cessação dessas despezas de um artigo publicndo no. Revista Scientifica, a 
com a sêcca. . respeito dnquelle tlagello, dos meios de coml.Jate~-o 

Máo grudo os solemnes compromissos do nobre e das providencias a serem adoptadns, e lermmn 
ministro da fazenda, entende que, a continuar a citando pulavrus do eseriptor, e que podem ada
calamidade, e lia só poderá ser resolvida pela emissão ptar-se perfeitamente ao nosso paiz. 
de papel-moeda. · 

Crê que não se poderá negar que o desequilíbrio 0 Sr. Morelra de Barros (pela o1·dem) 
do orçamento provém da sêcca do norte, pois se- requer 0 encerramento da discussão._ · 
gundo os calculos do nobre relator da c~mmis~9 
do orcarnento · 
orça por 60 mil contos. 

Entende que a politica dos conservadores em 
relação a esse assumpto era melhor do que a dos 
liberaes. 

Aconselharia uma medicina espectante, porque 
pretender cortar o rnal é muitus vezes {leior; na 
sciencia social dá-se o me$mo que na bi · . 

No intuito de provar a perniciosidade da inter
-venção do governo cita exemplos da Inglaterra. 

O Sr • .Toaqulm. Nabueo (pela ordem) 
requer a rectiticação da votação. 

· O Sr.Dezerra. Cavalcanti (pela ordem) 
· vendo o nobre deputado pu!' Per-

nambuco reêlamado no sentido de ter sido votado 
o encerramento sem existir numero na casa, não 
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1 en e vo ar-se o encerramento. 
q Sn. P.RESIDENTE responde que os Srs. secre

tanos venficaram haver numero para a votação a 
que se procedeu, e que esta declaração já foi feita 
pela mcsn. 

·o Sn. BEZERRA CAVALCA!\11 não OUViU a decla-
. - , ~ não ms1s 1ra, comquanto o encerra

mento o tenha directamente prejudicado, porque 
estava inscripto e precisava fallar para defender-se 

rr • - • 

occasião. 
~osto a votos o projecto n. 55 A de 1879, que. 

concede um credito extraordinario de :1.0 .000:000~ 
para sc~co~ros ás províncias tlagelladas pela sêcca~ 
ficu p;·cj~tdlcad.o, sendo uppro·;uda a setiUinte 

Em logar de 10.000:000$ diga-se: 20.000:000~000. 
- Buarqu:: de 1lfacedo.-1lforeira de Barros.- Libe
rato Barrozo.- Souza Carvalho·.- Cezar Zama.
Fabio Reis. 

Foram approvados em seguida os projectos que 
~baixo se seguem, que haviam sido approvados e 
npoiados como emendas ao projecto n. 55 A. 

EMEl\"DAS. 

:1.879-N, :1.20 

A assembléa geral decreta : 
Art. :f..S como est' 
Art. 2. 0 (idem). 
Art. 3.0 (idem). 

Emenda 

Em lagar do art. 2.0 da proposta, diga-se : 
Art. 2.0 Para a execução do artiO'o antecedente o 

ministro e secretario de estado aos negocios dn 
faze~dn é autorizado a r~alizar as operações de 

O art. 2. o da mesma proposta passa a ser 3. ", 
e o art. 3.0 passa a ser art. (J..o. 

Snln da commissão, 8 de Março de !879.-Buar
que de .~.1/acedo.-Souza Carvalho.-Viriato da Me· 
iltiros.- Liberato Barroso.- Fabio Reis.-Prado 
Pimentel. 

Proposta. 
Art. L o Além dns despezas nutorizndns pela lei 

do orçamento n. ~79j, de iO de Outubro de f877, 
para o exercício de 1878-!879 é aberto ao governo, 
pelo Ministerio da Fazenda, um credito supplemen· 
tar e extrnordinnrio da quantia de i:i9!: :137 ~676, 
que será applicado ás seguintes verbas do art. 8. u 

da citada le1, a saber: 

vida interna fundada ..•• 
9 - Estações de arrecada~o ••• 

i2 - Typograpb.ia nacional e 
Diario Oflicial. ••.....•.• 

i3 - Ajudas de custo . .. . ....•• 
U - Gratificaç~s por serviç~s 

!.i00:0008000 
7:15:0~~76 

:150:000@00 -
17:0008000 

das aS* differenças de 
cambio ...... . ......... . 

:1.7- Juros diversos, incluídos os 
dos bilhetes do thesouro, 
commissõcs e corretagens 

21 - Exercic.ios_ ~ndos .. .. ..... . 

l.6:l0:7i>6$00() 

14-0:0006000 
iOO:OOO~OOO 

.. 50~, por tonelada, aos na
vios que se construirem 
no Jmperio............. (1.5 :600 000 

Art. 2.0 A presente lei fará parta da do orça
mento do referido exercício de 1878-1879. 

A~·t. 3.° Ficam revogadas as disposições em con
trariO. 

:1.879 N. :1.27. 

A assembléa geral decreta: 
Art. f.o (como na proposta.) 
O :.rt. 2. o (addi!ivo). O min!stro e sêcret<lrio de 

estado dos negocias da fazenda fica autorizado a 
realizar as necessarias operações de credito para 
execução do artigo antecedente. 

·Art. 3.0 (E' o art. 2.0 da proposta.) 
Sala da commissão, 17 de Março de 1879. -

Buar ue de - · · 

Proposta. 

Art. :1 . o Ficam concedidos ao ministerio dos ne· 
gocíos do imperio, por conta do exercício de 1878 

, os segum ·es cre 1tos supp ementares. 
De 50.0: 000~, para a continuação das despezasda 

verba - soccorros publicas e melhoramento do 
estado sanitario- ; 

De 26:000~, para as da verba-observatorio astro· 
nomico-. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposiçães em 
contrario. 

A assembléa geral decreta : , 
Art. 1. • (Como na proposta.) 
Art. ~-o (ndditivo). Na falta de recu~os ordi· 

narios o ministro e secretario de estndo dos nego· 
cios da fazenda fica nutorizado n realizar a neces-
sartn operaç o e cre o para cxecuç o o ar go
anteceden\e. 

Art. 3. 0 (E' o art. !.0 dn proposta.) 
Sala das commis!!Ões, 3l de Março de !879.

Buarque de Macedo.-Viriato de Meileiros.- Libe· 
rato Barroso.-Cezar Lama.-Souza Carvallw. 

Proposta 

Art. 1. o Ficam concedidos ao ministerio dos ne-. . . . . 
-1879, os seguinÍes credito~. supplementares : 

De 288:580t$645 á verba-camara dos senadores 
-para pagamento do subsidio de seus membros e 
das despezas com a publicação dos debates, a con· 
tar de 3 de Maio até 30 de Junho vindouro. 

narios ..• , .• . •..•.. .- ..• !3:733~000 -tambem para pagamento do subsidio e das des-
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riodo. e 
A!t. 2. o Ficam revogadas as disposi~ões em con • 

trariO. 
. :1.879-N. :1.6:1. 

A assembéa "'cral decreta : 
Art. Lo (Como está na proposta.) 
Art. 2.0 Substitua-se pelo séguinte: 

i · s re • rio es o os negoe10s 
da fazenda fi<~aautor1zado, na falta dos recursos or
dinarios, a rMlizar a necessaria opera;ão de cre
dito para a execução do artigo antecedente. 

Art. 3.& (E' o 2.0 da proposta.) 
Art. 4. o (E' o 3·. o da proposta.) 

.,v ...... , • .,.,o s ' e ri e · . 
Boorque de ltfacedo. - Liberato Barroso. -Souza 
Carva.tho.-Cesat· Zama.-Praào Pimcntel.-Fabio 
Reis. 

Proposta. 

Art. L a Além das despezas autorizadas pela lei 
de orçamento n. 2792 de 20 de Outubro de :1.877, 
para o exercício de 1878-:1.879. é aberto ao go
verno: pelo ministerio da justiçá,·um credito su -

emen ar a quan ra e : , que sera app i· 
c::~do ás despezas com o presídio de Fernando de 
Noronha. 

Art. 2.0 A presente lei fará parte do orçamento 
do referido exercício de :1.878-1879. 

Art. 3. o Ficam revogadas as.disposições em con-

:1.879-N. 162 

A assembléa geral decreta : 
Art. Lo (Como está na proposta.) 
Art. 2.0 Substitua-se pelo que segue : 
O ministro e secretario de c~!ado -dos negocies 

da fa~enda fica autorizado, n·1 falta dos meios ordi· 
narios, a renlizar a necessal'ia operação de credito 

.. l -· • 

Art. 8.0 (E' o 2.0 da proposta.) 
Sala das conunissões 7 de Abril de 1879.

Boorque de J!accdo.-Liberato Barroso.- Souza 
Carvalho.- Cesar Zatna.- Prado Pimeutel.-Fa· 
bio Reis. · 

Art. f. o Fica concedido ao ministerio dos Hego· 
cios estrnngeiros um credito supplementar de 
i :076;56i9, para ser applicado ao llal?'amento da tlcs· 
peza. com empregados em disponibilidade, no cor
rente exercício financeiro. 
A~t. 2. o Ficam revQgadas as disposições em con

trariO. 

· 1879-N, :1.61., 

A assembléa geral decreta : 
Art. i. o -(Como está na proposta. ) 
Art. 2. 0 (Idem.) 
Art. 3 . o (Idem.) 
Sala das eommissões I d 
uarque acedo.-Prado Pime1~teZ.-Souza Ca1·· 

. valllo.-Cesar ZaTIUI.- Vi1·iato de Medeiros. 

Art. L 0 E' concedido ao ministerio da marinha~ 
por conta do exercício de :1.878-:1.879, o credito 
ex:traordinario de ~00:0006 para despeza com a 
collocação de pharúes na costa do Imperio. 

Art. 2.° Fica o governo autorizado a fazer as 
operaçoes e cre 1 o que orem necessar1as llara 
effectuar esta despeza. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario. 

1879-N. !8~. 

A assembléa geral decreta: 
Art. L 0 (Como está na proposta.) 
Art. 2.11 (Idem.) 
Sala das commissões, f. o de Maio de 1879.-Btuu· • 

q·ue de Macedo.- Vi1·iato de Mede1:ros.-Souza Cal'
vcilho.- Cesar Zam.a. -Fabio Reis.- Liberato 
Barroso. -Prado Pimentel. 

P1·oposta. 

Art. i. o Além das despczas. autorizadas pelo 
art. 27 da lei do orçamento, n .. 2792 de 20. de Ou
tubro de 1877, ara o exercício de 1878-1879, é 
a erto ao governo pe o rmsterw a uerra um 
credito supplcmentar de 65~: 1506313, que será 
applicado ás despezas dos seguintes paragraphos do 
art. 6. • da referida lei: 

6.0 Intendencia e arsenaes de guerra. 60:000~060 
7.° Corpo de saude c hospitaes ... :. 88.M8~374 

• o . " 

~ 9:u Commissões militare~.'.'.'.'.'.'.'.'.': 5:000;5000 
$ :1.5. Diversas dcspezns e eventuaes .. 100:3.02~39~ 

65~; US0~!3 .. 
Art. 2.° Ficam revogadas ns disposições em con• 

trario. 

V ('m á mesa ~ lido •' apoindo o ~eguinte 

18i9-N. ~1:> 

A ossemlMa get·al resolve: 
Art. to A lei n.o j791 de iO de Outubt•a ue !877 

ue fixou n des czn c o .o n receltn re do 
pcr1o para os CXI!rclclos do i877-!879.vh;orará no 
primeiro ~emcstre tlo exerelcio de !879-!880, em
quanto niio ft"Jr promulgada a respectiva lei de 
orÇllmento. 

Art. ~.o Regulnrí durante esse tempo a tabelln 
de ~reditos especiaes, que acompnuha a presente 
resolução. 

Art. 3.0 o ministro e secretario de estado dos ne· 
gocios. da fazend~ fica autori~ado a realiz~r ~s n~· 

das contns dos annos financeiros de :1.877-1879, e 
execução dos serviços votados por lei. 

Art. 1A,.u Ficam revoganas as di!posiçües em con• 
trario. 

Paço da eamarn dos de utados. ~m !6 de ~~~io de 

Libera.to Ba1·ro$o.-Souza Carealllo.-Prad~JPimen
ti!.-Fabio Rei8.-Zttma.-C. 4-tfonMo. 
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Tabella dos creditos especiaes. 
Leis n,o ~348 de ~~:; de Agosto de 187'3~ art. 18~ e n.o ~-~·92 de 20 de 

Outu~ro de I87'7' ~ art. ~O. 

?IJINISTERIO 00 DJPERIO. 

Leis ns, HlM c Hl05 ch! ti ele O'utuln o tfe t870, 2818 de 25 de Agosto de i873 a1·t, 2.o 

IJalrimonios estabelecidos pata Suas Alteza~ as Senhoras D. Izabel e n. Leopoldlll:~ 
· e Seus Augustos Esposos ••••••••....•....•..•.•..•..•.•••••..• .•........••...•..••..•.• iS:COfl~COO . 

Lei n. 23i8 de 2õ de Agosto de 1873 art. 2.o § ~mico n. 3 

ConstrucÇão de um novo matadouro no municipio da Côrte, fazendo-se a. despeza por 
meio de qualquer operação de credito ................................................ . 

MINISTEfUO DA AGIUC'ULTURA. 

Lei n. bl4:5 de 28 elo Jtwlw ele :1.865, art. U, ~ L o 

Compra de bem feitorias e:xistentes nos terrenos da Iagôa de Rodrigo de Freitas .......... . 1 o: coo,~ooo 
Lei n. !91S3 de I7 ele Julho de 187:1., a.1·t. 2.o §~ 2.0 e 3.0 

Prolongamento das estradas de ferro do Recire a S. Francisco, da Bahia ao Joazeiro c rtc 
S. Paulo sendo a despeza feita po1· meio de opE"rações de credito, na insufficieneia dos 
fundos consignados nas Leis de Or~amento....... ... . .. . .. . .. .. . • .. .. . .. • . .. .. .... • . .. . 2.600:0001~000 

Resa!tt§do Leqisl'ltit·a n. 2397 de !O de Setembfo tle i873. 

ConstrucÇão da estrada de ferro do Rio Grande do Sttl, e garantia de juros de 7 % á. 
companhia ou companhias com que 8e contractar parte desta linha ferrea... .... .. . • . 2.800:000HOOO 

Resolu~ão Lpgislativa n. ~450 de ~4 de Setembro de !87&. 

Garantia de juros não excedentes de 7 % ás companhias que construirem vias ferrC'as, 
fleando o Go\·erno autorizado a elTectnar operaçoes de credito, na detJeieneia dos meios 
ordinarios, pnrn pagar a dcspeza relativa ás estradas de ferro a que applicar esta Lei. 1.600:000;'~000 

Lei n. 2639 de 22 de Setembro de !875. 

ncsapropria~ues ~obras neee_ssaria.s ao ~basteeimen to d'agua á capital do lmpcrio, podendo o 
Governo rcaltzar opcraçoes de credito para esta despeza ..•••.•.•.•••. 1 •• • • • • • • •• • • • • • • •• 3.500:~000 

Lei n. 2670 de 20 'clc Outubro ele !875, m·t. !8 

Prolongamento ela Estrada de Ferro D. Pedro II, autorizadas as opcraçücs llo r.retlito necessa· 
rias, no caso de não bastarem as sobras da 1·enda geral ............... 1 •••• 1 • • • • .. .. • • • .. ! ~400: 000~000 -

Rcsoluçtio Legislativa 11. n 2687 ele 6 tlc Nol~embl'o ele t87õ, 

Garantia de juros :i~ companhias que estabelecerem t'ngenbos centrnes para fabric:tr :\ssucar 
de canna, autorizadas as precisas opcra~ões de. credito .................. 1 ........ , 1 ... .. 280: C00/1000 

Dw·eto 11, 6918 de I. a de Ju11ho de i878. 

ons rucç. o ases • 1 a. • , > • : ,, ara 
a prlmelm e 700:000SOOO para cada uma das outras. podendo o Go,•erno ctTec u:u· 
operações cte ca·<'cllto para este sct·viço, sendo insufficicntP.s os meios \'Ot:tdos nas res· 
pecth·as Leis de Orçarnento ........ 1 •••• • •••••••••••• I ............. 1 ~·............... 2.300:000~000 

MlNISTI!:RlO D.\ FAZENDA. 

Leis n. os 1837 tle 9.7 tlc Setembro cliJ 1870, art. tmico~ c n. 0 23-iS dt' 21:$ de Agosto, 
de 1873, a,·t. 7. o 

§ unico n. 0 4. 

.... -........................................ . 
Lei n. 23~8 cle 25 de Agosto da !873, ar f. U § 5. n 11. 2. 

Premio níio C'Xcodente do r;onooo por tonelnda aos na.vios que se construirem no Impcrio~ I. 

Rcgofução leqislatim 11, 2687 de 6 da Not,embro de !875. 

Garantia de juros o amortls.t~ltcHtas letl·:ts hypoth~enriM de B:tneos de eredito rNtl, auto1·i· 
zadas tUI operações de credito nocesl\arlas ......... ...................................... . 

A. 48.-TOHO lo 
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StGO.l'iDl: P.'\nTE D.\ OltDE. 

Continua S 2.a discu3são do projecto de reforma 
eleitoral. 

qu~ para um grande mal devia lançar mão de um 
grande rcmcdio - a aposentadoria forçada dos 
mesmos magistrados. Pensei eu que o conselheiro 
Cansansão ue Sinimbú não podia do maneira al· 

o Sr • .Joaquim Bx~e,res :·-Não é, Sr. guma resistir adiante da vontade naciGnnl, que 
,,· nt" . fri lo dcse·o de manifestar-me em pedia a eleição directa, que era um dos artigos 

franca e decidida opposição a um projecto quo é prmc1pa o · , -
idéa capital do governo, daquelles a quem sempre lizada olla por uma lei·ordinaria n camara della 
me acostumei a respeitar como chefes queridos do oriunda, legitima representante do voto nacional, 
paru do a que pertem:.o, onde conto entr e tod-o-s-+-Sm·a-~ --fl{;fllilHa---ffae--Y'ti-Lil-ll=l.tl--{ltJeHo~u:llt,~:;r::~~si--;r~c~fuQJr[:l-ll~la~s>-qq_uwe~:-·-----
elles éidadãos prov·~ctos, contra os quaes eu não fazem o empenho do partido liberal. E, sendo 
tenho um só motivo de resentimento, onde cn- assim, nadapodi:unosdizer, e menos fazer opposi-
contro, por exemplo, o nobre ministro da fazenda, ção, porque eramos nós liberaes que sempre cen-
a quem durante todo o tempo de op·posição eu suravamos o vicio da nossa origem (Apa1·tes). 
olhava com estremecimento l)elo denodo com que o sn. JoA.Qur:..r N.\.Buco:- o governo não póde 
defendia a nós outros no ostracismo, p3lo deno~o ·7 • • i nã re rcsentamos a na ão o 
com que arvorava. bem alto a bandeira o con- que é que o governo representa? 
demnado partido liberal. 

Mas, por isso mesmo que tenho que combater (!la outtos muitos apartes.) 
as idéas de amigos e correligionarios distinctos, é O Sn. JoAQUIM BREVES:- PeÇo aos nobres tlepu-
que entendi que não podia nwis limitar-me a tados que me deixem continuar. Sem que eu possa 
votar sem dizer porque voto. Eis a razão pela concluir a ·phrase que começara; não se póde tirar 
qual o obscuro soldado do parliuo liberal (noo mação do que estou dizendo. 
apoiadas) se viu obrigado a dirigir-se a V· Ex. c a Sr. presidente, para firmar esta minha opinião, 
esta augusta a sRembléa c pedir-lhe a sua bcncvo. invoco a. de todos os liberaes do senado em :1875, 
lencia ara manifestar urna opinião que pôde não 

eu era um dos. que ncreditavam,que o partido liberal e,·ia ser, mas ;rieram logo depois escrupulos, n.ão 
realizaria no poder as reformas que durante :10 · d d · · f b · d f 
annos préo"OU nu OIJposição, atirando á Ilopulação o sei e on e extgir que assemos o riga . os a azer 

a eleição directa tão sómente com a reforma con-
celebre grito-reforma ou 1·evolução. slitucional, escrupulos de quem não os teve para 

Foi por isso que eu não podia deixar de snudar a m~ioridade nem para a aposentadoria dos magis· 
a esse dia como o da verdadeira regeneração do trad.os. 
systema representativo; foi por isso que cu não 
pude deixar de saudar com enthusinsmo o novo O Sn. FnANÇ.'- CAnv"~LHo:-E' opinião do Sr. Na· 
ministerio, ao qual desde logo offereci meu fraco, buco e de outros chefes prestigiosos. 

· · , decidido a oio rinci almente -:~.r 
Tendo uelle os matizes mais adiantados da idéa · JoAQUI~I N.\BUGO :- "iio :~poiado · Era em 

O Sn. G.-\.LDINO DA~ NErEs :-0 nobre desde que, nós liberaes, aceitamos este segundo ai-
pelo Amazonas .i:í o indicou. vitre, n~o podt'mos deixar de fazer tnmbem outras 

O Sn. Jo.\QUI~ l3nEVEs:-Então olhei pnra o nobre· reformas que, pt"lra serem errectuadas, essas sim., 
presidente do conselho, vi personifirada nclh~ n exi:.;em rdorma constitucional. Fiquei sntisl'eito 

. . energia do gabinete, porque me kmbrava que foi porqne via qul~ isto ia se fazer, e não podia duvidar 
S. Ex. quem ha :umos quandf) se rlizia qtle n ma- porque esta~ idóas vi representadas no g:Jbinete 

----------~g~lsiTro~u~ra~u~aonPcnumm~p~r,~a'o~s~ci.u~e~v~et~· ~s~·n~lne~sc~·r~u~u~s~~~~o~. ~nW~~m·~·~~·~~~~, -----------
p:tra com a constitui<:~o ; sem se lcmhi'3r que el!c L('oneio de Carvalho e Anllrnde Pinto, todos libe-
tnm!Jem devia defender, como poder executivo~ raes ui:::linc.tos, que não podiam negar, na hora do 

relavão a uma camara conservadora, c não a uma 
liberal, que sempre sustentei· Eis, Sr · presidente, camara libc r<~l, que quer fazer umu c_oustituinte. a razão pel<1 qnal cu me acho neste posto, não 
porque nelle devesse estar, mns por bcncvolencla (lia outros apa.rtes.) 
dos meus eleitores (Não apoiados) . O Sn. JoAQUI:\l BREYES :-Si querem continuar 

~I11s, perguntava eu,-como fará o paJ•ticlo libernl e~u dinlogo, peç~ aos nobrc3 deputados que mo 
es~s ~~rmas sem bzor a da elcic5o~p~c~l~a~q~u~~~~~~~~~~~~~-----------~ 
pugnamos sempre? Como ha de ellc rozel·a~ sem ter 
a opinião, porque nós sempre dissemos que o voto O Sn. l<'IUNÇ.\ CAnVAtno :-Não dou mais apar-
era viciado'? Então lcmbrei·me de que o partido tes • · 
liberal não· podia fazer a reforma constitucional, O Sn. Jo.\QUIM BnEVES :-Não me incommodam 
pedir poderes especia.es aos eleitores~ porque as os apartes, m11s não assim em fórma de dinlogo. 
eleições não eram nnda mais do que uma mystifi~a- Sr. presidente, diante deste~ escrupulos, será um 
tão do voto popular. mal, mas em todo caso, desde que a constituinte 

O Sn. FnA:\ÇA CARVALHO:- Qual outro processo não se pL\dc repetir á nossa vontade, desde que nós 
a empregar? sal.Jemos que o poder-não pôde admittir que se re-

- • e- · ·onal, 
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~raça. 

Sr. presidente, eu entendo que desde que vamos 
reformar a constituição, deveriamos procurar reali
zar as idéas do nosso partido ; e penso que si não 
podiam os conseguir, pela opposição que necessari:l
menlo levantaria o senado, por·acabar com a sua 
v~ a rc1e a e, que ma a o as as nossas ms 1 .Ul· 
çoos .... 

O Sn. FRANÇA C.mvALHO:-Muito apoiado neste 
pon o. 

O Sn. JoAQUIM BREVEs:-...• deveríamos pelo 
menos reformar o art. 61 da constituição,.tornando 
a fusão obrigatoria (Apoia.dos). · 

Nesta occasião, respondendo ao meu nobre e 
sympathico amigo, que fallou na ultima sessão, 
·~ ·. .. - -

de que para tornar a fusão 
interpretação da lei. _ 

Nós liberaes, que sempre temos censurado a 
interpretação ou revogação do acto addicional 
fei tn sem ser por constituinte, não devemos ir inter
pretar um artigo da constituição do mesmo modo. 

Eu sei, Sr. presidente, que pelo espirito de nossa 
constituição a fusão deve ser obrigatoria, porque 
do contrario o que ella prescreve ficaria completa-

0 SR. IGNACIO MARTINS dá um aparte. 
O Sn. JoAQUIM BnEVEs:-•.• mas o senado tem de

cidido que a fusão não e obrigatoria, de maneira 
que tendo elle dado esta interpretução, e sendo ne
cessario que intervenha nessa que o nobre deputado 

" . . .. 

o ' que não acredita nessa infallibilidade. 
· O nobre deputado que fallou na ultima sessão, 
o Sr. Ignacio Martin!:l, referindo-se ao Sr. conse
lheiro Silveira Martins, disse que S. Ex. dizia que 
havia no Rio Grande 50.000 acatholicos-, a que no 
flntanto elle pensava que não havia mais de 

Eu direi a S. Ex., não peç.o a liberdode de con
sciencia para os. acatholicos do Rio Grande,_peço-a, 

esta camara inteira. 
( Trocmn- se apartes entre os S1·s. Ignacio Ma,;tins, 

Jeronymo Sodré, Silveira Martins e Galdino das 
Neves. O Sr. presidente recla'f1ta attenção.) 

E, ~r. presidont~, . tant_g ma~s razão tenho. de 

pelo actual gabinete, quando vi o meu nobre cal
lega ministro do imperio prohibir o juramento 
aos acatholicos, e pôr em pratica, dentro da orbita 
dns _suas attribuições, todas essas idéas que podiam 
como que caminhar para a verdadeira liberdade 
da consciencia. 

E depois, Sr. presidente, eu não posso compre
bender que S. Ex.. torne facultativo ml sua re
forma de instrucção, o ensino de matenas religio-. ·"·~ . 
catholica (/ta um aparte); onde o cidadão é obrigado 
a ser catholico a não ser o reconhecimento official 
da grande quantidade de cidadãos acatbolicos que 
tem o paiz. . . . 

O Sn. FRANÇA CARY.A.LHO :-Homenagem d liber
dade de consciencia. 

' Si, porém, o senado não aceita esta interpretação, UM Sa. DEPUTADO:- Em uns casos ; ·em outros 
porque a julga contraria á constituição, talvez não. 
concorde em que·se faça a reforma da constituição o Sn. JoAQUIM BREVES :-E depois, Sr. presiden-
nesse artigo. · · te, o Sr. ministro da fazenda, com quem te· 

Entendo tambem, Sr. presidente, que indo re- nho tanto · pezar de estar divergMte, o St. con· 
formar artigos que tratam da eleição, não podemos selheiro Affo:aso Celso, na occasião em · que se 
por fôrma alguma esquecer o § 3. o do art. 95. apresen~ou a esta cumara como ministro da fazend3, 

Desculpe-me a camara que diga queesta questão censurava ao Sr. conselheiro Silveira Martins por 
ú :~té de moralidade, porque eu lembro· me de que t~r. S. Ex. se apres~ntado _como defensor da ele~i-
quando o Sr. Silveirw~~U:·~~~~~-le-ILest3-f-JHJ~de--des.-ae:ã!frem!{}:. s,,--nãfr-Sie-lembPMJrda--taEabEm---
cnsa, depois de sua retirada do gabinete, disse que, do art. 5. o da constituição, que ahi fica.J'a. 
si cada um de"nós puzesse a mão na consciencia, 
veria que legalmente não podia estar sentado nestas O Sn. SILVEIRA !'lARTINS: - .E' questão muito 
cadeiras, por não sermos cutholicos... differente · 

o Sn. JEUO:.'iY:r.t:o SoDRÉ:-Não disse tal. O Sn. JoAQUIM BREVES:- Mas, Sr. presidente, 
é causa muito divers~ •. 

vti-se que a camarn toda, sem haver a minima 
contestac5o, ai>oiou essa declaração do Sr. Silveira 
Martins,· quando dizia que nenhum de nús era ea.
tholico. 

Eu $OU ratholico npostolicci romano, mas como 
podemos ser tão cntholicos como quer a igreja, 
quando apparece o Syllabus condemnllndo a se
p:.~ra~ão da igreja do Estndo e todos os progressos 
modernos? 

~ ntr tanto os ro rios m · 
n:1o se declararem inimigos desta idéa, não a ada
ptando já unicamente por não a julgarem oppor
tuna. 

Vemos, por exemplo, o nosso illustr11do colleg-a, o 
distincto lente de S. Paulo na sua cadeira de .di
reito ecclesiastico apresentar-se, depo's de ter com-

·:.1 • .. . • • • l • 

' ' ter passado no concilio, eu não posso mais com-
bater a infallibilidade ·do papa, porque hoje é um 

> • J I 

gundo creio, deve estar de accôr o com os seus 
companheiros do gabinete, declarou que a promul· 
gação da liberdade de culLos não é questão consti· 
tuciopal.. . 

0 SR; JOAQUIM NABUCO :-Esta não ba de ser a 
opinião do governo. 

O Sn. JoAQtMM BnEVEs: -Por esta rnzão já 
se vê que não podemos ser censurados por pe· 

• a ,.,.· iliclade dos ncatholicos ue com 
effeito é uma condição que reslringe ou augmenta 
os direitos do cidadão, porque isso est! firmado na 
constituição quando di.z que é qualidade indis
pensavel, requisito necessario para o exercicio ·de 
representante da nação o ser catholico ; emquanto 
q~e o artigo em qu:~ a constitJlição marca a reli· 

para cuja alteração o· art: 17~ 
ciso reforma constitucional, 
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. ' . 
o governo não apresontou um projecto neste sen. 
tido~ 

(Cruzam-se outros apartes.) 
O Sn. JOAQUIM BREVEs: - Sr. presidente, não 

posso t:~mbem deii:ar de estra~~ar que nés qu~ 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS : -Podem ser colonos. 
mas n&:o poden! ser cidadãos... · 

(Ha outros apartes.) 
O SR. JoAQUIM BnEvEs : -Eu quero que n~ 

demos facilidade aos lJOmens que para aqui vie
rem, afim de que possam ser bons cidadãos, 
produzindo assim nesta terra os magníficos resul
tados q~e têm produ~ido n~ A.merica. do ~orte, 

cendo-nos um pouco da Europa. 
0 Sr. GALDINO DAS NEVES :-Apoiado. 
0 S'ft. JOAQUIM BREVES :-Mas, Sr. presidente, 

respondendo a um aparte que ha pouco deu-me 
um dos meus honrados collegas, isto é,. que 

- ríl. - • 

lonosJ niiu vêm para ser deputados, eu direi que 
não espero isto. A este respeito declaro a V. Ex. 
que aaopto plenttmente a opinião do Sr. Silveira 
Martins. Eu queria que dessemos ao ,parlamento a 
faculdade de poder dar verdadeiros d1rcitos de ci
dadão aquellc que se tornasse digno desse titulo, 
áquellc que viesse procurar nas nossas plagas 
abrigo, muitas vezes fugindo de perseguições poli· 
ticas, das velhas autocracias européas. Acredikl 

• rr • • • 

nós, identificar-se comnosco ll prestar muitos re· 
levantes serviços ao nosso paiz. 

Voltando ainda á questão da elc3gibilid:ide ilos 
acntholicos e respondendo tambem ao Sr. conse· 

· l heiro Affonso Celso, em seu discurso proferido 
no dia H, eu direi que S: Ex: no go':"Cl'R<J.:esque· 

posição, vindo aqui aventar n iden e que nós 
queríamos renovar a questi.io religiosa, tornar os 
:mimos ineandescen tes, fazendo reviver aquillo 
qne com tanto cuidado se procurava acalmar. 

Eu me lembro que durante o domínio conserva
dor quando appareceu a questão dos bispos, o par· 
tido liberal pelo seu orgão, o club da reforma, 
nomeou uma com missão para dar $eu parecer sobre 
o que se devia fazer em tal ~merg:enc!a; e longe de 

e 
a elegibilidade dos acatholicos vinha augmentar as 
dissenções entre a igreja c o Estado, pelo contrario 
os memotos desta commissão deram o seu parecer 
docfarnndq, quo o meio de solTer-~e a questão era 
dql'rt"'r ft elegibilidade dos ncathohcos, n sepnraçiio 
ctn Igreja do Esta•lo, o co8.'lmento civil, a liberdade 

s o v • 
Ka&e paroc•"r ostá aslilgruulo peJos S1·s. Couto ds 

MaJrDibAe•, Monll•, contttlhciro José Lib~rato Bar-

• ' - t> nossos CUJO nome agora nao me occorre. 
0 SR. FELICIO DOS SANTOS: -Rsta edição do 

programma agora não é a authentica. 
. o Sn. JOAQUHI BREVES :-No poder, é verd:~de. 

Quanto ás outras reformas, as que tem -se apre-
n e a a . x. que 

como liberal, e liberal de principias firmes c de
cididos,_ não posso negar o meu voto a nenhuma 
"' 
Todavia não poderia censurar o governo de meu 

partido em não adoptal-as hoje, mas embora tenha 
ctm mente as palavras do programma liberal repe
tidas aqui pelo Sr. Affonso Célso, de que tudo ou 
nada nem é proprio do mais aferrado radicalismo, 
desde que não vejo arvoradas pelo gabinete a 
ques o re 1gwsa e a e eg1 1 1 a e os :.ca 10 zcos, 
este gabinete não púde merecer o meu.apoio . Pas
sarei a examinar succintamente aigumas dessas 
emendas. 

O Sr. Saldanha Marinho apresentou uma emenda 
pedindo a abolição do poder moderador. . 

Sei que é esta uma idén liberal, mas si os nosso:; 
homens quizessem cumprir com o seu àever e não 
C@dessem á vontade desse poder, o mecanismo go
nrnnmental marcharia erfeitamente. 

0 SR. FELICiO DOS SANTOS :- Est<i nrgumen-
tando muito bem. . 

0 Sn. JOAQUJJ\1 BREVES : - ••• mas não ha du
Tida que á face âa 'letra da nossa constituição cu 
me separo de muitos dos meus amigos e chefes 
liberaes or ue sou da uelles ue admitto ue 
por ella o poder moderador não tem a respon
sabilidade dos ministros, 

Sem embargo, porém, desta opinião, entcnd::~ 
que :1 firmeza dos homens podendo emendar esse 
erro da constituição, nós poderiamos adiar essa 
reforma no intuito de alcançarmos assim aliU· 
mas eutras, que mais tarde teriam esta como 
oonsequencia. Mas, desde que se apresenta no 
arlamento c desde que o governo tem ~ ~dt\n 

ral, tudo aauillo que deviamos fnzer com um:1 
constituinte; porque creio que sti poderemos tet· 
outra daqui a 50 annos, cu nio posso deixar de 
votar pela emenda. 

Quanto tis outras emcndns apresentnd:.!> pelo me!'• 
mo.Sr. con~elh~u·o SaJdanba )larinbo,meu disti,ncto 

I ' 
de governo, desculP.e-me a camara que cu diga 
que tenho uma opinaiio especial : Sou monarchista : 
m3s sou monarchista não porque entenda quo é 
eUa a melhor fórma de governo, sou monnrchistn 
porque entendo que nós não podemos fazer agor;1 
a republica. Voto, pois~ contra essa emenda, não 
só por isso, mas porque entendo que a mudança 
de fórma de"govern J se faz na praça publica e niio 
com emendas na camara dos deputados. O meu . . . , . 

~ . . ' 
tendo-se declarado republicano, cumpriu o seu 
deTer apresentando essas emendas; mas eu votan· 
do por ellas não fazia mais do que uma ostentação 
de principias, que julgo inopportunos. 

Não sustento, Sr. presidente, nestas questões 
idéas novas porque hoje es~ o partido liliera~ no 

~ -oppo.s1çao na 
'TlDCJa. 
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O Sn. FRANÇA. C.mnum:- Apoiado, é exacto. 
O Sn. JoAQUIM BREVES :-Vou entrar a,.,.ora 

esp-ecialmeu te na analyze do projecto com que o0 rro. 
Terno, na phra~c do eminente orador paulista, ~e
for'!!ou .a ~andem: que era a bandeira da reforma e 
entao drret qu~ nao posso tambem admitlil·o, por-

. que sou dec1dulo defensor do suffragio universal. 
, R ALHO :- OgiCO. 

(H a outros a partes ) . 
Ü Su. JoA UIM V•S ·-

paga imposto directo ou indirecto,qucm f11z a guerra 
quem vive trabalhando, não póde deixar de ser 
consultado sobre os destinos do seu paiz · e si 
ha algucm que deva principalmente ser represén
tndo, e o que mais carece, é o pobre qué soffre, que· 
precisa de soccorro e nuxiiio. Eu entendo que 

' . 
-a impossibilidade da corrupção,- devem ser 
logicos, aceitnndo o maior numero que possa haver, 
a saber ; todos. 

O Sn. FnANf].\ CAnVAtno :-As praças de }>ret 
devem votar ? 

O Sn. loAQum BnEVES : - Respondo ao aparte do 
nobre deputado : desde que ndmiLtirmos o prin
cjpio! q~e me parece ~er do programma libernl, do 
encra :unento vol nt·n a . . 

- tirar o direito de voto. E' um contrato que se faz. 
Dir-se~hn ao soldado: -tornais este encargo, mas 
provisoriamente ficais privado do voto. O que es
tiver servindo nestas condições, pela imposição que 
o governo póde fazer, não deve representar a 
nação; mas desde o momento- em que o individuo é 

> • • 
' , ' ha alguem (/UC deva intervir, ter grande parte 

nas deliberações do governo, éaquelle que, quando 
os governos dão um máo passo declarando a 
guerra, vão contribuir não com p11lavras na praça 
publica, mas com o servi1~o e a Villa no campo de 
batalha. (Cruzam-se diversos apartes.) 

Si eu admitio e'5te principio, sou o primeiro a 
exigir, a decl3rar que não quero o recrutamento 
forçado ; quero a organizn~ão do exercito por meio . . . . 
quencla que acnbei de tirar,' porque rcconheç~ 
os iaconvenicntes que pódem rcstlltar do voto das 
prnças 1le pret; ~cri:. um granlle rccur::;o llt\ra o go
verno, fa;wr re,~rnl.amento em urna localitl:ulr. d:ttla 
entre seus atlvcrsario~, o facilmentt~ v~nenria a 
llleiç:io ( A110írulo.~ ) • 

{. :w. s cng:tJamen o vo nn-
tari?, porllllll assim s~r-.1 soldado attuello que quizcr, 
c fe! t.O o contrnto com n re~tricç:io do voto, não ha 
offon~a de direito, pois a susr1cnsão do seu exer
cício é voluntaria. 

Além disto acho que foi incoustitucionelmente 
que a lei de !8!1.6, tirou ao so.ldado o direito de 
votar... · · 

O Sn. FnANÇA C.\RVALHO :- Elle nem tem o 
censo constitucional. 

O Sn. JOAQUIM BREVEs :-Eu po~so corroborar a 
minha opinifio com a do SI'. conselheiro Sarniva ... 

O Sn. FllANÇA CAnVALno :- Dispenso. 
0 Sn. GALOINO DA'S :'IIEVI~S ; - Quan•IO vier a. 

cons~ituiyflo os soldados serão 1itoços de familia. 

de contestar as a 
tas, . como é, por exemplo, a de 
imperio de Napoleão III. 

Não admira, Sr. presidente, que este voto fosse 
ar~ancado ao suffragio unh•ersal pelo canhão de 
Samt Arnau~ c pelas infamias de Morny, guando 
todos os patnotas francezes tinham sido a noite 

0 SR. FELIC.IO DOS SANTOS :-E' jUstamente O que 
devemos recerar. 

n. OAQUilll nEVES : -Eu vejo que nesta lei 
tratamos de defender o governo das massas popu
lnres, mas o que devemos fazf\r é livrar as massas 
populares da influencia do governo. 

U~t Sn. DEPUTADO :-Mas si V. Ex. quer que o 
soldado vote ... 

R. 'RANÇA ARVALHO:- • X. aceita OVOlO 
do soldado quando vier o engajamento? 

O Sn. lOAQUni BnEvEs :-Aceito. porque é um 
cidadão como cu. · 

O Sn. JoAQUillr NAnuco :-Entre nós não ha pe-
rigo dQ militarismo. -

O Sn. JoAQUIM BREVES :-E, Sr. presidente. si o · 
suffragio universal produziu em França o dé~po- . 
tismo de Napoleão III, eu tambem lembro como 
m u a en os~ co ega e eputa o por Pernambuco, 
o Sr. Joaqmm Nabnco. que foi o suffragio uni
versal que produziu a camara que respondeu ao 
àesafió feito por Gambetta a Mac-Mahon. 
· Si o suf!!agio universal.. seduzido pelas glorias 
de Napoleao, o vencedor de mil batalhas, o homem 

' uma sit~ação tenebrosa, que domi~ar;i por muito 
tempo amda as fastos da humamdadc, quando 
era preciso que mão de ferro viesse dar paz e tra n. 
quillidadc ; quando o paiz se acbava no meio da 
annrchia e com um directorio desmorulizado · si 
o po~o. frnncez viu-se seduzido assim, não· deve 
setvlr.Isto de argumento, porque si esse povo viu-se 
seduzido por elle, <~companhou-o no seu cat'l'o tri
umphal nú~ n:io podemos faZl'r cel!.suras, poJ·q~Ie 

cin .... pon1ue a ~evolução fr~ncez.a depoi!r de ter sido 
.a tribuna de M1rabeau, a gUJlhotma de Robespierre, 
foi tarnbem o elemento militnr uc Napoleiío, que, 
com o::; seu::; soldados percorria a Eurot~a inteirn 
fazentlo de seus soldados rei~, trazendo para sct~ 
leito plebéu UIU:t filha da vcllw aristocrucia I 

, si .n sou sec urJo smccro o 
sntl"rngio universal, entendo l!UC sendo liberal e 
porque quero concot-rer com o pouco quo eu posso 
parn a re.alizaçao das grandes iMas,que engrande
çam a mmha p;,<trin, não podia deixar de curvar
me á voz de meus chefes e ceder, porque entendo 
que conc~sões se pode.m fazer em poJitíca, uma 
vez que nao se contramarcha para a retaguarda, e 
por isso, aceitando o melhoramento da fórma ui
recta, mas obrigado a aceitar a eleicão censitnria, . . . -
quero que sejam o eitorcs todos os quo rnz~m 
parto da massa activa dos cidadiios, que são os que 
\em '1006 do renda, 

E, Sr. presitlenté, parn firmar u minha opinião 
antes de mo filiar no p~rlillo liberal, porque t·on· 
fesso que eu. q_ueria muito m~is do 'IUO todn 11 bnn· 

1 u a 1 o 1 era , porque con esso quo em 
materiu política sou francamente radical c !ui ver 
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liberal, e encontrêi n'um dos vultos mais sympa
thicos desse partido na pessoa do illustre senador 
pela Bahia o Sr. conselheiro Sarai\•a a definição do 
que era censo liberal e censo ·~onservador. 

Diz S. Ex. no discurso de 25 de Agosto de :1.875 
f..ê. 

A base conservadora é a do Sr. Torres Ilome.m ; 
oceio que nenhum conservador quererá elevar 
mais o censo do eleitorado do que o fez o Sr. Torres 

ornem, que ex1ge o censo o e e1 ora o ac ua . 
A base liberal é o censo do votante presumido pela 
posição, pelas profissões, pelo imposto, etc. etc. 
(Apartei). 

Vi tambem, Sr. presidente, o Sr. conselheiro Za
charias em um trecho brilhante ue aqui foi lido 

• •• rr • s no 
tempo em que passeiou pelos arraiaes dos defen
sores do censo do votante da constituição. 

Diz o Sr. conselheiro Zacharias (lê) : 
c Cabe (!gora ao orador por si e IlClo~ amigos 

com quem est~ de accôrdo, dizer qual a elr•iç:ío ui
recta que deseJam. 

. c Mas qual é a eleição que o orador e seus amigos 
querem 't Será o voto universal? Não, porque 
querer o voto uni vers.tl, seri~ offentlt>r a consti-
mçao, ex.tg1r sua ro or.ma, porque a cons 1 mçao 

do Brazil não adOJ)tou o voto uni1ersal. A eleição 
pela nossa constituição é censitaria, cumpro ter 
isto em vista . Si pois alguem propuzesse o suffi·a
g!o -qniversal, devia pl'imeiro alterar a ·constitui-

. çao, que não oiJ~t:mte declarar que todos os po-
deres • 

Não leio o trecho do discurso do Sr. conselheiro 
Zacharias, porque Candido de Oliveira, fallnndo 
na resposta ú falia do tllrono ..• 

O Sn. FRANÇA CAnnLHO :- 1\J«s o Sr. Zncarbs 
• queria que se definisse o censo do vownto, não o 

considerava tlefinido. 
O Sn. Jo.\QUI?tl BnE\'ES : - ••• citou e:::sc tre

. cllo. Eu poi' vou !el-o no proprio discurso do 
nobre deputado. E' Jlt"cdso que eu Ida que é. para 
passar para o 1 1scurso :tqut~ cs que con tU a a 
susteu ta r a opinião de S. Ex. · 

Continun, . diz o St•. conselheiro Zacari~.s (lti) : 
• ... são delt)gar;ües da nar:~o, diz qne para ~et· vo
tante. é preciso ter rtltHla certa ~~ determinado~ 
. quysi~os, Jogo a constitui~~~o quet· o voto cen~i • 

beral· indica outro typo que nao po e encontrar 
nenhuma objecção: o do votante. 

c .Definido o censo do votante póde-se chamar 
o povo brazileiro sinceramente :ís urnas. A nossa 
constitui~ão quiz a eleição eensitaria e não o voto 
universal, uispondo que não seja votante quem 

- . 9 lo/ ? • • • . 

quida essa.qnantia, seja logo eleitor. Tal é a ex.
pressão liberal. • 

o censo. 
0 Sn. FELICIO DOS SANTOS: -1\I::IS quem são OS 

detinidores da obra? 
(Cruzam-se outros apa1·tes .) 
0 SR. PRESIDENTE :- Attenção ! 
O. SR. JoAQUIM BREVES : :...... O Sr. canse eir.o 

Nabuco, que concordou com o Sr. conselheiro Zn
cha rias,o qual nesse discurso se declarava a u torizndo 
a fa.llar por todos os seus companheiros do partido 
I ilJeral; o Sr. conselheiro Nabuco, no discurso que 
fez protestando na occasião em que se rompeu o 
debate no senado, tambcm disse (lê): 

·Eu não hesito em acceitar a eleir.ão directa Pl'h1 
censo exig~do pela co~sLitnição. Eu adoptat·ia a 

' . 
ra~ões que vou dizer. 

cO projecto da camara dos deputados presume a. 
renda liquida ou pela 11rofissão ou pelo censo.· Es
pecifica qunes são os que por sua profissão e con
dic\-ÜO social podem votar, e aquelles que por um 
censo pequeno podem exercer esse direito: é esse . . 

.. l o c. • 

tiu· a eleição directa. Ficaria assinÍ resolvido o 
perigo do su1Iragio universal, porque entre nós 
quem tem as profissões ou condic~:ões sociaes que o 
}JI"ojccto diz, paga qnlllqucr imposto, offereco toda 
a garantia para votar dircctamen.to. , 

Isto foi o que disso tambem o SI'. Nubuco expli. 
cantlo quo m·a um pequeno Ct~nso apenas como 
meio de conhecer:: ~·enda de 200;5000, que segundo 
o S1·. consellteiro 'l.acharias era a routla que o 
JlOrll u 1 era aprn:'flU ava. 
~ó~ remos lambem o Sr. conseliH•iro Oclaviano, 

um dos mais prestigiosos chl'fcs rlo no~so pat·tiuo 
:11! uelle rpw, estou cei·tn, closfrnlUar:i no scn:ulo :~ 
Jmntlcira tlo uosso i11fetiz pm·títlo liberal, dizer 
tJnant.ln inten~ellado pelos conservadores sobre ~ . - . .. ' . , ~ .. 

c O orador não diz qttn o \'olo universal S!'jn nl· • A rlcit;iio directa nãtl é idéa nem liberal, nem 
gumu utopill; é n b:1se ào direito publico dos con:;prv:uJora ; é uma itléu do orqem, de garantia 
paizes de primeim ordem. r.:!al tln elei~:ão do pniz (apoiados), c tanto que 

c o s,·. Silvr.im Lobo: -E' a rtorma. Clll'OilLI'O defendendo-a puiJlicistas de ambos os 
c o Sr. zacnrias:-A oppnsi<:::io tem umn norma · Jl:-trtidos,mas lambem tenho para mim que no modo 

na constituição, c não quer rcrormal-a. Quer a de consLituil-a pódu hav('r apreciação de cscoln. 
eleição dirocta, mas sem fazel-a depender de uma Então digo uos honrados scnnuores: constituam-a 
reforma de artigos da constituição. segundo a escola conservadora, cu abaixarei a 

e~ - u rendo o voto universal ucrerú o censo cabeça.! c quan~o chegue~ mJnh~ vez proporei as 
muito alto 1 Tambem não, porque seria o1Tens1vo e ~ • • 
da constituição, tenderia a crear uma olygl:lrchia. Por amor á eleir;ão dircctn acoitnvn S. Ex. tudo 
Querer pois o voto universal ou um censo eleva- o f{Ull os consorvndoros quizosscm dnr·lh!!, rese1·· 
dissim'>, é esquecer os princípios de nossa con· · rantlo-so o direito d!• cofl'igir, qunndo lhe fos!'c 
aliluição. O partido liberal quer o censo da con-. possivd, do conformid::~de com as id•:ns do pnrtitlo 
a&Uuiçiio. Uns dizem que poderia servir do tYJ.JO o apreseulatlas pelo ~r. Zachuri~. 

> • ·· · ' • ,. · ::; o cloitor elo s !.'Lema co -
tnntes, ás quaes ilão tr~rão gue queix3r-so pela 
compen~a~.üo de um eleitorado muito mnis vasto 

.servador o Sr. conselheiro Octavt:mo di:dn: cqunn· 
llo cheg~r a minha vez tratarei de corrigir lsto. • 
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Foi tnmbem e que disse o Sr. conselheiro Sa-. ...... . . -
" ... o .. 

mos o 'mellwr não havemos de ficar. com o pessimo. 
Portanto hypotheco o meu voto a todos os conse1·
vl!d.ores que quizere~n tomar po1· base da eleição 
dzrecta o censo do eleitorado. • 

Jtins isso era porque S. Ex. entendia, e eu con
cordo que era um beneficio a sullstituição do sys-

· · c trec o, e porque augmen av 
muito o numero do eleitorado, que era um me
lhoramento. 

• 11 
o confessa. 

O Su. JOAQUm BnEVEs:-nas era muito melhor 
vinda dos conservadores, mas não posso admittil-a 
assim feita pelos liberaes. Nós podíamos admittir a 
ele~ção directa. feita com. a base conser.vadora para 

. . 

Si por acâso o governo arvorando unicamen~e 
a bandeira da eleição directa como uma necessi
dade presente, mas sem rofórma da constituição, 
e quizesse fazel-a com o censo dos 4:005000, que 
~e exige para que depois de feita uma eleição pot· 
esso systcma viesse uma outra camara que de c i
diss·e das refúrinas constitucionae:; que devíamos 
realizar, eu como disso no principio poderia ad
mittil-a, porque sempre era melhor para nós mais .. s . ;- . • 

~ema directo,. pudcssumos immediatamenle por 
uma constituinte cumprir com o programma do 
partido liberal. 

E' ·tambem para mim uma das razões \)Ol'que 
combato o projecto, ú os nobres dO[HJtados dizerem 
qu.e o su!Tragio unhrersal, send~ ~ma. ~e?dencia do 

necc'ssnriamento se abaixará. · 
Mas, senhores, desde que passar em julgado que 

a reforma niio pôde ser feita senão. pela reforma 
constitucional, qual t\ o meio de abaixar o censo? 

Ficamos por for~.a form:mdo uma olcgarchin, 
deixllndo de parto :uptelles que mais· soift'cm e que 
mais direito tinham do ser ou\"idos. 

Umn d11s causas prindpacs dos mnlcs qufl nos 
aOligcm~ é, Sr. presidente, n_ão tratarmos . de dú-

o' 
poder. Nos o qu(~ devit~nws trat;u· m·a de alm·g:u· a 
esphcra !los direitos individuaes, libertando o in
dividuo das lliias com que o aui(IUilhun os p1tdores 
do Eslitdo, ·alliviando-o dessas autol'id:1dos, que s5o 
em regTa llHllHl:Hlns de protlosilo }l:tra f:tzer clei
t,;ôus (.4poiados) . Deviumos voltar ao :mtigo regi-
men 3 cons 1 nrçuo om que nuo zavwm ess:~s nu
toritlndes ct·eadas pela h•i d~ :l do Dezembro, que 
fez com que duns provincins pngassem em ~rntns 
em nomo do pnrtirlo liiJeJ·al, mas em qne o partido 
liberal nfto tocott depois quo suhiu ::o pode1·. 

Nós do quo precisavumos era de nos lembrar no 
poder daquellas llalavras de Guizot, que o centro 
do partido liberal cita no seu ·manifesto e q_uc di
zem: c emqmmto os g-randes partidos nutnrcm n 
cs crmwn do mutuamente se nni uillnrcm nfío é 

~. 

que nos modere, que cumpra o sou deTer 
(Apoiados). Compenetremo-nos du nossa missão, não 
andemos a mendigar as4déas dos nossos adTersaL'ios 
e a pormo-nos deaccôrdo com elles (Apoiados). 

O aniquillamento dos partidos é, portanto, · '(}ara 
mim uma das causas principaes do nrdadeiro 
.• , • pOJOS. 

O que nós precisnmos é deixarmo-nos dessa acei
tação constante de homens marcados com o stygma 
que advinbam o.di~ em que vai romper a aurora de 
um partido,para se atirarem a elle. Precisamos que 
nossas bandeiras se frizem,que tenhamos idéas as
sentadas. O quo nós precisamos é que tratemos estes 
homens sem galardoal-os. Mas o que vemos? O 
partido lihernl tratando de saber quaes süo as id<ias 
e os prineipios que têem os conservadores, o que , . ' . . 

<. • ' 

conselho; a quem :diits respeito .... 
O· Sn. CANSANsÃo DE SINIMnú (president6 do con-

sellw):-Obrigado a V. Ex:. · 
O Sn. JoAQUIM BnEVES : - ••• como um dos che

fes do partido, mas de quem não posso dci::ar de . ' . ' . . - . 
b \. ( . ' 

S. Ex. dirigir-se a esta camara o dizer :-não é 
Jwssivel que {açrl'lnos votar mais nada, apresentm· um 
progmmma maio1· patque o senado poderá responder 
-não foi ouvido ainda o meu partido I l\fas, Sr. pre- -
sidcnte, é falsearmos completamente os llrincipios 
que devem reger n instittlição do senado. Os sena.· . 
dores no sen:~uo não podem I C I' política. 

O senado é umu corporaçtio tle nwt·a modtll'ação; 
mus, si o st~nado jil e~lú c:-;tragn<lo a ponto de ter .. · •, ' ' 

Coutinho não deve comlmtcr aqttcllos que querem 
a refonna tlo se na do. 

O Sn. FuEtT.\s CoUTINHo dá um aparto. 
O Sn. Jo.\Qla~r BnEVEs : - O nobl'e presidente 

llo conselho assim se })I'Onundon. c no cnl:mto 
• t ' \ • . • • ' ' 

eputado IJIIC lhe dizia :-E si o sonndo não quizer 
a cloicão directn, o quo nu-:i o governo"! 

Disso o nobre prcsidenle do conselho : - Dissol· 
verei a camara c voltarei ao senado. ?!tas ohscrva
ram-lhe :-E si o SQ!Ultlo aind11 niio quizcr ~Disso 
o nobt'u presidente do conselho :- O st•nado é ins
tituiccio clteia de moderacào e ,·espeito, não pódt salti1· 
do SÍ!u papel ; confio nos· smtim~lltos de }ustiça que o 
otn~1n, · 

poss1ve a p:~z pu lCn. • pol'quo afio tin 1a :~inda ouvido o seu partido, como 
E com ciTei Lo, sonho1·cs, nós os lihol':lt'~· qu:mdo logo dopoi~, no. mesm~ discur~o~ S. E~. ~i~se que 

subimos no }lollor n5o nos l~mbrumos m:ns do p:~.r- o senado nao vodc salur da orluta conshtuctonal t 
tido cousel'Vll!lor. I'Ollsidet·amos-nus ctm·nos o sú Neste ponto t>U e3tuu t!_o a~c(kdo com S. Ex:. p~r
tr<~t:tmos de Llnl' f1li'M :i autorhlnun. sem nos lem- IJUO otttontlo quo a soluçao ç uma consulta á n~çao: 
brarmos que o pnrtiilo liberal ó um partido de lll'O· ~ mns t~ao po_r cnusu dcstn unte:~ reforma que nh1 ~s~~ 
gresso e que tleve tratar àe ~;~l:il'gat· o elemento (lfl• : e!JI tlr.scus~a,,, mas ~aru as emendas sabre~ elef!!bt· 
vular e não as prorogativas do governo (.-lllOittdos). , hdadd dos cwatholtcos, dt' gra.nde 11atural•:açao, a 
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ob1'igatorieikrde da {1lsão e outras. Nesta questão, Vós o sabeis tão bem como eu : o desanimo, e 
:~pczar de opposicionista, sou mais governista do maís que o dcs:mimo, o indiffcrentisino ; esso vo
que o nobre deputado o Sr. Martim Franci~co, neno fatal, que ó capaz de corroer as entranhas 
quando comparou-nos ao tilho de um principe que da mais robusta constitllit:ão socinl. Tirou ao ci-
ta a escoa cmn um amtgo, e. este fOV. esse ou nao a a ao a conscwncm o que e e va e, o r1~ou-o a 
liâio, quando o ptinci"pt apanltava elle tam.bom apa- reconhecer que elle nada póde fazer em proveito 
nhava. lo seu paiz, que é nullo_o sell valor moral e im-

Uma outrn questão, Sr. preside!:!. te, sobro a qual potente para rcmcdial' os m:~lcs que deplora : que 
não precisava declarar minha opiniàC', porque já a papt'l ficará representando no jogo das institui
manifestl•i, dizendo ser defensor do su!fmgio uni- ções? E' um servidor de menos que tem o paiz, 

· · · 1• ·. · · t da condi ~iio senão um adversario Jerirroso ue se revolta eon-
de snber ler e escrever para o cidadão \'Otante. tra aquelles que a~sim o nullificam. 

Nesta questão, Sr. presidente, acompanho sincc- Disse Victor Hugo : • o suffragio universal é a 
r<lmente o meu particular amigo e distincto chefe, abolit;ão do direito de revolução .. , . 
o St•. conselheiro Octaviano · Foi esta proposição aqlli contestada. 

O SR. FRANÇ.\ .C.\RYALHO dá um aparte. Com effeito, os hom~ns não tendo direitos, não 
i e to· tendo um meio de ir á urna com a u ·e 

desculpe-me (lmpregar est:l palavra que anda agora nifestar as suas vontades, os seus desejos e ne
muito por alto. ccssidades, vêm-se no desespero e atiram-se no 

1 ao o~so deixar d acom lanhar como dizin o caminho da revoluçã?. 
Sr. conselheiro Octaviann, que se expressava . ::; u • , e . m rc an ~ . e 
assim no s~nado: J panu!gws; Stl~1e arrancarmos. porCif:l os seus dirm-

- • j t'ls nao nos ammaremos a meia duz1a de especula-
' O facto de nao saber ler! nem escrever e la- dores, e a muitos não espcculadores mas com idéas 

ment:wel;. o orador deve du.er ao _senado que adiantadas, daquHlles que não temem a violencia, 
lendo aqm fall~do a favor da cxclusao dos anal- para fazer ver que este povo brazileiro é um pariá, 
pbabclos, t~davm desde que leu, exposto pelo c que deve ir para a pmça publica. 

· uob:-e. pre:;Ide!lte da çnmara dos deputados, o _Sr: O. poyo brazileiro tem sido muito fraco, mas elle 
Correia, que so um Oitavo_ da nossa p~pulaÇ:~o e começa a tomar parte nas cousas do seu paiz e 
q"!le sabe ler o escrever, nao ousou mais pensar senão v~jai~l-se os .mf~tings, o movimento em to4as 

O SR. ·FRANÇA CAnv . .u.Ho:- Leia o outro trecho 
que é muito signiticativo. 

0 SR. JOAQUIM BREVES:-Eu li todo O trecho .•• 
O SR. !~RANÇA CARV.\LIIo:- Ha outro trecho. 

1m1ado como clle se·expre.•sa ; tornll a lor o per iodo 
( lJ): ... unt sô oitavo dl& po111tla!·iio sabe lc1· c cs
t:I"!'Vt't, 11rio ousott mais Jlt!I!Stu· nisso. 

Com elfl.'ito, St·. pr1•sidente, si nfio queremos o 
suffrng-io univci'snl, ueio fJIIl' nà•J •Jtwremos a 
uly~ardtin tle Ulli punhmlo tl•l humens gllver-
u· t o • ·c~ '" · ; ~ • Ol' c e 
um oitavo lia populnç.ào elo llrazil domine il to~ o., •.. 

o Sn. Fll.\NÇ,\ r ... ,JIV.\LHO:-:V. Ex. IJUIIi' fiUC 
volem ns prnç.:1s tle pret c exclue os :mnlphnhclo:'. 

O S11: JoAQUill Bn~;vr.s : -D.~sd:1 •JIIll 111·,s cs
tahelt!.:crmos n t>ldóio directa com 11111:1 itnnwn ;j. 
1l:ule •l•l c>h'ilol"c!:, o~ cnnt.litlalo~ n;'ul pntiC'llllll I'SI"I"t~· 
ver drculnres u to1los, OI'.~nui7.:1t"iio flll'l'liii!JS, c·on
fercndas OI~tle ex)lonh:un suas itJ,:a~ I) :1s~i111 o !~o: 

liberal :w mesmo tempo que pretende arrancar-lhe 
o direito de voto, vai tirar-lhe o dinheiro da algi
beira. A causa principal das revoluções éa miserin 
e o homem espolindo nos seus direitos sem poder 
fazer ouvir n sun voz, c espoliado tnmbem no pro
dueto do seu tt·nbalho vê-se no doses cro e atira-se 
por orça na revo uç:iO. 

Do que precisamos, Sr. presidente, é, em Jogar 
de arrancar no povo, embora analphabeto, o direito 
üc eleger, não mandar pnra as provindas como 
pot· cxt•mplu pat·n n tio Uio de J:meiro em :1868 
rt>gulos tmrn tlopois :>t.'rl!m. g·nJ:•rdoaclos com a no: 

P:tr.: '. 'OS •.,~ • 

g' preciso :•companhar o; homens pela ~nn co
hcrcncin c lirmeza ue illéa,;, e não pnrque cerquem 
O JlOdt•r, eonjUC lllUitOS dos que SCinJII"O l'Offi· 
Jmtcm ~tlrao t:al\'t'Z us priml'il·os u se achni·om no 
est:u~:ul:l, no lPutpo tl:1 :ulvt•rsidadll. 

N:io JIO'~"· ~r. Jll"l~~illcnle. cuntiuuar a nbus:u· da 
pad1~11eia 1le V. Ex. tl elo:; :nnig-o:; lJIItl me honram 
t•om :1 snn prcl~euça ( min t1110iatlos) ; por isso vou 
terminar, :tg-nm·u:lll~o muitas uuti·ns questões que 
au1l1.\l"ia snscil.ar m·:1 si lO· nc:aso a · ' 

sentir, ouii':I\'L'Z que falle ncst.1 discuss5o ou na 3." 
O Sn. lmiACIO MARTINS dá um aparte. 
O Sn. JoAQUIM DnEvEs:-0 meu Hlustrado amigo 

que acaba de me dar o aparte, o Sr. Ignacio Mar
tins, no brilhante discurso (apoiados) ••• 

o 
, O Sn .. FnEIT.\S CoUTINHO:- Um dos melhores 
discursos que têm sido proferido nesta sessão .•• 

• O qne cu quero fazc1· hem patente c scn:;ivcl ·. ( ~lpoiado.~). · 
é a grande injusti~a que se comm1•t1.e ctuandn se O Sn. Jo.\QUm U1mv~s :-... quo fez hontcm, 
exclue de cont·nrrcr pn~a n on;:mizaçiio da I"C)!re- f:1llaJ!d? so!Jrn a nccit.'lç;io q.ue dava a alg-um~s 
•. I (. ., I t . . l t':'l f. c "" ~ t. ~ (. l ~o..; ' ( o ~ t ; • 

dãos lig-:1dos por l:mtos tilulos ü IJoa ou má sorte I podia aceitai-as por lerem vindo como emendas ao 
do seu Jlaiz. Sal.Jeis o que dessa exclusão resulta? 1 projccto. 
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Sr. presidente, tenho uma opinião diycrsa da de 
S. ~x. Entendo que a constitm~ão, quando marcou 
a le1L1;1ra ~e <i em 6 dias para o projecto de reforma 
constituciOnal, não uiz mais do que dar o g-rito de 

l :l ~ • 

aus~ntes correrem a seus postos, para que a im
prensa se mani restasse, para quo todos, em fim, 
ticassem de sobre-aviso, I>orqu~ ia se tocar na 
g1;antle segurança dns nossas institui<'õos ; mas 
que., dado esse grito, entra o projecto nâ rogr<r do 
reg1mento. Já então todos ~abem ue a constitui-

:-- . ~ . 
. ' 
pt•imeiro passo e portanto podem ser aceitas quaes
quer emendas ao projectv. 

Esta é a opinião que tenho e que precisnva ex
ternar em resposta ao que disso o nobre Jeputado 
a este respeito . 
. Vou tarminar, Sr. presidente, mas antes peço 

. x. ara tr1g1r· me ao r. presi
dente do conselho e dizer-lhe : · 

O me~ nobre amigo, o Sr .. Dr. ~gnac~o.l\~arL.i ns, 

S. E:c. c disse-lhe quo- precisava tei· multa pru
dencw, muita moderação, muita reflexão, porque 
prudencia, moderação e reflexão eram neceJsarias 
a toda a lei, que tem por fim f:tzer a felicidade de 
um povo. 

E' om nome dessa prudenci.i, dessa modersção, 
dessa reflexão, que eu direi, dirigindo-me tambem 
ao nobre presidente do conselho, que S. Ex.; anLes 
de consummar a obra da mutilação do programma 
do · · · · 
gestade, que não é a das convenções, do acaso, da 
fortuna e do nascimento, como alguen~ diss~ a Victor 
~rugo, segundo Gustavo Rivet, mns a magestnde 
Immensa, diante da :r::~ln3o ha resistencia possi
vel ; antes de conclmr esta obra lembre-se (e aqui 
me npropriaroi de. idéa~ tio manifesto mera! de 

' ~ .. 
das palavras do Duque de Orle:ms, o qual dizia 
q~ o u11ico meio de diflicultar as revoluçi[cs c1·a fct
ct!ltar as re{orn11.ts; lembre-se que Lmz Fclippe, 
JlOI'IfUC emlwido pelas idéas tb. soberania, da j ns
ti~·a e da r·aziio,buscou a sua rcalizar;iío om um censo 
cmht vez m:tis elov:u.lo, foi obrig-a1lo a doixar o 

, · ei a ·. x. q.ue se enlJre 1 u u o 
isto e que pense tambem que o J.JOVO de 89 não 
tinha o direito do voto, mas derribou a Bastilha I 
(~.Uuito bl'm ; muito br.m. O orl/flD!' t! {i!liGitndo 7101' 
{fl'aJule 1/UII/.1!1'0 de Srs. deputru/o.,·.) 

A tli~cussão lka nd i:ula p1\la hora. 
O Sn. PllESJOENTE d:i para ordem do di:• 2i : 

i. n parte (até ás 2/toms.) 

3.3 discussão de projccto rclatiro á companhia dt: 
Amazonas. 

L" discus~ão do projecto n. 211, autorizandoo 
governo a concluir o contrato com Alei 'í.O Garypnra 
limpeza desta cid:tdc. . 

i. a discussão de projccto de prorogação do orça· 

a. a (Úscussão de project,o sobrecolonias agricolus. 
DiscuszJo do lWt·ecm· ca commissão de asscm

blé:-s provinciacs, relativo ú lei llrovinciul do lUo 
Grande do Sul, de 4 de Maio dei877 .. 

tu discussão do projeclo n. 1!.19, appro~audo a 
pensão coucedidu ao francez Charles Decor1o. 

• '1 ISCUl'SaO O projeC O ll. , o' 
art. !3 do rcgul<uueuta de i~ tio Novumbro de !873. 

A• 49.-tOJIO~· " 

L" dita do projecto n. 176, approvando o regula-
mento para a pra~a do mercado. · 

i." dita do proje~to n. 159 A, autorizando o go
verno a tr~nsfenr para. a escola ·J>~lytech.ni~a o 

da Silva Guimarães 
L" dita do projccto n. 207, autorizando o ge

verno a conceder hcença ao desembargador Marcos 
Antonio Rodrigues de Souza. 

2." parte (âs 2 horas) 

Continuação da 2. o discussão do projecto de re
forma constitucional. 

Levanta-se a sessão ás ~ i/2 da·.tarde. 

Sessão em 2.,- de Maio de 18,.9. 

YICE·PRESIDENTE. 

sorva~ es o rs. pros1 011te o Floroucio do Abrou.
SBOUNDA PARTB DA ORDEM DO DIA,-Gontinuação da. discussão 
d_a. reforma co.nstiLucional.-Discursos dos Srs. Martim Fran
ct~co o Joaqntm Nabuco. 

nymo Sodré, Manoel Cnrlos, Franklin Doria,'Buar
quo de Macedo, Mello e Alvim, :Malheiros, Costa 
Azevedo, Taynres Delfort, Meira de Vast'oncollos 
Galdino, llariio da Estancia, Louren~o de Albu~ 
qucrque, Joaquim Breves, Monte, Thcotlomiro 1\lo
reit·a de Barros, José Donifacio, Theophilo Ot'toni . ' "" . . . ' 
Menezes, G~vião Peixoto, Danin, 1\lan oi Eustaquio 
José Marianno, Prisco Paraiso, Sergio de Casti'O' 
Lil.Jcrato ll<u·roso, Ig-n:tcio 1\lartin~, Carlos Affonso' 
Seraphico, Almeid:t Darhoza, Ma1•et.lo, J•'1·eita.;. Ame~ 
rico, Olegario, Joaquim 1'avares, Arag-iio c'Mello 
Melln Fl'anco. Fr:mci:-:co Sodn!, Almni1la Couto' 
Horta de Arnujo, B:trros Pimentel. llodri~~'ncs Ju~ 
nior, Ihlefonso do Al'aujci, Az:wibuja ~leirelles, 
Viria to de Medeiros, Esrindola, D.wiio de Villa Delltt, 

• ' .. l • • • -

Compareceram depois da chamada os Srs.: Au
gusto França, Souto, Theodoreto Souto, Zama, Costa 
IUboiro, Ruy Barboza~ E::operidião, Souza Andrade 
e Martinho Campos. · 
. Co~pa~cc.eram.llepois ~e ·nber~ a ses~ão o~ ~rs. 

. ' . . ' o ' Murtnn Franc1sco, Lconcro de Carvalho, Alves de 
Araujo, Antonio Carlos, Candido de Oliveira, Joa
quim Serra, Bulcão, Moreira Brandão, Bezerra 
Cavalcanti, José Basson, Soares . Brand:io, Franco 
de Sá, Petlro Luiz. Lima Duarte, Atl'onso Penna, 
Manoel de 1\lap;alhães, Floroncio do Abreu, BeHort 

• • 1 • 

" ' ... 4 " o ' .;. " ' 
Souza Limu, Ferntmdo Osorio, Saldanha 1\farinho, 
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Barão Homem de111ello, Silveira Martins, Camargo, .. ~ . ., . 
' N:lbuco e Hygino Silva. 

Faltaram com participação os Srs. Lnfayett..:, 
. Ferreira de 1\loura, Aureli:mo, Mngalhães, Rodolpbo 
Dnntas, Diana, Frederico Rego, Fr:mco de Almeida, 
Fidelis Botelho, Flõres, Paula Pessoa, e Visconde 
tle Prados e sem clla os Srs A dr:: e into 
Bezerra de Menezes, Carrão, Couto :Magalhães, 
Freitas Coutinho, Felicio dos Santos, José.Caetano, 
:Varcolino Moura o Prndo Pimentel. 

Ao meio dia abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da sess5o antecedente. 
O SR. Lo sEcnl:umo dá canta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

ClOS: 

reiro d:;~ alfandeg~ da Côrt~ ou aos dos da pagad?ria 
' . ' 

dito requerimento remettido ao governo, afim de 
dnr sobre elle informa~:ões. 

Snla dns commissões em 19 de l\faio de 18i9.
Almeida Couto.- Seraphico.- Tlteophilo Ottoni. 

;· t.'m <~ _mesa_, é. julgado_ o~jccto de dc.Jiberação c 

l'nOJEC!O. 

O Viscontlc de Mauú, na qualid;.tdC de chefe da 
·firma Mauá & Comp., que girou em dilferentes 
pr:~ças do Imperio e estrangeiro, hoje fallida e .id
gada sua ft~llencia casual pelos tribunaes de jus
tiç~,. dirigi u-so a e~t~ augt~sta _camara para ~ella 

} ~ . o o 
3. o membro do art. 8~7 do codigo commercia1,· 

Do ministro do imperio, de 26 de 1ínio de 1 nestes termos concebido: 
1879, participando que fõra enviado ao presi- ! • Pal':l sor válida a concordata. exige-se que 
dente da P}'ovincia da Parahyba, a decisão da c~- I seja concedidn por um numnr~ tu~ de credores, que 
mara dos :;rs. deputados, a que $C refere o officro 

1 
represente pelo menos a m<uoria destes em nu

n. 421 de 23 do corrente.-Intciraua. !mero, c uous terços no valor de todos os crcuHos 
Do. mesmo, de 26 do corrente, remettenclo ns I sujei los aos cfl'eitos da concordata. ~ 

3Ctas do collegio _dn cidnde da Lnguna_, na pr~vi~cia O supplic:mlo funflmnenta seu pedido nos se-
de Santa C:1tharma, o qual se reuniU. ~o dta b de guintes itens : 

• ' • • • - • 0 uc na par ere at1vaasq1w raso co 1gn com-
de.(l~~dos á assembléa geml.- A quem fez a rc- mercial não co6ilou de b;mcos e eas·as IJancnrins c 
qmsrçao. sim de simples commercinntcs, facto esse já pelo 
. De Joaquim José Alvnres dos Santos Silva, prc- governo· imperial reconhecido em :1.86~, quando 

srdente do collegio eleitoral da cidade da Leopol- nesla côrte tiveram de fallir algumas e muito im· 
dina, na província ele Min:1s Geraes. remeLtendo a ' portantes casas JJr.ncarias: 
authcnticn da acla da elei•·ão ue alli se roceden G) o ... 

pnr~ um eputa o gera . - A' commissão de po- codlgo exige ciue a concordata seja concediàn por 
dcr.:s. um numero tal de credores que represente pelo 

Reqncrin1l'ntos: menos n· maioria destes, isto é,-metndc e mais nm 
De ~abino :~ntonio 1\lnrtins Algnrve, continuo c re~re~cnt~. i_g:u?lmc.n.~c-:-llou_s te~·.ro~ n~ valor d~ 

do extutcto t1•1!Junal do commcrcio uo Maranhão, todo:. os cr~;d!los SUJeito:; aos e/feito::. da concor 
petlhulo se cunsi~Iw Yet·La no rm::amenlo ll:ll':l o da.ta~: , . , . . . . . .:- . . . . f)' . 

JlaA':tlue11t0 uu~ seus v.cucimcntos.-A' cOIUUJi:::silu . :>. Que nnn~;a e~::-a dt::_posH.<H! tlo cod1 0 o commcr-
dc 01•1·auwnlu. ctal fo1 po~La em exeeaçao rclatJvanwuLc ao nui~1CI'o 

~ d1• cre&lon~s :-Que o decretu de 18 de Atml de 
Do b:ll'harl'l .Jo~1\ Unlino l'c.-:-;o:t t.J,! l\ftlllu 'uiz tle . ; •. ~ . ~ · ,. · ~ · ·, 

ll'l'l ti I tl Gnunarãe;o;, Jll'O\'incia !lu ~l:JI';IHiiilo, JH' · l.Juco ue Araujo c~Latuiu que a iuaiori;.l tios crcdo
dintlnlllll nnuu tl,• lil'ene:n 1'0111 Yl•llcitneuto:; para l'c,; [li'<'S• ~utcs, destle qu:~ c~sa uwiorüt rejll'l'seuta~sc 
tl'utat• t.lt· sua Si!Utlc.- A' rouuuiss:'w do pcusi'ics c tluns terços tlu valor de todos os creclitos, era suf
OJ'Ileuadus. lkklltl! LWI'a Cülleetlur a COllCOI'Ihtta, sUIJCnteuueu-

ForUIJl lidas, l•usl:ts 1'111 tliscu:;s:io e :eppror;11:l;•s. tlo-se qth! os <lllscntcs tlcYiu:unenle convoc:u.lCis 
:IS l'educ~ões tlus ndtlilivn:; n.prcsenlndos IJ t!Jifll'll· atllllliUIII ü tlelilP!I':H_:iio U.o~ }ll' l'SL'Ulcs : . . - . -

.. · .. ' . • • • I • ' 
sobre f) nr~nmenln gct·a tln JmpcJ•io, C! llllblie:t~los 
no Dinl'io OJficifll clt! 21) do •~ot'rl•tll••. 

Foram lid:ls e npprov:Hlas Sl'lll !leh:-~t•~ :-~s redae
{'Ões dos projcetos ns. :189, 100 c 1!.11, ·publicados 
n~ Diario Official de 26 do corrente, solJre a ma
tncula dos estudantes Ang(l\o Vieira Martins. Sil
vestre Oetaviano Loureiro, c Julio Cesar de Yas
conccllos Les~a. 

I'.AHECim. 

;;o e, ;t:; :\s (!Xjli'C:;~ue::> O :'11' • · •0 O 11\ClWllllHI O 
tli'ITI'IO •k lS dl! Ahl'il clll 1:-:i-i'L 

• O •~ll:l!ll.tllll!lllo dos crt~dom:=; •lo fallido pnra clc
lill('Tan~m ~uhre a conronl:1ta krú Jogar eu111 a 
coJUIIlina{·ão uc serem havillos o., CJUC nflo er.m
parecerem por si ou seus procnradorc:=:, como ad
hel'entes á mesma concort.latn, pnra cuja conccs
s:io sm·ão contnclos os votos dos :msentes assim 
notificados (aris. 812 e 8'17 do cod. comm.) » 

~.;;se t1ecrelo dizem ns commissões infra assigna-
a:; c 1 -o tam em o pcltC!OU:Il'lo-quc esta revo

gado pelo decreto de i .'IJ de Fcveroiro de 187:2, 
rdercndauo pcloconsPihelro Vh;<~ondc deNictheroy, 
por cujos cfl'eilos ficou restaurado e em seu ·intcil'O 

A' con~111issffo de pensões c Ol'denados foi presente vigor o art. 8'i7 do codigo commercial. . 
o requemp.ento e111 que os fieis do thesoureiro tia r.,. o Que para qualquer casa commcrcwl que 
recebed 1 · • · • , • • • • • . , • • • . 
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credores, espalhados por differentcs províncias, 
contando entre estas as mais longínquas, como Pará 
o Rio Grande do Sul, além_ de outros no estran
geiro, desapparece a difficuldadc para dar Jogar 
ao-impossivcl: 

5.- <> Que p~r~ ag~ravar inda m~is a ~osição J)ré-
" ' 1 senta um terco do valot· dos creditas chirogro-

pharios sobre á firma Mauá & Comp., e o mesmo 
overno · · ·L o to m o · 

qu:mdo em qualquer fallencia, em que seja inte
ressado, a maioria dos credores, representando 
dous terços dos creditas, delibera conceder con
cordata, por isso que lhe faltam os poderes dê 
transigir, que só cabe á assemhléa geral legislativa 
outorgar: 

(r 

necessuria autorização pelo additivo sexto da lei do 
orçamento geral do Imperio, que acaba de ser ~vo
tado e que se exprime ·assim : 

c O governo fica autorizado a liquidar do modo 
que julgar mais conveniente a divida_ ~le Mauá 
& Comp., .podendo pal'a esse fim transtgtr com o 
fallido ou com os demais creuores da massa•. 

Continúa inda o peticionaria a ponderar : 
6:o Qu~ representando, como dito fica, o gover-

' - -
cessr~rio, para que a concordt~ta lhe seja concedida, 
que á reunião compareçam não sómente a maioria 
absoluta de credm·es que a letra da lei exige, e o 
decreto de :1872 poz em vigor, mas todos os seus 
credores, que como repete o supplican te, são em 
numero superior de 3.300 habitantes de províncias 
ongmguns e no es rangeuo, sem con. ar que gr~,n

de numero delles não tem relações nesta côrtc, e 
que nenhum procurador póde representar mais do 
um credor. . 

7. o Que o pessoal assim exigido p:~ra uma tal 
reunião mostra su:~ ine~equii.Jilidade e dolla re
sulta licar um cidadão Lraztleil'o, <ll1C teve a info
lici<latle tlo fallil', mas cnjo Jll·ocmlituenlo commet·
cial loi julgado sem m:teula pelos tri.lmuaes-fór:' 
dn ld I 

. uc cou euct o o c c , • c l c ~-

semhllla gl'ralll•gülntiv:~ n:io pod••r<i YCI' nm chia
dão f!nltillo Cllttlesgr•ut~n.twir:uh! 1l:1s reg-_nlins IJUC n 
lei couC•!re u tollus os outt·us l'fil t;!Uíle~ Cll'Cillll~l<lll
cia!' c quo tl••;;sll f:1c1.o r•!l\UI!:li'<Í não süuu1a gran1lc 
inj u~..;lj,,m tmr·n o poticionnl'io, con!o l:ln!llmn pm·a 
!'.t!US 1\lllllCrOstl:\ C\'Ot\Ot'l'S ( Ull lllUilú lllUIS J:CCCIJC· 
rí'io ptll' um ncctn·do, .:n fJUC por uma ·~1u1 n«::io Jl~· 
did,1J:-VCIII J'tJS!HlitosntliHllltl O SIJ)ltJIIt;::tlllll (HliiJr 
á a<.:semhléa :!Cral legislnliYn:-Que se digne to
m:.r em considerat•5o sna supplica concedendo ao 
rroverno imperial, iJOderes necessarios para transi
gir com a firma fallidu (nesta parte foi e eslá defe
rido pelo ndditivo 6.0 ao orçamento acima citado) e 
decretando: que a deliberação tomada ~ela m~~o
ria dos credores quo forem presentes a reunmo, 
desde qu_e representem d?us !erços <lo vulor dos 

rapharios, transigir com a firma fallida por 
fulta de autoriz:~ção e concessão de poderes que 
para o caso lhe confira estu augusta camara, não 
poderá tambem proseguir nos ulteriore:S termos 
da liquidação do sua casa, convocando os credores 
a uma_concordata, com a qual terão de lucrar e gi· 
nhar mais do que si a liq~id?~ão se tiver. de fa-

• l ' 

cesso, certo e maior será o prejuizo dclles. 
Para se chegar ao fim que duseja o peticionaria 

em d f ·· · · · -
sões infrn-assig-nadas não deixam de lhe reconhe
cer procédencia e razoabilidacle : dous são os ca
lllinhos, dous são (lS meios gue lhes suggere o es
tudo da materia sujeita ao debate: 

Lo Ou revogar-se o decreto n. 4.882 de !.0 de 
Fevereiro de !872 para ficar vigoran~o e preva-

<>l: 
2.0 Ou revogar-se a 2.3 parte do art. sq,2 do ~~o

digo commercial para permittir-se aos credores 
ausentes ·que se representem do modo e maneira 
por que entendam, podendo conferir procurações 
e outorgar poderes a (1uem lhes parecer, ou sejam 
seus mandatarios-de\'edorcs do f::~llido, ou já
procuradores de outros credores. 

A's commissões parece mais <.~certado preferir-se 
o L o alvitre, Jsto é, o de revogar-se o uecrcto de 

• .. , " , 1 , uusts m o em 
todos os seus· effeitos o de 18 de Abril de i8~fk ; 
p~ns<tm assim, porque restabelecida e mandada 
VJ9orar a disposição desse decreto a que já estava 
haDituado o commercio e aifuitos os tribunaes a 
decidirei~ ~ jul~arem, desde aquella data até a 
supra-reterJda de 1872-nenhuma innova ão s 
ll'J azer ; em ao contrnrro, restitue-se umn dis
posirão de lei salutar, qual a do decreto de i8 de 
_.t\uril de i8ã~, que~ preveninllo nn pratica grandes 
dtfficuldndes que pudessem surgir (como a do caso 
controvertido e que temos em 1~1ãos) corLou estes 
obstaculos ordenando ibi «que a concordnl<l terá 
lo_;M' com a comminn{~ão de ~crem havidos os que 
nao comparecerem !lO r si ou seus prOl~uratlores,como 
atlhcrentcs ú mesma concordata, rmrn cuj:l concessilo 
scrüo contados os votos dos :msentcs rHsim notifi-
a m s. ~:. 'l: o CO( •• 

Com e~tc r1•curso desappm·et~orn o.:; m:1lc.~ de que 
hoje !'e queixa o peticionnrio, e llc qt!c :tn1:mhã se 
&uulcrúo qut•ixar c lnsLimar outro!', qtw se virem em 
itlentic:1s c i rcnmstanci;}s. 

No domínio do art. 8-'t? do co<ligo commerc~!al 
\ . '\ . ~ ,,.. . ~ . 

srniio qr_tando o 1/WI!ero tlt~ crt•dorr.~ repl't'Selztassc 
pl.'lo 'l1WJIOS tt ntuio·J'itt dt•stt·.~ c clous te1•ms no 1mlo1' 
de todos o.~ creilitos .~11jr!itos uos t•ffritos da 'concortlata. 

Bem se vê, que o co, ligo exige o concurso simul
taneo quer <la maioria dos credores relntiva ao nu
mero dnstes, que vem a ser o de metade mais um, 

·quer dos dous terços no valor de todos os credites · 
de que tem de conhecer a concordata ; de so1·te que 
esta não se poderia realizar si faltasse um dos dons 

...... .. · l •• .. 

' " . 
O decreto citado de :1.8 de Abril de !854, porém, 

dispensou a maiorüt dos credores da massa fallida, 
uma vez que depois de convocados legalmente 
(arts. 8rt.2 e S·i7 do codigo) deixassem de compa
recer-para comminar a estes, isto é, aos não com
parecidos por si e seus rocuradores, e, portnnfo . 

. aos ausen e~, · a pena c serem 1 os e av1 os 
'com~ adhetmtes á mcsm~ concordata. 
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Bons c justificaveis são os fundamentos do de
creto supra-referido, c que sem duvida, deveriam 
ter infiuido no conceito consciente, nas profundas 
lições de dircilo de seu eminente subscriptor; 
porqu:mto não é justo nem razoavel, que pela 
omissão e falta dos credores, uc a 1czar de con-
voca os e c wma os ou por carta 1 o esctivüo, ou 
por cditaes e annuncios de editos deixam de compa
recer por si e seus procuradores, venham so!Ircr 
e padecer delong-as e prejuízos de uma demor~a 
e tal\'cz dillicil liquida~ào, os credores que se 
mostram solicitas de sua presença c compareci-

e a· · " · · · 
proposta c pedida. 

Promulgado o (~odigo commcrdal em 185!, o 
'prazo de 3 annos de sua execução foi sufficienle c 
bastante para indicar ao csclat·ecido c provecto 
entendimento do conselheiro Nabuco a necessi
dade ~r~ente qu~ havia de ser allerada e por outra 

casos c hypotheses da' concordata. 
Mais tarde . c annos depois, quando em 1861,, 

esta importante praÇa se viu ameaçada de u.m ver
dadeiro cataclysma, de uma grande crise em seu 
florescente e pujante comuw•·cio ; a fortuna de 
muitos, o fructo das economias de outros e seus 
1averes marc wrwm camm o e msuperavel rnina, 
si não foram 3 dispos1~ão do decreto de :18 de 
Abril de :1.851i,, que seu autor, como que advinhara, 
e outras medidas e providencias cxtra-legaes to
madas pelo governo de então no meio do rugir da 
tormenta. 

comparar áquellas circumstancias, mas não ú des
tituído de razão sou rctiUorimonto em ambicionar 
e desejar p:~rn liqnida~iio do sua casa o massa f:ll
lida a applicação daqucllos JlrUI:oitos, quu n ontl'os 
têm aprovoitudo, o alguns tôm snlv3du du muiot·cs 
desastres o sacrillci~s. 

• • ' l •• 
n:~ :m:;encia llo outt·us mutivus }lnrn ut·clmun· e jus
tifit•nr a l'IWng-n~~iiu do 111'1, i, u llu dt•Ct'•'tu 1l1! iH ue 
Abril de u.~:i\, sú \1'111 1'111 Sl!ll (11'•'•1 uma n unira 
f:tl.iio, IJUIIJ Slljll IH(Ill'lla !111 l'l'!il:tlntlt•l'l'l' :1 Jnll'!l 
uu •·utli~o, Jn\r ntu1 Jlmlm· al'li~n Ut•llhumlll'llo 1\1'1' 
t.lt•a·ogado senão 111r Ulll ru l!du tio ll'lt!um wton-
lOlllOll O OU JOrll U O jll'UIIlll gn 111 11 1)11111 11:111 f•'ll'll 
CCI'lllnllllllü O do CfU!~ t'l~ Yl!lll llt'('llfllllll)o I'~IC 
l!SI'l'ifll.n, 

.. ' ~ , • , ~~ I ,, ~~ 0 I t 
t•sl:a :mg-nst:a •~:mmra "~l:i 1111 ·:Pu t•lt-1111 dirl'iln de 
fnzcl-u hujt•, :ulup1:111do uma l'l'~:ulw::io 1'111 (1111' ~ojn 
abl':lçacla a dollli'ÍII:t eslalll'll.'l'ill:t 1111 SIIJtl'a·indk:ulo 
decreto dn 18 de Abril d1! 18:';'•·, 1.1 a~sim nrlmiltitln o 
bom principio, ,11111 o qunl se I'Oufonunm us in
teresses de nosso comnwt·cio c lhe n •!nina g-rmHks 
em nraços,sem e cri o o pettcionarw pol' u~na dis
posiçãe de lei geral c commum, que venha reger c 
pautar futuros successos do mesmo gencro. 

Em seu humilde pensar, portanto, siio as com
missões de justiça civil e de fazenda de parecer 
que a esta 3ugusta camara se submetta o seguinte 

• • .. o 

:1.8 de Allril de i854o): 
A asscmhléa geral rl:'solvc : 
Art. :1.. o O chamamento dos m·cdorcs 1lo fallido 

para deliberarem l'Obt•e a Clll1Cordntêl, ter<i log:~r 
com a romminarão de serem hnvidos ns que niio 
compnreccrem por ~i ou seus procumtlorc~. como 
adherentcs á mesma concordata, para cuja concessão 

serão contados os votos dos ausentes assim notifi
cados, arts. 84.2 e 84,7 do codigo commercial. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

Sala d:t5 com~issões em 26 de Maio de l8i9.-

Buarque de :Macedo.- Bm:t·os Pimentel.- LoÚre;1co 
Cavalcrwti de 1llúuquerque _ • 

São mandadas imprimir as redacçõcs dos addi
tivos da commissão de orçamento seguintes: 

Redacção do additivo do Sr. F1·ederico RefJo ao JI'O-

Jl'C o n_ · A • , orcam.cnto geral do im-
perio, e destacado do mesmo "o1ramento . . 

A assemiJléa geral resolrc: 
Artigo unico. Não serão pagas congruas aos vi

garios estrangeir~s senão ~c pois de prova~a .a. falta 

de collal-os por falta de concurso: 
disposiçãcs em contrario .. 

Sal:~ das commissões, 2i de Maio de 1879.-Ruy 
Barboza.-Rodol{o E. de Sau;;a Dantas.-!. M. de 
Maccdú. 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1. n E' o g-overno a ntorizado n conceder 3 

• · , , ou a em(lreza por e e organi
zada para :~s casas denominnd3s Evonias, desf.ina
llas ós classes pobres, e construídas segundo os 
planos npllrovados pelo me~mo govcrno,as seguin
tes vantagens : La dispensa do decima urbana 
lJara os prédios que edillcar durante 30 annos; 2.a 
il is e usa dos d · e· s · ' : · ' - -
dado ás ncrJuisiçõo~ que 11zcr a cmpreza p:tra a sua 
t't•nliz·lçào, c h11111 11~sim :b; vuntlas que effectuar 
de SUa~ CIJIIStl'llt!ÇÕl'S ; 3. 0 direito de desapprnpt•ia
~;àu, SI'!(Ullllo n lei n. 816 de lO de Julho tlc iH:iil; 
~." l'~llll'essi"1o gT:1tui1:1 dos tl't'l'enn:\ do Estado crn 
quo houvet·em de cdilicar ns Evoui:1s. 

• , • ·c . mprez3 (mg:1ra a 1 esJll'Za 
!lu (1rsaJlJll'opriaçiio dos corti~·os que forem indicados 
pelo g'U\'Ill'llll, jllll':t serem demuli1Jo~. 

-..• ..,, i~ I' su;o1·~ nm Cllltl.rnnn. 
~:lin !la~ l'onunis.;ii~~~ om ~:i de Maio tle lHi!l.

Uny /lrrl'ho.~.,.-1/nrlolfn E. de Snu:::a 1Jm1t11.~.-.T. llf. 
de 1\[al'l'tfo. 

cado do mesmo orramento. 

A asscmbléa geral resolve: 
Art. 1 . o E' o governo autorizado a conceder ao 

purticular ou emproza quo se propuzer a realizar o 
prolonrramento ela avenida ela '11 · · · 
o Sena( o r Euzehio, as seguintes vantageHs: :1.. a 

di:;pcnsn de decima urllana para os predios que 
edificar na mesma avenida durante 30 annos; 2.a 
dispensa dos direitos de tr3nsforencia de propricrladc 
üs arttuisi~ões· que lizcr a enT)lreza p:~ra a stw rca
li;w~iill, n hem :1:-;:::im :is Ve111las lfUOI'\fl~etJI:Ir dl' :;11as 
constt·uctõcs ; :.l." dirdto de llcsq)propria~ão, se
gundo u llli n. 8lü de 10 do Julho de i83ã ; ~." con-
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Redacção do addUit'O da commissão de orçamento ao 
projecto n. U3 A de i879 ( orçmnt•nto gf'ral) 
destacado do mesmo orçamento. . 

Redacrtio da 1'1JU!'Ilda do Sr. Malheiros ao projecto 
n. :1.82 de i879. 

·A assembléa geral resolve : 
A1·tiO'o unico.- O rtover · ado a man-

ar a miUir á matricula do 3. o :mno da faculdad~ 
tlc medicina do Rio de Janeiro o pharmaceutico 
Jovino Odilon Castello Branco, depois de approvado 
em anatomia c physiologia do f.• e 2.D annos dn 
mesma . facnldnde : revogados as disposições em 
contrariO. 

, . · - • m 2'1 de MaiO de 1879.-
J. M. de !facedo.-Ruy Barboza. 

Art. i.• E' o governo autorizado a conceder ao 
Dr. Francisco Teixeira de Magalhães e successores Redacção da emenda do S1·. Malheiros ao ptojecto 
do Conde de Lages ou á em preza por elles organi- n. :1.82 de i879. 
zada, pnra executar n clausula 27.3 do decreto 
n. 5785 de ~ de Novembro de {874-, as seguintes A assembléa geral resolve: 
vantagens· 1 a di · · . .... · o. O governo e aut·mzado a mandar 
predios que edificar na avenida de Santa Izabel · adraittir :i matricula do Lo nnno da faculdade de 
durante 30 annos; 2.a dispensa dos direitos de àireito de S. Paulo o estudante José Ramos Brandão, 
transferencia de propriedade ás acquisições que que deverá antes do exame das materias do anno 
fizer a empreza para a sua r!lalização, e bem assim mostrar-se approvado em arithmetica e geometria; 
::ís vendas que effec\uar de suas construcções; 3.a unicos preparatorios que lhe faltam: revogadas as 
direito de desappro priaç.ão, · segu~n~d~o'.--!a~l;.';e:.,.i _;.n~-~8~i~6-l--'a~s~dll!it;:;_sl:'lo~s~i e.JÕ~es~em~C~<!O!!!nL_I.ItrU~au:ll.· !_._--------~------
de 16 de lnlbo de 1855 , 4:. a cone s a gra UI a os Sala das com missões em 27 de Maio de i87!l.-
terrenos do Estado que possam ser cortados pela J. !f. de Macedo.-Ruy Ba·rboza. 
li oba fP.rrea . 

Art. ~.o Revogam-se as disposições em contrario. Redacção da emenda do Sr. Mnlheire.ç do projecto 
Sala das commissões em 23 de Maio de !879.- n. 18~ de !879. -

Ruy Barboza.-Rodolplto E: de Souza Dantas.-

Redacccio do additit'O da. commissão de orcamento ao 
pro]t~to n. H3 A de !879 ,destacado dÔ twçame.nto. 

A assembléa geral resolve;: 
Artigo unico. E' o governo nutorizado n mandnr 

, ' .• r 
na qualidade 1dc herdeiro e successor ela seu 
pai l<'rnncisco Gomes Moncorvo, fiador de Mnnot'l 
da \lO~Il, COIIIO Ol'remntnn\o dos l'OntralOS de aguar· 
dentes, vinhos de moi e respectivas Jlropinas. no 
trionnio 1le 18~7 n 18~9, l1tl fúrmn tfllO Jlir ~ejnm 
descontnllos os juro:~ nn importnncin elo ::2ri:88:J • 8 
que 11 n cn cu n os )l(l n IOsourar n, rm nta 
do !! do Agosto do 18tH, NU conscqucncin 1ln 
ordt'nl do thosonro n. Ht do 31 de Outnhro ele 

------~UI~9 ; fl'YOgnllRS' D.~ fli!<pORit . . 
Snln da!\ commissues c•m !l do M&io etc 1879.

Rodolphn E. de Sou:a Dantas.-R''Y Bal'bo:ct.-
1. ?ti. dl' Mtrcfdo. 

Vôm á m(lsa o süo mnnd:~das n imprimir 
seguinte!\ 

REDACÇÜES. 

ns se· 

Redacf.ào ria emenda do S1·. J!alltei1·os ao 
' n. !8~ de :1.870 

projecto 1 

I 
A nssemblén geral resolve: I 

Artigo uni co. O governo é autorizado a mnndar 
admittir á matricula do :1.. o anno da faculdade de 
direito de S. Paulo o estudante Ildofonso Americo 
de Barros, que deverá antes do exame das mate
rias do nnno mostrar-só nr>Provado em arithemc-. . . " . . -
contrario. 

Sala das commissõcs om 27 doMnio del879.-J. 
ltl. c!e Macedo.- Ruy Bttrho::a. 

llt>tlncriio da emt>wln do S1·. St•raphico ao pmjrcto 
11. 18~ dt• 1879. 

A nsst!mblún ::wr:~l r~solve : . 
Arli o nnko. O ovcrno é a t · 

9.uo Sobnstiiio Luiz W:mdcrlcy Chaves soja admit
ttdo :'a mntrieuln llo t,o nnno tln faculdade de me
dicina do Hio de Janeiro, independentemente do 
examn do nlgebrn, em que se mostrnr<i approvado 
antes tlo neto das matcrias t.lo anno ; revogadas as 
disposições em contrario. . . .. 
Jf. de Macedo.-Rv.y Barbo::a. 

Redafcão da emenda do SI'. Ma.lheiros ao pl'ojecto 
-n. i82 de !879. 

A as.."em!Jléa rteral resolve : 
dar admittir João Valentim de Gusmão Villeia á Artigo unico.-0 governo é autorizado a mandar 
matricula no fo. anno da faculdade de direito do que Bento Xavier Paes de Barros :.eja admittido ã 
Recife, independente dos exnmcs de latim c por· matricula do i.0 anno da faculdade de medicina 
tuguez, em que se deverá mostrar :tpprovado autcs . desta GôrtC', devendo, porém, antes do exame dns 
do exame das mntcrias do nnno :revogadas m: dis- I materins do anno, mostrar-se approvndo Pm niRe-
posições em contrario. i bra: revogada~ as disposições em contrario. 

Al'Lirto unico. O o .rn 

Snln das commissües om 27 de ~l:tio do 1979.- \ Snla dn:; commi:::sücs em ~7 do Maio de 18~9. 
I. M. de :4!aceda.-Ruy Dcl.l'bnsa. · - J. M. dt Macetlo-Ruy Barbo:a, 
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Redacpão da emenda do Sr. Ml)nte e.outros ao projecto 
1~. !82 de !879. 

A nssembléa geral resolve : 

Arti;:(o unicv. O governo é autorizado a mandar 
admittir o estudante Daniel Campos á matricula de 
~-o :mno da Faculdade de Medicina da Bahia, depois 
de approvado no exame dns materias do 3.0 , que 
por doente deixou de prestar : revogadas as dis
posições em contrnrio. 

Sala das commissões em 27 de Maio de !879.
J . .l}f. de .Macedo.-Ru1 Barboza: 

Redacçã() da emmda aiJ projecto n. 182 de 1879. 

A assembléa geral resolve : 

Arti~o unico. O governo é :mtorizado a mandar 
admittir o harmaceutico Marlinho Corrt'!a de Sá 
á matricula elo 3. e anno na faculdade de medicina 
do Rio de Janeiro, dispensando-se-lhe' para esse 
fim a frequencia elas nulas de anntomia e pbvsio
logia: revogadas as disposições em contrario.· 

Sala das commissões em 27 de Maio do 1879.-
1. :81. de .Macedo.- Ruy Barboza. 

. . 
Redacção da emenda do St. Malheiros ao projecto 

n. i82 de :1879. 

A Assembléa Gernl resolve: 
Artigo Unico.- O go,erno é autorizado a man· 

dar admittir o estudante Antonio Pepes Barreto de 
Vasconcellos a exame das·materins do 5. 0 anno da 
faculdade de direito do necife depois de approvado 

nas do 11.0 ; revogadas as disposit;ões em contrario. 
Sala das commissões em de Mnio de :1.879,-

1. M. da Macedo.- Ruy Barboza. 

VozEs :-Não está presente. 

PRlliEIRA PAliTE DA onDEM UO DIA. 

O Sr. Dnarque de 1\•aeedo (pela 
ordem,) rcquc1' e a cnmntn ~pprova que comece a 
discussão pl!la rl!solução prorogativ:~ do orça. 

Entra, portanto, em discussão o projecto n. 2W 
de 1879. · 

O Sr. Sergio de CnRtro (pela ordem) de· 
clara ter poilido n pa.lnna l.'m temtlO c que o Sr. 
pres1 na 

O SR. PRESIDE~TE diz que deu a palavra ao 
nobre deputado, mas não so achando presente 
Jlassou á ord~m do dia. 

O Sn. SERGIO DE CASTRO entende que ach:mdo-se 
a.,.ora presente JIOdia o Sr. presidente manter-lhe 
a p:1 avra. 

O Sn. PaESIDE11"TF. declara que nesta occasifío o 
nollre depatado só p,·.de ter a palavra p:;~ra propôr 
qualquer cousa relativa no projccto em discussão 
(Apoiados). 

O Sn. SERGIO nc: C.t.sTno dese'avn :t resentar uma 

da ob>;ervação do Sr. presidente pergunta si poderá 
ficar com·a palavra em tempo para a sessão seguin\e. 

O Sn. PRESIDENTE:- Sim, senhor. 
Si não ha quem peça a palavr:t sobro o projecto 

de prorogação do orçamento vou pôr a votos .... 
O Sn. :M.mTINIIO CAMPos:- Peço a palavra. 
O Sn. PRESIDENTE:- Tem a palavra o nobre de· 

putado. ·. 

:rtl-\.RTINHO C.1MPos: -Pois extraordi-
nario. 

0 Sn. :!tf.U\TINHO CAMPOS:-Não me mostra a dis
posição do regimento senão que os não obrigue a 
rir na 3.a discussTio. 

0 Sn. BUAR.QUE DE MACEDO:- Tambem V. Ex:. 
não me mostra que sejam obrigados a vir a esta 
discussão. · 

O Sn. :rtbnTINHo CAMPOS :-Mostro sim senhor ; 
mas emfim estou :esolvido a entrar para a escola · 

O Sn. BuARQtJE DE MAcEDO :- Não sou seu pro
fessor. 

O Sn. M.A.nTINno CAYPos: -Mas devia· se' ter Ceito 
a communicnção oficial. 

A rcsoluçfto creio que se torna indispensavel ao 
:oTerno, mas si clla é indi~pensavel ao governo, 
tnmlwm a clla se toma indispensnvel justificar-se 
da falta em Ul~ incorreu. 

Ouvir esta justificação é para n c:~mara dos epu· 
tados nüo simplesmente um direito, mas tambem 
uma olirigaçiío,porque nesta fórma de governo não 
hn ninguem irresponsavel,touosnús devemos contas 
ú nnÇJio (Apoiados) . E quando nesta tribuna me 
levanto, não para bater palmas nos governadores, . - . 
aliás não tenho procurado crear o menor em. a
rnço, não tenho outro fim senão eximir-me da 
respopsabilidade; vai tudo por conta e risco do 
seu dono, e nãominha. · 

Não dou o meu voto, porque o meu voto não é 
necessario, em cem que e~tão presentes o governo 

( ; , o 
meu voto, para tornar n· Jl:; clara a. minha ft)spon
sabilidade; si fosse premso dnl·O· h ia, mas como 
nao e, voto contra, como tenho volado contra quasi 
tudo que aqui se tem feito. . 

Por que razão com cinco mezes de sessão nós li
beraes, que nmrmuramos dos adversarios pela ne-
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gaç5o do orçamento, o qual creio que só hontem ou · 
:uite-hontem é que foi para o senado? Os nobres 
ministros precisnm justificar a maioria perante a 
nação e mostrar qual a impossibilidade de ter sido 
votado em tempo o or~:1mento. N5o conheço, não 
comprchendq os motivos que embaraçuram o go
verno que tem tão grande maioria e fraca, ou 
nenhuma opposição, porque cada um daquclles 
que não estú enthusiasmado pelo governo nega que 
pertence :í opposição. 

O Sn. CosTA AzEvEno:- Eu não nego. 
R •• ARTINHO A!IIPOS:-~ <15 e . X. O Ull!CO, 

nós outros andamos justificando-nos. O governo 
não tem embara(;os, si o seu carro não marcha é 
porque o seu carro não presta (hilaridade), está 
mal construido, não póde andar. 

0 :sn_. fLoUP.:ENÇO D3 ALBUQUERQUE dá Uffi aparte 

O Sn. MAUTINHO CA.MPos:- Eu bem l'ei que para 
a escola de V. Ex., e do Sr. presidente do conselho, 
o senado é uma causa como si não existisse ; 
é preciso não contar com o senado. 

O Sn.. LounENÇO DE ALBUQUERQUE dá um .aparte. 
0 SR. MARTINHO CAMPOS:-1\fas gastou-se 5 me

ZCS, c agora exigem que o senado, que não tem 
pelo ministerio a mesma devoção e enthusiasmo 
que a n 10 i , ·' , 
E' muito difficil de explicar e justificar este facto, 
porque um dos prmcipios que parece inconcusso, 
cni materia de governo representativo, é que não 
é digno nem para quem pede, nem para quem 
concede, viver da confian~a dos adversarios. 

Ninguem tem o direito de viver assim, não é 
digno de quem pede nem de quem concede. Em 
mnteria de confiança, pedil-a aos adversnrios não 
· dirrno nem de uem solicita nem de uem 
aceita. Só se deve pedir, o qu~ de direito stricto, 
o que não póde ser negado; mas votos de confiança 
nos adversarios, ~ão se pó de ex.plic_?..r, nem ju_sti • 
1C31, ja 
quem concedo. 

0 Sn. MARTlM FRANCISCO:- Orçamento é meio 
ordinario de governo. 

O St\. MARTINHO CA.}.tPos :...;.... Não nos termos em 
que entre nós se vota. O meu amigo .que.muito 
re:;pet o, e que em o g v . . e te 1 -
~oal e grande conhecimento da nossa historia e da 
historia dos governos represent:~tivos,sabe perfeita
mente que os orçamentos,. si ~ão meios de govern?, 
nem um parlamento de pa1z hvre os concede, senno 
em termos D)Uito restrictos e até de desconfiança 

Não mostrará um ministro inglez pedindo aos 
seus adversarios meios de governo que não sejnm 
pura e simplesmente obrigatorios e restrictos, 
nunca dnquelles que entendem com a confiança : a 
concessão é sempre nos termos mais rcstrictos .. 

n r DE BARROS : -E' rororra .ão da 
ler do orçamento. 

O SrL l\IAnTrNflO CAliiPos:-Não são os nossos 
precedentes, e dahi as discussões animosas que os 
orçamentos suscitam, as denegações das medidas de 
governo por parte dos das opposições, e em uma, 
nesta casa, ainda deu exemplo de qar o~ m~ips de 
governo, e a cuns :m c accusar;a · 
facciosa, mas não é justa ; faccioso é aquclle. que 

subverte a ordem do nosso governo, não aquelles 
que usam dos meios de resistencia legal para cha
marem o poder executivo á orbita de seus deveres. 
A opposição quer liberal, quer conservadora não 
tem feito concessões desta ordem, e com toda a 
r:1zão. 

São facciosos porque não se sujeitam, condem
nados irremissivelmente, a votar o que o poder 
lhes ordena, emquanto não elegem camara de de
putados sua, como é de regra. Parece á primeira 
vista que a resolução prorogativa ue não foi 
a r da - · · 
pelo governo, e creio mesmo que n&.o será. á 
vista das manifestações de dous membros ·tão 
salientes nas falanges ministeriaes, o honrado de• 
putado por S. Paulo, e o nobre relator da eommissão 
de orçamento, esta resolução, que devia ier pedida 
pelo governo, é apres~ntada pela commissão de 

• r • • 

tro da fazenda é que devia .. apresentai-a, pedil-a. 
0. Sn.. lt!OREIRA DE BARROS:-Nunca se fC2; assim. 
O Sn. MARTINHo C.urPos:-Devia sustentai-a e 

prntical-n; mas emfim não nos admiremos. A ca
mara dos deputados votou hontem um credito de 
20.000:000~, para o ministerio do Imperio e tendo 
a fortunn e a honra de contar entre seus membrcs 
o Sr. ministro do imperio S. Ex. não disse palavra. 

- l ' . - . . 

S. Ex.., pelo governo; foi a nobre com missão ou seu 
relator quem apresentou esse credito. 

0 SR. BUARQUE DE :PIACEDO:-Foi a commissão. 
O Sn. MAr.TINHo CAl\IPos:-Bem, foi a commissão, 

mas o nobre ministro do imperio tem assento entre 
nós e sua palavra era necessaria., para justificar é! 
pedido. 

O Sn. LEoN_m~pEC.~nvA~Ho (f!~-inistrodo imperio): 

O Sn.. l\L~RTINHO CAMPos :-:Menos por V. Ex., 
cl!_ja palavra nessa dise~ss~o era mais autorizada. 

o antigo director da maioria exerceu em rell!ção á 
S. Ex. deva durar indefinidamente (Riso). 

UM Sn.. DEPUTADO:- Póde ser renovado. 
O SR. ll-\.RTINHO CAMPos:-Assim, Sr. pt~sidentet 

penso que esta resoluçiio devia partir do governo ... 
R. I,.N • S.-

ciativn pertence ú camara. 
O Sn. l\IAUTINHO CA.lltPos:-P.erdoe-me V. Ex. ' 

expresso o contrario na constituição do Imperio, 
quando determina que o ministerio da fazenda 
npr~scn}e proposta para o O!çamento, e esta reso-

Estn•é a grande questão: deTiamosserauxiliados 
pelos nobres ministros, que nos dariam as expli·· 
cações que pedíssemos. 

0 Sn. IGNACIO MARTINS::- A iniciativa é da ca-
mara. 

I\ RTINHO CAMPOS: -Perdoe-me o me 
nobre amigo, cujas opiniões tanto apreço me me
receram em tantos annos de opposição nesta casa, 
que sinto vel-o desviado dos puros princípios li· 
l>eraes, que sempre ouvi professar. 

A proposta do orçamento parte do poder execn· 
l~v~ •. e os nobres ministros pelo menos deviam as-

- O SR. MoREIRA DE BARRos :- Ha tres discussões. 
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O Sn. MARTINHO CAMPOS : - Niio sei si o nolm1 \ mos os proprios conservndores reconhecerem a no
deputado, ou si a illustre conunissão autora do pre- I cessidado de limitar este direito, que era pat'<1 o go-
jecto que se debate, póde-me informar si espera verno illimitado. , ·· 
que o orçamento passe no senado na presente ! Foi então votado, creio que pela primeira yez, no 
sessão. · I ministerio do Sr. Ferraz, um principio excel· 

o Sn. Bu_\RQUE DE 1\h.cEoo ·: _ Só 0 senado póde i le~te, que veio a s~r que nenhuf!Ia despe~n se ri~ 
int'ormal-o ; :si passai', tolitm q·uestio ; si niu \ feita, embora lll!_lcmz~da por credttos :mtorwrc~, ~~ 

O Sn. BuARQUE DE MACEDO : sta conferencia • · • 
mallo..,.rou-se e elle o disse no prop1·io sen~do. 1 O Sn. MAil.TIN!IO ÇAMPOS:- Perdoo-mo v_. Ex.; 

" ' : . Y. Ex. m'o explicara, sem que, bem entendido, cu 
O ~R. MARTir:<HO C:UIPOS :-Sm que olle dtsse que ponha om duvida a excellencia, pureza e vernacu-

voltara como tmha tdo. lida de da lingua~em e da grammatica das com-
O Sn. BúARQUE DE MAcEDO :- Portanto, si não missões da casa (Riso). 

Nas~r o orçamento nesta sessão, a rlilsponsabilida- 1 O Sn. BrrAnnUE DE l\1.\CEDO:- Fui eu quem redi-

fazenda, como em sua redacção acho difTerenças em I O Sn · BuARQUE DE MACEDO da um aparte. 
relação a iguaes resolu~õos anteriores provendo a Esta proposição geral revoga a proposição de 
mesma necessidade. leis de orçamento anteriores, em virtude das quaes 

1á não digo qmmto ao prazo de 11eis mezes que os creditas especiaes não têm execução senão até ~ 
me parece excessivo... somma votnda no or~amcnto do anno. 

. . 
at~ que o outro vigore.·· I A nobre commissão, a camara, ·todos nós de\re-

0 Sn. liARTINIIO CAMPOS :- En Mhava melhor mos examinar esta questão com maximo cuidado, 
que se limitasse este prazo. A maioria póde ter I porque, em relação a certas partes da nossa admi
confiança ; mas eu que não só não tenho confiança, nistração, as leis cada vez valem menos. 
no governo, como vivo cheio de desconfianças, i En disse aqui ao nobre ministro da fazcndn, 
aclava. m hor e de trcs em tros mez ~ nos VIOS· i su onho ue no lfta da sun inaurrurn ,iio ministc-
Sl'm pedir uma nova autorização... 1 fiai, que, apez:~r dos sens ta entns, o seu zc o o a 

As novidades que acho, Sr. presidente .• o sobrt ~ sua actiyidade, não tinha esperanças de quo S .. Ex. 
ns quaes peço cxplic:u:ües são quanto ao art :~." i c~nscgms~e cnusa nlgnmn. em bem da ro~ulm·!~n· 

• At·t. 3. u O ministro e secrl'lario de cslauo dos : 911<? qas. hn:mç:~~ ?~) ln'lll'rtn, port(tte lho falt.::rta o 
ncgocios da ruzonlla fl1·n autorizado a realiznr as : prm<~tpal tios :m:olros, que N'<l o tlo ~r. Jlre.su1c~ntc• 
ncces:\arins opornrõos ue credito para a Jiquidal,'iio ; do eonll~lho, gue ocrnpnva n pnstn qne hoJe acnr· 
das contns dos .nino::: finnnecitos de t:877 t:8i9, ·. ret~ .m:uort•s !l"spcxa~ 110 orçar.nrnto 

st cs e ar 1go e um novo crc 1 u, ou s1 e a rei~<' t· 
ção dos mesmos r.reditos. 

Cumprin que a significação deste artigo ficasse 
bem clara; c esta necessidade torM-~e tanto mais 
palpitante, e chamo para isso a attcnção do nobre 
relator da commissão, por causa do ultimo mem-

.bro deste artigo- á execuçiio de .~en,iços notados 
po1· lei. . 

Note a camarn que esta disposição final é geral e 
absoluta, nem ao menos se refere ao exercicio de 
i877 a :1.879. 

Não é inutil fazer n ob~ervação que fa~o. Depois 
de grandes nbu~os, de grandes desregramentos do 
governo imperial em mnteria de despeza~, nlis vi· 

seus povo~. 
0 Sn. 'MonEinA DE BARROS dit um apute. 
0 Sn. MARTINHO DE CAMPOS :- Estn proposi~ão 

cad:t vez é mais :mtoriznda pl'los factog e pela ndmi · 
nistração do Sr. ~resi~ente do conselho : lei 1\ 
ooasa eem que e e Bllfl se embaraç:a. 

0 Sn. MOREIRA DE B-\RROS:- Não apoiado. 
O Sn. M.'>.RTlNHO CAMPOS:- As t:llJclla:; para n~ 

quaes o nobre deputado chama a attenção s:io as 
relativas a creditas especiaes e a outros ; e niio h a 
duvida que era neces::.ario rl'lnovar a nntorizaç.iio 
~omtnnte dc>.llas para os seis mezes de orçamento 
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f~cultados por esta resolução_ Mas, nestas mesmas j· O Sn,. ~IAnnxrro C.urPos:-Mas attenda Y. Ex. 
tabellas, a camara me permittirit, embora na i.:" · a est~ectah~ade do ~aSíl: este dec~eto :-p'\bhcado.a 
discussão desta resolução, cbamar a sua atten~ao / 2~ nao pod1~ ser fetto sem a cm~mcrpaçao aa colonm 
para um acto recente do ::;r_ ministro da agrícul- ~ Porto-Heal. 
t11ra, e rtne me~tr:l e maito 3l'JFe~e, e maito res i o Sn. !YL\nn:.r I<nAxcrsco: O animo âe V. Ex. 
peiLo, que S. Ex. tem por leis. i está um pouco prevenido. . 
. o Sn. r~IAUTINHO C:UIPOS:--:N~0 f_;•l~ei I'~~ il1ini:=:: : o SR. l\U,nTIN~O CAllzyos :-Não;_· :tq?i p:3de~~e 
tro da fazenda, f:~Ue1 em IDI_m_str<J c.:l ng1 ~culturn, I ;tffirmar post hoc ergo proptm- hoc (Htlandade); :Nao 
e si criti~~ os aclos ~o Sr. mmrstro da ~tgr!c~llma, • h~ duvidu, nem ~ preciso gr:m~e -csforçp de re
posso (;l'lticnr os de qualquer,outro mmrstro que 

1 

cordação do meu Genuense. Um acto ~ cons~
merer.a. . : f(aeneia àa eatre, perf{Re e seganàe nae ~ed1a 

o SR. MoREIRA nE BAIU\es:-Não h a duvida. 1 vir· sem. o primeiro. 
O SR. M.:\RTINHO CA."!.IPOS:-Declaro a V. Ex. que i ·(Ha outros apartes.) 

farei com muito pezar a critica ~os. nc~os do S~. i Mas, eu peço licença pnra continuar, ali! porque 
ministro da fazenda, mas fal-a-hCI, SI a. Isso me Yir ! não ouço bem o que os meus honrados c~lleg~s 
forçado. . !. dahi me·dizem, e póde parece~ pouc~ attençao nao 
· o SR. MoREilt-I:DE B.:tnnos. Ninguem o eemtesta. ; respender flllaRde a eaasa é nae eav1r bem. 

o Sn. MARTINHO CA~rPos:-Fique V. Ex. certo [ O Sn. MA~Tni :fnA.Ncrsco:~Bom; neste c~o ou 
d- to : me aj)proximnrei do nobre deputado, ou nao lhe 1

~Ias a verdade é t:Sla: o Sr. ministro da agricul- · darei mais apartes. 
tura deu U:ma certa quo'a da renda da estrada de ', O Sn. ah.nTI~uo CAIIIPOS :-Pelo decreto publi~a
feri.'O de Pedro 2.0 para pt·emios no Jockey.Club_, e ! do a 24 é concedido um engenho central ~a at?-t~ga 
• • (l .. 

que dissesse em que lei se fundava. . , do. contrato, nem .o.d~~reto ql:!e o approvou .traz 
A renda da <'strad~ de ferro de~ Pedr~ 2.0 ~ renaa clausula que o sUJQile a sancçao do corpo legts!a· 

do Estado, porque c um proprw nacwn:~l ; e da I tivo ; elle é por sua nntureza dependente da nossn 
renda de um proprio n:rciol}rtl, ~la renda do E~tado f approvação. -
só pt',de dispor o corpo legislal!~o. . · l Os favores ela lei de i875 que aqui t~nh~; presente, 

.Eu não _duvi~o de que a UJ!t mglez, mnda mes- Í e que autoriza a creacão de engenhos centraes nas 
mo que n<~o se;ta de. sa.u,.,tte t!l!:dez, fique bef!i o ' diversas províncias do Imporia, tornam bem claro 
ser apaixonndo das corr1das (n5q), que fot·me .ISSO I 0 seu pensamento especialmente em relação áquel· 
parte da bagagem de ~m fi~a1go II)glez ; mM, esses l las que lôm por industrin principal a cultura do 
lords inglezes fazem Isso a custa de seu hols~. O , as sue:. r de ~a na. -
que não é _Iic!to é. fazer á custa do ~olso ·alheiO, '' I . o sr. presidente do conselho dti todos os pro- · 
bolso alheio e, mesmo para o prestdente· do con- 1 prios nacionaes da col&nia Porto-Real, toilos os 
selho, a bolsa do Estado. , :- :- . · 

O ministe~io da agricultura comprou por :l.bO:OOO~ ·da. os do Estado (lo r aü nnnos, e tudo ist~ s~m a . 
uma sesmnrm, na qual o.=-rabeler.eu .colonos, e con- I depcndcncia da appt·ovaçiio do corpo legislativo! 
stitue hoje essa sesmnr1a n c~loma Porto R~ I. ' Ora per,.unto á cmna:ra e a todos que ~e ouvem: 
O Dia tio 0/ficial, I' feio que de qum ta ou se;xt~- fetrn, I 0 conÍrato e feito pelo Sr. presidente do coJ).selbo é ' 
publicou um outro. decreto do nobr~ mmtstro da I legal, está nas forçns da lei~ Não, absolutamente. 
agricultura, emn~c1p~ndo estn col_onrn.. . Entretanto este contrato não é. elo overno sub-

, , ' ~ · ' . ' mettido a appron1ção o pode_r Jcgrs atiVO. 
uma medida que n num agradou., porque promet· Sr. presidente do conselho que dtspoz da renda da 
tia emancipar o tbcsouro (Apowdos) · . estrndn de ferro,. jà se julga tamllem autorizado a 

Mas, agora vê-se que não teve p1~r fi'!_l em~mCJpnr ir rnzendo doa~ões _de propri~s nacionaes. ; 
a colonia Porto-B.enl. A emanctpaçao desta co- Não quero exammnr, ncm1s~o me compete, Sl na 
lonia foi preiJ:Jratorio pnra o •!JO~o nk~se, ~e- colonia de Porto Real e suas immediações p(.)de·se 
ereto ou doação que se acha no D1m'10 Offictal ile -~· ou não levantar outros engenhQs ce~traes. 

o sn MA-RTIM FnANCisco:-Nlio é muito forte o \ Sei n.penas que os fa~or~'s que a lei deu.forllm a 
argumento : post hDc tn•go proptel' hoc. ~arantta de juros ; n let nuo teve nem pod1a nunca 

J. 110,-TOUO lo 
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ter em vista privilegias para a creação de engenhos_ 
centraes. 

A creação privilegiada de engenhos ccntracs é 
absolutamente eontraria ao esptrito da lei, que 
quiz favorecer uma gr:mde industria, mostrando 
ensman o os progressos a mnterw. ~uppon!Jo que 
o privilegio pcfis, contraria fonnalmcnte o e~pirito 
da lei, entrNanto, nii.o é su-jeito á nossa approva
ção. Eu peço n. attenção d:i ramara para esta ma
neira dictatorial da ndministração do Sr. presi
dente do conselho. Nesta resolução temos de nu-

i r · s · · 
juros dos engenhos centrncs. Eu desejari~ que o 
nobre ministro da ngricultnra nos informasse si 
os favores da lei não são sufficientcs. 

. Si os monopolios e privilegias são p: .:ferivcis 
.. para que quet· S. E'C. o ct·edito ? Para que quer 

f!!-nd~s no orçamento'? Vá S. Ex. concede•luo fll'i-

Eu supponho que o nobre presidente do ·consélho, 
que já foi pela camara resalvado ll.c uma respon
sabilidade gr~mde pei:~ aposcntndorin forçada de 
magistrai.los, que o nobre presidente do eon~elho 
que está sob a acçiio da jus~iça em um ontro pro
cesso, deve ter um pouco mais de cu!dado c01n as 
ers c re~ponsn Jt : a' e aos mmtstro:3. 

O Sr. presidente do consc!ho de\-e conhecer qnc 
em um paiz lirre mc.;mo um Yalido de sobt•rnlO 
reinante não cs!á fóra da ul~ada elo C}rpo leg-L,h· 
tivo, e que o dirl'ilo d~ aecu:'n::ITo contra S. Ex. 
póde ser exercido. Os meios de um ministro li-

~ ;;:- . -
póde-se de antcmfto c! izt:nple o minis':-> que t.: :n 
maioria dedicad:t por si cs: ;:ró ~cutpre a-;yl:tr1rt cont:·a 
a acçiio da justiça; mas o que n.:o s::J J1 ·.c e as'":~
verar é que este mini2:ro cousi:.:·a CO!lYer:::c·r a 
opinião pu!J!ica de que as f:.dt:is e at:Pnt:tdús q:tJ 
lhe são imtmtados n:to são exactos e qae a su:1 fo: '.~:l 

.... .. .. •• • • • o 

o ' .. -1 ~ 

E este descrcdito de ministros poderoso; nãrl é 
indifferentc nem ús no~~as institukü s. nem nu 
proprio elemento monarchico. Si c~ta n::ç'1o ~c 
COll\'eUcer de que as leis CI'Íl1llll::l'~ llÜO t \!ll :•CI_' .. lO 
contra os altos funcrionar·ios pu!Jlicos, ~~ natural 
que isto não rcdundu em bem un mor:tlhlai.lc pu-

te a. 
· O Sn. LEoxcro DE C.\n\'Ar.uo (ministl'o do :m:cria): 
-Não tem applica ão ao caso. 

O SB. liAnTI~Ho CAllPOs :- Todn. Eu sei que não 
• hn neste paiz hoje grnu(le conlinn~n em e1111,;a n!· 

guma, que ns nossas ins!it.uiçüe~ lê111 perdido em 
grande parte o seu prc,tt~po, a sua força 1111ml. 

O Sn. PEDno Lmz: -Em ramiuho 1•ro;;rcssivo. 
.. .. . . .. 

dente do conselho j:í confessou ljUe as uus~a.; insti
tuições estiio passando por duras prorw:ues. Pela 
minha parte, quando o ouvi da !Jaca de l~o grande 
peccador esta confissão (riso), esperei melhor ar1 e
petidimento do que o que estamos vendo. Parece 
que S. Ex. qunntlo se referiu üs dtuas provas por 

, , · · · .~- s ã ckiu aos pec-
cados, aos erros,aos numerosos attentndos das :~.u
toridades, parece que S. Ex. se referiu a um resto 
de resistenciu, que uinda ameaça embaraçar a 
marcha dos funccionarios arbitrados. Si é a este 
rest<í de resrstencia qnc o nobre presidente do con
selho se referiu, faço votos para que no~sas insti
tuições encontrem e continuem a encontrar as mais 
duras provas, porque a sua un~ca salvaguarda está 

na resistencin que o paiz e os cidadãos offerecerem 
aos abusos progressivós do governo. 

O nobre presidente do conselho que está sujeito 
a um julgnmento, devia ::tpresentnr como circum-
stanci::t attenua!lLe lara oJ 1 r • :-
que espera desta cnsa, não dnquclles a·que chamou 
seus juizes competentes que <lqui prwocou e para 
os q uaes de v ia a ppellar, como dizia o antigo leader 
da maioria, S. Ex. niio queria votos de confiança. 

O Sn. Hor.TA DE ARAUJO:- Arrependeu-se. 
O Sn. h T x 

si dente, -desejaria saber si o art. 3. o revoga a nossa 
legislação or~amentnria quanto á limitação que põe 
uo dispendio annual autorizado por creditas espe· 
ciaes. 

Pela leitura do artigo, no seu final, me parece 
e~aro q_ue esta dis~o~ição. deixe de exis.tir. Deseja-
• ' ' o ' (. .. 
missüo de orçamento, por exemplo, que já falia 
em nome do goyern~, sem dizer si está pelo go
vemo autorizDdo, me dissesse, em relação ao en
genho central do Porto Novo ... 

O Sn. PEnno LUiz: -Porto Real. 
I... .. • ~ I, ... .;.~ • • ' • 

Falb em Poeto i:\ovo, porque tambem lã ha muita 
consa illl portantc, de que me occuparei quundo a 
co:nnús. o que deu o parecer~ não sei si lloje pu
Ltl":tLlo, t:n.!!' resposta do governo. 

O Srr. I-Ior~T.\. DE ArtAuJo:-Cada colono de Porto 
• .:.l: •' . 

O Sn. !li,, r.:rr:mo CAMPos :- E que não podem 
aprureitar nem a elles. O contratador si quizer 
vai cnna:-\·ar, aniqnilnr a colonia, visto que clle 
tem privilegio pam faLricaçiio de a5sucar; -é causa 
inaut.lita, tuas é conscquencia do contrato. 

uu ndo o SI'. Barão do Ara rua ma ~ u' rrn 
parentes tliiu exemplos contrarias, cdificantlo ma
gnilicas ollicinas do engenllõ central sem privile
gio ... 

0 Sn. BAPTISTA PEREIRA :-Com garantia de 
juros. 

'n , ' 1 • 
S::bt.l da razão. Estava tudo feito. Sabe da razão. 
1':1:·a que os drbentu.rcs se apresentassem no mer
c:,Ju de fundos em condições de irrualdade com 
1 u os c ou ras cmprezas. 

0 Sn. BAPTISTA PEUEI!IA dá um aparte. 
O Sn. 1\IAnTINuo CA!>tPos : -Fizeram muito me

lhor e cu os louvo; mas quando esses illustres ci
d:ldiios e sua familiu dão tão bonito exemplo ..• 

gr:1nde scrvi~o ú agricultura do paiz (Apoiados). 
O Sn. MAnm•mo Curros:- •.. o governo impe

rial dcclnra e concei.le privilegias para que não se 
levantem engenhos centraes dentro de certas raias, 
de modo que aqucllcs engenhos, que podiam pro
porcionar ú populoção daquella colonia grandes 
e emcn os c vr a, cam. restrmgt os ao caprtc o 
de um só emprez~1rio. que só os poderá explorar. 

Nestas circumstaucius, Sr. presidente, si o orça
mento não nos garantia contra os desmandos e 
esbanjamentos do nobre presidente do conselho, 
a resolução tamhem menos nos garante; e então 
me é indifferente que ella passe ou não. Por cau
tela, voto contra. Como sou demolidor, nihilista, 
voto contra, mesmo para mostrar que ·o nihilismo 
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não· vale nada ; os verdadeiros nihilistas são os 
despotas.: na Russia, ô imperador ; no Brazil o go-
verno. ' 

Esta negativa do meu voto não é senão conforme 
ao meu p~ocedi!llento sempre em relação á marcha 

a • 
. Si a dura\ão tl~ actual administração dependesse 

do meu voto, esta claro que o g-overno não durava. 
Acho mesmo bom, que de vez em quando alrrum 
voto contra o advirta de que é mortal. . . "' 

.UM SR. DEPGTADO:- E V. Ex. não é opposicio-

_O Sn. MA_!tTINHO _CAMPOS : -Não sou; já disse que 
nuo sou. Nuo prectso fazer ostent3ção de corarrem 
IJOrque. ha um_ artigo. da constituição que diz"' que 
~respeitada a Immumdade do deputado. Portanto, 
a~uelle que se levanta para hostiliz~r o gúverno, 
na co e t m ·" -

O Sn. CosTA. AZEVEDO :-Não é reeleito. 
O Sn. MARTINIIO CA:'IIPOS :- Isto é indifi'crcnte · 

não se vive de ser deputado e em compensação o 
deputado que se pronuncia contra o . governo 
agrada em geral <t população que· é ~ ':ictima ~do 

de tal modo concorrido para o desprestio·io das 
instituições nacionaes, que pela minha pa~te de
claro que nunca me vejo tão bem aceito e appl:m
dido ·da populução com(} quando os combato e até 
quando pensam que ataco o eleitor dos ministros 
a _quem ~unca .tenho atacado, P?rque o~ Srs. mi-

suras, isto desde muitos :mnos. . ' 

(H a varias apal'tes.) 
E fiquem os nobres deput:rdos certos de que a 

. unica recompensa que eu espero da minha vida 
p~rlamentar ~o bo~ conceito dos meus cop.cida-

casa o Sr. ministro do imperio, que nos désse 
nlguns esclarecimentos. Por exemplo, desejaria 
muito saber si o nobre relator da commissão julg-a 
leg-al a doação do Porto Real, si a julga autorhada 
pela lei de :1875, que decretou favores aos enge
nhos centraes. 

execução dos creditos especiaes continúa a subsis
tir, o que não me parece .. 

Si ella continúa a subsistir, e::.te ultimo mem
bro do art. 3. o desta resolução deve desapparecer. 

Chamo para isto a attenção do honrado relator 
da commissão e peço-lhe resposta, para nos-enten
del'mos nos pontos grammaticaes, que são hoje os 
de maior importancia. 

O SR. BuARQt.rE DE MA.cEno:-Já disse, qlie era 
apenas seu discípulo. 

o Sn. 1\fArtTINHO CAMPOS :-Está como eu· não 
.e~tou de mel_!M' partido, apeza~ de. s~rem tão ve-

O Sa. SouzA. CARVALHO:- Sempre é uma espe-
.rança. .· 

O Sn.. MARTlNHO CAMPOS:- Tenho essa espe
rn.nça, tenho ; eU~ é mais moço do que_ nós, e a 
nos ha de so_!:lrevtyer, supponho eu (Hzlaridade). 

me pro!mnha a fazer. 
Voto contra a resolução, como votei contra o 

orçamento; niío porque eu não entenda que o go
verno precisa da resolução, mas porque já é uma 
questão decidida que o governo não precisa do 
meu voto. 

O Sr. Buarqne de Macedo :-Sr. pre
sidente, eu estou autorizado a declarar ao nobre 
deputado pela província. de Minas, que o Sr. mi
nistro da fazenda não se acha presente, porque 
está preso a um debate importante no senado, 

O' • • • 

agora nesta casa. 
~Ias,· devo tambem acrescentar que nem o regi

mento, nem a praxe obrigam o ministro a se acliar 
presente neste debate. 

Em primeiro Jogar, senhores, o projecto .que se 
acha em discussão, não é uma proposta do go-
verno, e, portanto, a mesa não tinha que convidar 
ao nobre ministro para aqui se achar •• , 
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O Sn. !tfAnTtxno CAMPog :-:Mas mandou-lhe a 
ordem do din e mnndn-lh'n todos os dias. 

O Sn. BuAnQUE DE MAcEDO :-A questiio é di
,·crsa. V. Ex. onenrou n questão pelo dever que 
tinhn o ministro tla fnZl'lldn de nchnr-sc presente 
nesto debntc. 

· O Sn. 1\IARTI:sno C.utl'os:- Sim, senhor. 
0 Sn. BUARQUE DE MACEDO:- Quando fosse uma 

proposta, ou tiwsse esse caracter, si o nobre de
putado se dignar ler o art. 98 do re~imento encon
. trará na nota !~ o seguinte: (lê) • Por estylo 
da casa só se faz; convite official ao resp · · 
nistro de Estado para a 2.8 discuss'io das propostas 
do poder executiYo e do orçamento. • 

O SR. MARTumo CA~IPos:- As propostns do 
.. · poder executivo não têm senão duas discu~sões, 
·~,·começam pela 2. n 

-· . 0 SR. BUARQUE DE MAC . - , . . . 
n:io· me compreheildeu. Est{t-se trat:mdo de um 
projecto que tem trcs discussões ; disse eu e re
pito (V. Ex. me ba dé \lermittir): o nobre ministro 
não está presente nn L 11 discussão, flOrque, si se 
entendesse que i:'to era uma proposta, S. Ex. só 
deveria ser t'onvldndo pnrn a 2.a discussão; mas 
(c este é o ponto CJUC qu.·ro tirnr a limpo) o nobre· 
1ninistro da fozendn niio estnva obrigado a achar-se 
presente a es~ d(.lbl\le elll i.11 discussão. 

- - - - - - En--Wss . · ~ 
nistro provnvchnento compareceria em ;.J.a dis
cussão, e V. Ex. retorquio·me, dizendo que era 'O 
seu dever e!llnr · nqul presente, porque tratava-se 
do orçamento, · 

O Sn. MARTJsHo CA){Pos : -V. Ex. dit-me li~ 
cença para uma só observação~ · · 

0 .SR. BUAl\QUE DE MACEDO:- Pois não. 
O Sn .. MARTlNHO CAMPOs:- E' porque ha muitos 

----------m~cntes que estão sempr • es zso . 
0 Sn. BUARQq~ DE MACEDO :-Não apoiado. 

odiosas·: era preciso que tanta ::t commiss:ro como o 
governo escolhessem aquellas que lhes pareciam 
menos repugnantes. V. Ex. comnrehende que 
este estudo não podia ser feito em· um ou dons 
dias. - ··· 

Apezar de se dizer que os encerramentos foram 
repetidos, a verdade é que o debate prolongou-s,e, 
tornou-se muito esclarecido e minucioso. 

S. Ex., port<~nto, devia antes npplaudir este 
facto. A. circumstane.in de, neste momento, não 
estar o orçamento votado pelo senado, não é uma 
razão para que. S. Ex. censure quer á camara, quer 

' · ainda 
esse orçamento ... 

O SR. MARTtNuo CA.Ml'OS:- Não é llOssivel. 
0 SR. BUARQUI!: DE MACEDO;- Tem cerca de Ull\ 

mez pnra discutir. 
O SR. MAnTINHO C.\MPOS dá um aparte. 

n. UA.RQ E DE ACEDO:- <10 a rmo que 
assim aconteça, mas é possível ; tem um mez para 
a discussão. Entretan~ um governo previdente, 
uma camm-a respeitadora das prcrog-ntivas con
stitucionaes, não póde deixal' de, com a devida an
lecedencin, votar a resolução qUe se :~cha actual-. 
mente ofierecida ao nosso estudo. S. Ex. melhor 
do que eu comprehende que o governo tem ne- · 

. cessidade, com .alguma antecedencia, de saber qual 
é a lei de orçamento, que tem de vigorar, afim de 

n· as ev1 as commumcaçues pnra to· as as 
provincias do Imperio. Eis o motivo por que tanto 
o governo como a commissão de orçamento são 
pressurosos em fazer votar esta re.;olução; e estou 
autorizado a dizer a S. E:t. que é o pensamento,. 
que este é desejo do governo fazer votar, sem Ii.e
:nhul!l atropello, porém sem demora, esta resolução. 

Quanto ao projccto de lei satisfaço no nobre de
putado respondendo tis obsérvnções que apresentou 

o 

Este art. 3.0 dispõe o seguinte (lê): 
• O ministro c secr.e~ario de e~tado do3 negocias 

n. lAR IN o AlllP s :- ll . < ' s cessarias 
opinião do governo. . . operações de credito para a. liquidação das contas 

O Sn. BUARQt:E DE MAr..EDO: - Portanto, não só dos aunos finnnceiros de i877-i879, e execução 
ern proposito do nobre ministro comparecer a este dos serviços votados por lei. • 

· nsura ama . mara : st vota lf a prerogativa qúe orá se debate, 
o SR. MAnTINHO CAMPos:-Eu sei qual é 0 zelo devia se entender que as autorizações concedidas 

do nobre ministro da fa.zenda; sou 0 primeiro a ao governo para rt>alizar operações de -cr~dito afim 
reconhecei-o. de liquidar os orçamentos continuariam· em vigor. 

debate, si porventura não se achasse no senado Sr. presidente, no seio da commissão, c. discu
occupado em uma discussão importante, como, não tindo com o governo~ levanton-se a seg úinte du
o fazendo, não incorreu, com rnzão, ao menos em vidn, ue tenho a lealdade de commu · · . 

As leis de orçamento dizem que o governo ou o 
O SR. BUARQUE DE MACEDO :-Vou responder. em ministro da fazenda fica autorizado a ol'ealizar as · 

-------~b~r;w~e~s~p~a=l=~~r~a~s~ã~s~e~~~u~n~~~s~~u=e~m~c~fu~~~o~n~o~b~re~~~~-s ~ cred~ nooe~ari~ pMasQ~rira 
e puta e. difficiencia de receita, ·e bem assim satisfazer as 
S. Ex. deseja saber porque não · se yotou o or- despezas excedentes desta receita,no exercício das 

çsmento mesmas leis. " 
O nobre deputado foi testemunha. Devo declarar ao nobre deputado. que a minha 

. o Sn. MARTINHO CAMPos :-Não fui. opinião individual é que essas autorizações com a 
• • • • . t.· 

tanto o governo, como a commissão, tinhan1 ne
cessidade de fazer estudos mais detidos, per~nitta
se-me dizer mesmo um pouco mrtis aprofundado, 
do que os que se tem feito até hoje em relação· ao 
'Ilosso syste_ma tributaria. 

Tratava-se de medidas de g-rande alcnnce de 

prerogativa da lei continuam em · vi or isto é 
e as o governo po e ançar mlio, para liquidar 

igualmente ás despezas q_ue occorrérem durante o 
semestre que se s?.gue. 

O Sn. MAnTINHO CAl\IPOS : ~Nem pódeser outra 
a opini~o. · · 

0 Sn. BUARQUE DE MACEDO:- Est, é . . 
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que em geral esta opinião não foi aceita: havia despezas. Ora, es3es creditos especiaes são desti .. 
duvida si essas autorizações continuariam- ou não nados á execução de serviços votados tambem em 
em vigor, desde que a nova resolução não o decia- leis especiaes; mas isto não basta para que 1 go
rasse expressamente. · verno se julgue ·autorizado a gastar os creditos vo-

Em 2. 0 logar, o nobre deputado ha de lembrar-se t:1.dos nessa lei ; é indisptmsav~l, como muito bem 
I'JUe o actual Sr. ministro da fazenda declarou disse o nobre deputado; que a lei no corpo do.:..
nesta casa q::lC a maior parte ou antes a quasi to- proprio orçamento reproduza e~~as autorizações .. 
talidade das autorizações de que o governo podia Por isso a cmnmissão_ entendeu que davia pro
lançar mão, para liquidar -os exercícios e pagar nunciar-se pela seguinte fórma- o governo fie~ 
despezas autorizadas por lei, eram consideradas autorizado não s:; a realizar as operações de cre-· 
caducas, sem efft~ilo, e, portanto, desarmado es- (\ito i):lra liquidar os exercicios financeiros, como 

--------taUJP~Y=aa-iS)-;.-JE15Xt-. -tlp~:tar~ar-· rerealizar essas oper . - :-. x uçao os serviços v o · os por e1. as 
Em todo o caso o nobre deputado me ha de con- que serdços são e·sse:;? Não são outros senão 

ceder que a questão pelo menos era duvidosa, isto aquelles a que se referem as leis espcciaes, porque 
é, si essas autorizações podiam continuar a vigorar, não ha possibilidade de m·andar executar despezas 

·ou si havia necessidade de serem renovadas pela depois do exercício encerrado. · 
gamara. O nobre de\}utado, portanto, não tem razão quan- · 

Em todo o caso, o nobre .de utado arlamentar do acredita c ue esta ultima o 

n rara mats ou menos em termos 1 ent1c.os na com a limitacão que ella encerra. Mas, basta a ta· 
lei do orçamento.vigente. bella especial? Não, é preciso que o projecto de· 

O Sn. MAnTINHO C.L~Pos: -No ultimo período. clare que o governo está autorízadoa realizar ope
rações de credito dentro do p3riodo em que vigora 

O. Sn. BuARQUE DE M.AcEnó:- Vou tratar do ui- a resolução, afim de dotar os serviços a que se .re
timo período, que diz o seguinte (lê): a execução fel' e essa tabella _ Eis aqui a que se !'e fere o ullimo 
dos serviços votados por lei. • período do urt 3_o. Onde 6, pois, que o nobre depu

lu.lgo que o nobre deputado ha tle fazer justiça :i tado achou 0 perigo ?·Eu não o enxergo: Este foi o 
eonimissão, acreditttndo que ella não seria tão pensamento da commissão, não foi outro, acredite 

------------,~~~leis de fazen~~ qç.? autori- 0 nobre· eputado. 
raàos. O Sn. 1\L\nnNHO C-UlPos:- Póde-se dar intelli· 

Portanto, aqui se trata simplesmente do seguinte: gencia contraria. 
_ _ _ _ _ ___ .o.n~u_crllie~drue~síiJpteez~~J.Ssc,lj!aã -llawn:,tttoJJr:tiz~awdLaas,s,,_.Jp~r~o~v~e~niJ.E!. e:nn~te~s'-'d~el-!s;Bl!--f-~SR;.~~uE DE M.\cEDo • .......; Os meus nobres 

viços para os quaes havia necessidade de abrir cre- collegas de commiss:io fizeram-me a honra de r.on
dítos, ou de despezas que devem ser satisfeitas por fiar a redacção do projecto de lei; mas V. Ex. sabe 
ercditos especiaes. _ peifeitamente, e não faço nenhum mysterio nisto, 

Para o !.0 caso, S. Ex. já não faz questão ; diz sabe perfeitamente como se fazem estes trabalhos. 
que eifectivament.e Q_govcrno póde faze[' operações Ni\o ha desar em declarar que esses tnl.balhos são 
de c~edito para pag?r essas despezas, que já existem redi:ddos e entregues ao ministro da fazenda lara 

o e, e o mais ec1 1 o e e uso r as nos::;as pre- troe a tabella de creditos especiaes : pelo contrario · 
rogativas, não pódeceusurar a commissão 110r haver ~ltdo faz crer qu~ a confirma. Si a camara enteBde 
reproduzido no projecto de lei que se discute uma que a tabella é superflua, póde supprimil-a. 
autorização, que quando muito S. Ex. po:ierit dizer o SR. MAnTINHO CAMPOS :-E' perigosa. 
que é superflua; mas, desde que ha duvida, nunca. 
se póde considerar superfiua uma autorizt~~·ão para O SR. BuAnQUE DE MACEDO :-Como perigosa? Eu-
gastar 0 dinheiro do thesouro. . vou tirar muito a limpo este ponto, porque é im-

Eis porque a com missão entendeu. que de~eria portnntissimo. O art. ~-0 diz (lê). 
reproduzir de uma maneira mais clara, po:;itiva e Logo o governo não p5de_pagar senão as sommas 
terminante no seu projecto esse art. :to« ue S. Ex. ue se acham n ·rr a especial 

, es u a -os, a tm e 1scu 1r com a comtmssao. 
Agora, quanto aos creditos espeéiaes. Eu não tenho a pretençiio de ser itifallivel, sobre-
Em primeiro logar eu direi ·que foi o proprio tudo em materia que não é de minha especialidade. 

nobre deput:tdo quem respondeu ti sua pergunta; Portanto, redigindo este artigo, entreguei-o ao 
mas começarei a notar á casa que o art. '2.6 dare- nobre ministro da fazenda para mandal-o examinar 
solução diz o seguinte (lê): • no thcsouro, si quizesse. S. Ex. declarou que os 

• Rcfutar<1 ra e - rr • • • 
ditos especiaes, qu.e acompanha a presente resolu- E' possível, porém, que o nobre deputado como 
qão. , · aproveitado mestre de gra nml;atica... • 

Eis,portanto.Um:l tabella que limita de uma ma- . O Sn. 1\IARTINHO CAMPOs dá apartes. 
neira dif1nitiva a despeza que o governo tem de · o sn. BuARQUE DE MA.cF.oo: ~ _. . possa melb.or 
executar durante o proximo futuro exercício, ta- redigir 0 art. 3. o; c dedaro ~ ':::. ~x. por. mi~ e 
bella que, como S. Ex. terá observado, é a mesma (I" !'. 

qae se acha annex:a ao p · . 1 vo o por sna melhor redàcção; nosso pensamento foi sim· · 
esta casa. - plesmente preencher os · preceitos legaes, 

?rias, quanto ao ultimo periodo, S. Ex. ha de d 
convir e eis aqui porque me sirvo ilo seu proprio O SR._ 'MARTINBO CAMPOs á um aparte. 
argumento, que qão basta dizer vigorará esta o~ O SR: BcARQUE DE ?tiAcEuo :-Mas V. Ex. que já 
Aquella tabella. Neste terreno o nobre deputado foi declarou que não é opposicionista, mas que f:>.7. 
o primeiro a citar uma dis Josi ão de lei em virtude se~..,.a - e · · · · 
a qua se evc em cada lei do orçamento rcnoyar luzes, e, como \'elho parlamentar, po;lerá emendar 

as autorizações e os creditos necessarios para as o artigo de maneira que fi.qu.e mais claro o no;;so 
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pensamento, certo de que nós aceitaremos a . sua I 
emenda, ~ a çommissâo que assim procede, póde 
hem. ser mclmda entre os discípulos de S. Ex. 
(Ãpozados). 

O Sn. MARTINHO CAliiPos: -Não a Joiado. 
~: 0 Sn. BUARQUE DE MACEDO:- Creio ter satisfeito 

---ao nohre-àeputado. _ -
:;. Encerrada a discussão e posto a vt~tos o projecto 
prorogando o orcamento no primeiro semestre de 
!879 a !880, é approvado. 

O Sr. Buarque de lllacec:io (pela OI'· 
dem) ~equer dispensa de. interstício, afim de entrar 
o projecto na ordem do dia de amanhã. 

E' approvado o requerimento. 
Entra em 3.a discussão o projecto n. 52 A de 

CO?Jl a -~mazon Stean Navegation Comp~ny Li
mited-, e approvado sem debate, e remettido á 
commissão de redacção. 

. O Sr. Costa Azevedo (pela ordem):
Smto profundamente ter-me retirado do recinto 
por us mmu os, em vu u e e uma necess1 a e 
urgen:te, e que se tivesse encerrado uma discussão 
n~ qual preten~ia e!ltrar longamente. M:1s, ·já que 
nao ha remedw, sirvam estas palavras de protes
to, de g;ue . sómente por ~ma fatalidade, que de
ploro, nao vun defender os mteresses da província 

e r r en o· :- · 
gum, aproveitar-me-hei da primeira discussão em 
que possa tratar extensamente de politica, em res
posta á falia do tbrono, para mostrar o modo me
nes regular pelo qual o governo se houve neste 
importante assumpto, porque não venho defender 
o contrato ... 

O Sn. PRESIDEr-."TE : -A camara já votou esta 
questão. . 

O Sn. CosTA.AZEVEno:-Termino pedindo a V. Ex. 
rectificação de votação. • 

0 SR. PRESIDENTE:- Já foi rectificada. 

O Sr. Barros Pimentel (pela orde1n. 
requer, e a camnrn consente que cn!ro de prefe-

• • - • L: c ia , " i-

mente educados os ing-ennos de que tr:1ta n l~i de 
~8 de Setembro de 187 i. 

O Sr • .José 1\lari:uano requer c a cnmara 
consente preferencia para que se discuta o projccto 
n. 159 A. 

Entra em discussão o projecto da commissão da 
assembléas provinciaes sobre leis da assembléa do 
Rio Grande do Sul. 

0 Sn.. FLORENCIO DE ABREU :-Eu tinha pedido a 
alav1·a. 
O Sn. PRESIDENTE :-Observo .ao Sr. deputado 

que, s1 pretende exceder do tempo marcado para a 
primeira parte da ordem do dia, ficará neste 
caso, adiada a discussão. 

a discussão fique adiada para amanhã, e até o esti
marei, porque terei então occasião de desec.volver 
a materia com mais largueza. 

O Sn. PRESIDENTE:- Neste caso fica adiada a 
discus:;ão. 

SEGUNDA PARTE DA OREl\I DO DIA. 

Continúa a discussão da reforma constitucional. 

O Sr. ltlartbn Francisco (Attencão):
Sr. residente comeco ceclarande ao nobré de u-
tado pela província de Pernambuco que, na qua
lidade de liberal, não posso aceitar o conselho que 
se dignou dar-nos, de que entregassemos a direcção 
da n::ío do Estado ao partido conservador. Não estou 
convencido de que a occasião seja propicia aos in
teresses public_os para ~c pois ?e um longo decenn~o, 

sic:;ão, não lhe podemos de modo :tlgnm aceitar o 
conselho que seria uma ·verdadeira calamidade 
pam o partido liberal (Apoiados). 

O Sn. CAnLOs AFI•ONso :-Para o paiz. 
O Sn. :M~n.Ttlll FnANCisco :-Não ha g-overno_, ao . ~ -

Entra em {.a discussão e passa á 2.a immediata- riamente o poder dá vontade de fazer muito, e esse 
mente com dispensa de interstício, 0 project& muito ac~a-se bast~ntes vezes cerceado pelos moldes • 
n. !59 A, de i879, autor-izando o governo a'trans- da legalidade (.Muzto bem). 
ferir para a cadeira vaga de economia politica da :Mas si o governo actual pó de ter um ou outro 
escola polylechnica o lente de igual materia na \ defeito (c qual é o que o não tem? ), em touo o caso 
faculdade de direito do Recife, Dr. Aprigio Jusli- é elle sabido do seio do partido liberal que o 
niano da Silva Guimarães. E' sem debate approvado I applande; e quando :~s muta<_iõos de ministerió Slil 
para passar á 3. a discussão. multiplicam, aproximam a queda do partido. 
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Além disso, si se póde apontar ao actual gabinete 
algumas faltas, estou persuadido em todo o caso que 
a somma do beneficios que tem feito ao paiz, e os 
esforços que emprega para determinar a cohesão 
do partido liberal estão muito acima dess:1s pe
quenas fa1t11s, e que elle tem prestado serviços re
levantes ao llrazil e á idéa clemocratica (.4.poiaclos). 

Estou pois disposto, mesmo com sacrillcios de 
algumas questões de detalhe, em minhas opiniões, 
a sustentai-o a todo o transe ; e não devo esquecer 
que o ministerio aceitou o pesado cnc:1rgo de levar 
no terreno da pratica a eleição directa -primeira 
these do programma de meu partido. 

Assim, não julguem-me desertor de opiniões, 
pelas quaes tenho feito propag11nda ha já alguns 
annos, aquelles que me virem votar integralmente 
pelo projecto do governo; no entret:mto não julgo
me dispensado de insistie em algumas dessas 
opiniões guardando tempo opportuno para a sua 
realização. 

S~nhores, quando ha dias pelo ve~o, pela ten
denciaque tenho deadoptur opiniões libcraes adian
tadas, sustentei nesta tribuna em materia de impos
tos a necessidade de decretar um sobre os solteiros, 
despertou esta n:inha opinião bastantes censuras, 
e mesmo algumas vezes o motejo. 

Entretanto não preguei novidade alguma, defendi 
uma medida já realizada em tempos remotos entre 
os romanos ; que bavia sido :mstentnda no parla
mento francez por uma intellrgencia do quilate da 
de Victor Hugo e que existe em aigumns dispo
si~ões legislativas da UnEo Norte Americann e dos 
povos mais adiantados em civilisação e mais pra · 
ticos em finnnras. 

Assim tambem hn annos tenho feito propaganda 
em favor do voto das mulheres. Conservo ainda 
a mesma opinião que se apoia em autoridndes as 

·mais respeitaveis, em voto::: legislativos de àiversos 
. parlamentos ; e para que ella não ~eja considerada 
como uma excentricidade, peço licença á camara 
para recordar estas di versus opiniões em meu npoio. 

A opiniãc:~ que sustento ex.iste exarada em um 
projecto de reforma eleitor:~l do 27 ue Julho <le 
i83i firmado pelos nomes respeitaveis de José llo
nifacio e Alves Branco. 

Ahi no art. 3.0 ellcs outorgam o voto <is mu
lheres viuvas c áquellas que se achnm separadas 
dos maridos, com a condiçilo de que terão a renda 
exigida para qualquer cidndJo votante. 

Esta opinião foi sustentada tambem por H.i7 
votos do parlamento ingit'z, c entre estes encon
trav:~.-se o do di~tinctissimo lord Bcaconslield. 

Eu poderi11 ainda invocar a opinião respcital.Ji
lissima de StuarL l\lill. 

Esta opinião por co11seguin I e nilo pútlc :;et· assim 
arredada como uma idéa que revele apenas ex· 
ccn tricidade. 

Tratn-se de uma quest:io que preci:::a ser examina
da, que ha de ter a sua opportunidatlc c a sua renli
zm;ão, especialmente quando se trntar, como já co
meçamos a fazel-o (c por este fncto dou os 1nens 
parabens ao Sr. mini;;;tro do imperin) da edncnri!o 
da mulher. Sem duvida quo p:wa o cx<:rciein do 
'VOtO, COlliO m . . . . . 
a mulher. · 

TamlJcm desejaria, c isto pótle f<1zcr-se llOl' lei 
ordinaria, alg-uns melhoramentos na nossa · 
cipalidad1~, elemento essencial, talvez mesmo ele
~lento primord.iaJ de l~dns as _liberdades, porque. da 

a liberdadé de toda a nação. E' dando ~uionorKia ás. 
municipalidades que as prepararemos para o self
government . 

n~~scjaría que a tal respeito, ao menos coinQ já 
se eneontra em alguns Estados da Uniiío Americana, 
se desse o voto municipal ás mulheres, e vou dar 
a razão por que assim penso. I!· 

9 homem geralmente considera us questões de.• 
ban~o de um ponto de vista synthetico.- As mti~ 
lheres com os seus babitos caseiros, com o gb
verno da c~sa, applicam-se com mais efficacill..e 
mais pro>'eito á analyse. '"· 

Ora, o emprego da analvse no desempenho das 
func\:ões municipaes, é cssõncial. E' preciso notar 
os defeitos que existem nas diversas municipalida
des, em todos os detalhes, para que se possa bem 
remedial-os. Uma outra opinião tenho tambem 
em relaç3o á reforma municipal, que é para dese
jar que o governo della trate e de que já faz men~ 
ção em seu relatorio o Sr. ministro do imperio :·é 
adiniss;io dos estrangeiros aos cargos munioipaes:,
n.'.o só ao voto activo como passivo. Não vejo a 
razão por que os estrangeiros, tão interessados como 
os nncionaes nos mclhoramentes das mimicipali
dades, deve;n ser e~cluidos dos cargos municipaes: 

De todas estas questões tratarei em tempo oP:~ 
portuno; mas como quero realizar aquillo que é 
pratico, !lquillo que se póde fazer desde já, estou 
convenculo da obrigação e do tlever que me corre 
de apoiur o governo a todo o transe na reforma 
eleitoral. 

Eu farei uma ob;;ervação ainda quanto a meu 
modo de pensar a respeito de tal reforma. Eu en:. 
tendo que, dada a ex.clusãv dos analphabos, 
melhor seria não exig-ir a designação da renda, ou 
antes, al:Jolir a exi~encia da renda. Não é que eu 
receie da renda de 4,00,) que é evidentement& 
uma renda baixa, com a qual mesmo a e:x:istencia 
é impossivcl, mas o meu receio é do abuso das 
juntas que tem de designar os votantes, é que com 
o pretexto da exig-encia desta renda os partidos 
tramformem-na em arma política para ex.cluir em 
massa os seus adver:;arios. 

Mas devõ dizer 11ue nem por que se diga que a 
renda nunca serú inferior a 4-00~ me parece que 
o congresso ad hoc esteja m\ obri;.:-ação de declarar 
que é exi~ivel essa renda. A lei o quQ, :liz é que 
Lendo-se de (~stabch:cer renda clla nunca será In· 
ferior a ~00;~000. 

O Sn. Pp~1no Lmz :-Tomamos nota dessa docla
rar;ão ; jú é uma garantia. 

O Sn. l\IAlrmr Fr;Al'ii::lsco·.-Si a ren~a é neccs· 
saria, na e\clusilu uos analjlhal.Jctos esL:í incluída 
essa restricção, pdo nwuos nu o~t:ulo nclual do 
paiz. Nilo hn in(Ji\·itluo qnc sniua ler c oscrcvcr 
que n~o jlOSsa tirar, entreg-ando-se ao lral.mlho, 
renda superior a 600$ ou í00:5. Pl:do :;;cr caixeiro 
em qnnl:!ucr estabelecimento commer~rial c obter. 
renda SUJlcrior a 1001), c com o abrig-o da casa e 
meios tlo ;11imenta~ão, esta renda púílc ger repu· 
tat.la no duplo. 

O Sn. PEono Lmz ::.....1\Jas liquida? 
:sn. 1 AnTt\r FnANcr~co : A renda liquida, 

rcsponucndo ao no!mJ d~IHtfatlo, nunc:t póde ser 
interpretatla de modo a dizer que é o que sobre ; 
~an~h~urrrnr.mnnw~· tnos~co~nmtmo~s~·--------------

de réis, entretanto que não sobra cousa alguma 
(Apo§a_dos). Nas leis entendo que ·se deve tornar 
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... O Sr.. PEDRO Lurz :- Para revenir abusos. 
·o SR. ?tiAnTrlr Fn.\Ncrsco :-Não receio de abusos, 

· porque quem ha-de fazer a ~ei é o co!lgresso ~d l!ac, 
mas j1:1lgo que se eleve defin1r o 11ue e renda ltqUida. 

O Sn; PEDRO Luiz:- V. Ex. presta um grande 
·,-_serviço. 
-~ ' 

limi.tar.:. 
O Sn. I\hnTm FruKcrsco :-Veremos; c r.m todo 

o caso, qu:mdo houvel' <Jualquer limita«_;.ão tlo se· 
nado, tom:Jremos nvss1s providencias, porque ainda 
1emos deliber11ç~o a respeito da materia. l\'las não 

.:_; 

arriscado e muito ditlicil de desempenhar. 
UM SR. DEPUTADO :- V. Ex:. então deverá SUS· 

tentnr que o senado não póde limitar. 
O Sn. MAnTm FnA~:r.rsco :- V. Ex. não pótle ir 

além do meu pensamento; em tempo competente 
verá o ue hei de sust«~ntar. Isto · · 
o papel ele pl'Ollhelu. liU0, como dis:;e, é muito ar-
riscado. . . 

"Que o senado nãu pôde, como pretendem alitis 
alguns senadores, intervir na realização da re
forma constitucional, dil-o, não só o precedent8 
dA :183~, como a letra da _constituição. 

d~ enccr~·ar tlS seus tr;liJalhos. 
O Sn. :MAnTnr FnANcrsco:- Peço que me nponte 

qn~l o artigo 1!c lei que otllorga a uma assemuléa 
o direito ue uissolvcr-sc. 

O Sa. JERONYMO SoDRÉ dá um aparte. 
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O Sn. MAnTm FRANCisco::_ Eu faro esta distinc-I grande mtliori a desta casa, d~monstra a importanci3' ·• 
ção, em cumpritl!ento da lei ; o cidadão póue que ligam ao assumpto, poi~ que constantemente 
fazer tudo aquillo que a lei não prol11he, a auto- accusnm a reforma que tentamos ...de impopular, de 
rida.de constituit1a, oscOrflosdeliberante~ só podem sacrificar as opiniões liberacs . .Me parece, entre
fazer a.quillo qtw su::.s attrJimições enunn•rnd;ts em tanto, que o projecto púde perfdtameute justificar-
lei ·lhe tornam [' o:>~ivcL se de tal iH~cha. · . . 

O Su. J.r::no:-;nw SDDill~ :-:-Então n:w f!)i um :1t- Existem no projec~o dua5 ~déas, qu~ ~omeletalll .}.ii: 
tentado a diSSG1Ucii.O da primeira cunstituinte jlOf 1. O Pl:U:;;;IlUC!ltO geralua_ ad~pça~ da eiClÇUO dtrC~~ · 

. . _ _ . dtrecta, e d1ffictl fôra fazel-o. JusttlJcar a ex1stcn-~. 
que não havia leí no paiz. l O~ nobres d.eim_tad:ls nao tem 1rop~~nado a c.leu;.ao 

O Sn. MARTIM FnA~CI~co :-_:A ohjccçao nao pro- . cia de um . corpo intermediarió entre a nação 9no · .~ 
ce~e, porque a ~on~lltumte nao t~nha prnzo deter- I delega e o individuo que recebe o mandato, é uma 
~mado, a con~tlt~l_!lLe era reun1da para eonfec- tarefa, eu o afirmo, impo:"sivel, porque e•se .cor-
ciOnar a constltmçaq. . po nomeado para servir de intermediado, depois 

O Sn. lERONYMO SooHÉ dú um ~~parte. rc~tliza o que !h c :1pr:lz, e muitas vezes vota· con·-
. o Sn. MARTili FnANCisco: _ Em tado 0 caso 3 tra as intenções daquelles que lhe entregaram o 
questão que apresenta 0 noiJre deputado pela Baltia mandato, levat.lo por consit.lernções pessoaes, pelas 

- 1. relações de amiznde. Entretanto que, outorgado o 
nao tem app tcação á esp('cie, porque nó~ nlio esta· mandato dil'cctamente !leia na~'f. to_. o represcmtante 
mos trataudo de constituinte . ~ . . _ del!e :;anha mais em dignidade, em força, para 

O Sn. lERO.XYMO SoonE: - Is~o e outra questao. melhor pode e desempenhar os seus deveres. · ··· 
O Sn. 1\IARTI!II FnA;:Ú~!sco :- Entüo Y<trnos no lado , . Mns dizem os que imp~gnam o actual projecto : 

praticó da questão; quando se tratar de convocar i • :~levEes o censo e exc]ms uma grande massa de 
uma constituinte, consideraremo~ ~ qurstão a·;n~- 1 etdadaos com as exrJI m;ue~ dos an:Jlphabct'JS. • 
sentada pelo uobre deputado; rst:J assemhlé;/q:_HCI I · E~aminemos a f.a qnrslão. . 
se vai reunir não e uma con~tiLuinte. · . ~uo elevamos allsolutamente o censo, o que de.-

. . - SeJamos é o censo de 4.00~. que é o cénso consti-9 Sn. J~:RONIMO S?DRI;': -;-A !llt~ha (lbservaç~o tucional e o que foi mimado para o eleitor 
!ot a ~es~e1to da pnme1ra ·consttkunte em rela!{ao -(Apoiados). 
ao pnme1ro Imperador· E o q uc passalll a ser pelo projecto os actuaes 

O SR. MARTIM FR-ANCisco:- Uma outra questão, votantes, que foram admittidos a votnr directa
senhores, tem sido discutida cómo correlata á re- men~ no;; deputados? Passam a ser eleitores. 
forma constitucional, e mesmo tendo bnse em ai- Logo, o censo cons• itucional é o ceriso dos votan-
gumns das emendas nprei'entadas no ptojcrto: ~a tes (Apoiados). · -
da temporaried:1de do scnaclo. Nem o m·gumento de autol'idade serve. Respeita-

Sem duvida, com prnzo mais long-o de uurac:iio mos todas as autol'idades, conservando porém o 
de que as assembléas m:ds eoncheg-.adas ao YOlo direit•J do divergir do seu mudo de pensar. ' 
popular, os senados temporarios são uteis, são con- A questão é de rnciocinio, de argumentação, de 
venientes. inleqn"etaç~o tle lei. Si homens respeitaveis do 

Cumpre t!Ue todos os representante:; da na ~~ão I partido liber:Jl interpretaram a lei por modo di
J?On!'em no dia em que tem de l'ctorrer novameNte verso, não estamos nos obrigados a adoptar essa 
as urnas popular~l'; mn~ é preci::o fazer aquillo opinião. O arg-umento de autoridade, vús o sQbeis, 
que é pratico, aq uillo I!U•) ~e (!Órle rNllizar, aquillo \1 é considerado entt·e o numero dos sophisinas ; não 
que e~tli. em h:ll'lnouin eom o e:-tntlo de . auianta- ba~ta dizer qne tal ou tal individuo teve esta ou 
mento da popula~ão. 1 aquella opi!lião, cumpre sa!Jer si elle teve razão, 

Quem examina como entre nós se fazem as eld- si ella é nceitavel. · . 
ções sabe perfeitanwnle ·que qualquer indiviuuo, \ Ora, cu peço que me combatam,'que me mos
por mais popular que sejn, collocado em opposi- I trem que os votantes pela le.i não passam a desem
ção, si niio é impüssJvel n sua eleição, pelo menos penhar as runceões de ell'itores, .e que assim o 
luta com Sl\ria~ lliiDculdadl·S pnr:t obtcl-a. O eh~- censo que lhes compete é o censo do eldtot'!ldO e 
monto govcrnativ" tem entre nú~ uma força cs- não o dos actuaes votnntes. 
pantos:I, notavcl. Ncst:~s condi,:ões, aconselhar I Outra :1gumcnt:1çflo api·esento respondendo ás 
desdl.l já a tompornriedrulo do ~enndo ó aeon~clhni' argui::õcs foitns. 110 projecto. 
que tenbnmos :-cnados nnauimt'"• coHw tem•;s ('a- I Uiz-:;o t]Uc devamos tlema~i:tdnmP.ntc o censo. 
maras unanimes ( apoidos ), c bsu saia de um:: I Q censo dos ~J.oo~ é o mais b:•ixo que é IHH:siveJ 
nlla inconvcnicnciu. I ima-.;in;lr (Apoiados). Poder-se- ha dizer: vós nao 

Tratemos, por conscquencin, tle torn:u· real a li- tle.:.i:;nnb ~ ~enst~. •h:s q.oo~. mas dizeis que o censo 
vre manifest~çiio do voto. Tenhamos verdadeiras nunca s~ra rnfe:·wr a 40iJ15000. . . 
eleições, e cntiio eu não duvidarei votar pel:l tem- M:ts _n:to .~ó ~ de~1~na{;ao da quantta prov:t que o 
porariedndc do senado, prdcrinrltl o met:·,odo JJelgn, nosso rn!ulio e sns!cn!ar o cen~o dns 4,0.06~ romo .o 
que menos cunvulcior.a o pniz, i~to <;, a rcuova ~ão a1·g·u11~ent:' é f:~lso. ; fl?~''iU ll SI n~ p~ojecto ~e d!z 
do st:nado pd:i t~rç :.l (.4.poiados). !)UH nao se d~~~·c_ra n.b:ttxo dn~ t~OOo nao se d1z tao 

Muito lêm clamado o . .; uistinct;:~ membros da :1is· pouco {jll t' SUlill'll dt•UI du~ ~OOr;tlOO: 

opiniões sobre certos pontos importantes, e o vi~or 
eom que cllcs têm impu~· nado o presente projLclo 

_ _ _ ____ _,dweCL.Lr..,etu.o..,_r~ma.--4Ue-allá · · · -
Â• lSt .. -TOM:O I. 

SI enc1:1 1 era -c nao l eunuHIW csks 1H1~sog 
tdvci'snrio~ transitorios dn opposi~~ün iibernl, JlOI':JIIll · 
elles continuamente reclamam que nesta en:;:t u~o 
ho opposiçiio , mt~s hn, pelo me.1o~, ·. · o • 
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vista e mantenha com esta exig11a quantin, qnc 
qualquer mendigo ar;:ebanha e::.molando; o sim
ples operaria ganha muito m:~is. 

0 Sn. BREVES FILHO: -Então sejam logicos: 
peçam i :000~000. 

• ,, --0 Sn. :M~-1.RTDI FnAi'cisco: -·Ia~ e·1tã n '''l 
ser- arguidos de exi~i;· um censo mais elevado. 

'Te-se pois que de;ignamos o censo constitucio
. na}., e que designamos um censo muito baixo. A 
' lei não é por consequencia anti-liberal debaixo rlestc 

ponto de vista. 
Vamos agora examinar a lei quanto á exclusão 

A nossa· legisla\,ão mesmo consagra a exclusão 
dos analphabctos para certas func;:õcs. Assim são 
elles excluídos do tribunal do jury. Pergunto cu; 
o exercício do voto politieo e do voto politico di
recto é menos importante do que as fun rcões que 
:tem de desempenhar-se no jmy? Não, sem 

uv-1 a. e ei ao e a ase e o o o nosso srs-
tema politico. O pniz que niio tem uma clei:·ão 
verdadeira é um paiz que tem ncticiamenle o sys
tema representatiYo, mas emquanto o sy~tema 
representativo é uma verdadeira burla. Lo.~·o por 
força de maior razão .. porque os cid:H1ãos f)Ue niío 
a e ler são :r.l 'd . r ' ~ • 

exCluídos de dar o seu Yoto. 
Alem tlisso esta e-xclus~o nadn tem de odio~a : é 

• mp.a condição facil de realizar. Si cxig-i:-semos 
uma renda alt:~ pa:a o exercic,o do ,·oro. rx~iria
mos uma condit:ão difficil de obter, muitas vezc.; 
mesmo impossível para diverso' cirl:-uEíos bt·:Jzi-. . . . . . 

' \. • :-- I. .. J<, o t • 1 

escrever, exigimos uma condi~uo de facil reali
dade. 

Pelos methodos por que se tem melhorado o en
sino primaria, n oblrn•·:to dc~ta confli ~:fto pr'1de 
realizar-se em GO on iO dias. Arg-nmento com fa
ctos. Na t·oviueia que rcpt'Ci:ento, h a mczes ntt·n, 

ons pro cssorcs que ensmav:nn ~ cr c a escrever 
pelo -mcthodo João de Deu~, prepararam caua um 
vinte e tantos nlutnnos, que levaram ao inspcctor 
da instrucrão )JUbl ica. 

Cumpre sem (IUYirla que multipliqunnns ns es
colas, e de tal a:::sumpto ninda tr11tn a rd'orma do . 's . . :"\ . 

correr. como nos paizt•s mais adi:tntndú:>, o elemPnlo 
individual, o clenwnto parnchinl c o elcnwnto go
vernalivo, contribuindo todos rom n sua rcs JCctiva 
quo n Jl3rtHl c.rcaç<IO cssm• c~;co ;~::.. 

O Sn. LEONCIO DE CAnVAI.IIO (mi~<islrn elo itntun•ir1): 
-E' a prim~ira obrig-arão de todos os vcrtlndeiros 
democratas, 

O Sn. MAnTJ)I Fnxx ~~~co:-.Ti1 st) di;;sc (JUO de\·b· 
mos d:tr um J':tzo 1:trn :1 reotliz;w:tn tlesta eoutli-
çao; mas o prazo '':;ta na Wllurn:a d:ts t~nns:l~. 
Temos de discutir essa nutt~rizn~:i1o pura :1 rdnnnn, 
pelo menos durante o anno cot·n·nte. P:tru qne a 
eleição directa posse são pr€'cisos pelo rmnos dons 
annos. Ora, dur~mte este tpmpo a populaç.uo póUe 
perfeitamente aprender a ler e n escrever. 

r:- , • • • • .. • ,. ' 

para aquillo que Iw de mais i;ssencinl pnra os 
povos,-n instrnc<.:i'ío primarin-o in~·lrumento com 
que ;;e conquisttJm todos os outros collhcciml)lltos, 
aquellc por meio do qual o votante pôde vcJ·ificar 
si exerceu bem ou mal, de accerdo com a Çsua 
vontade, os direitos politicos. -

g-re~so, -de civilisaç_ão, que póde ser aceita pelos 
liberaes mais adiantados, e que de facto o tem sido. 

.A ultima lei eleitornl italiana, realizada pela es
querda italiana de ídéa-s liberaes adinntadas, en
cel'r:i·a cxclusrro dos :,nalphabetos. 

O Sn. C.\NDlDO DE ÜLI';EirtA :-0 Chile . 
O Srr. ~Lum>r FRANcisco : -O Chile, como bem 

diz o nobre deputtJdo por :Minas, a republica do 
Pacillco mnis adiantada em civilrs3ção, e em in
trucção J)fimaria, secundaria e superior, tem na 
sua lei eleitot':ll e~ta disposição. 

Uma condição que, quem quizer medianamente 
' . . .. - " . - .. 

impedir ~ c:,xercici; do v~Lo (apoiados), ·é pelo con
trario uma arma que ha de fazer com que o go· 
vemo, com que a m1mara, e espero que o pro
prio st3nado, embora ás Yezes eivt~do de exage
rado espírito opposicionista, concorram para me
lhomr a nação brazileira, ar:1 dar ao cidadão 
connectmento mms completo os seus ireitos, 
par;~ espancar a~ trevas e pcrmittit' que a luz possa. 
illuminnr os espiritos que vivem na ignor:mcia, 
para que o pelH<lmcnto da popul::ção tenha um ins~ 
trumenLo d . ~ apc!'feiçonmento, par~ que suas idéas 
s~j~n; esclarecidas,_ pa1:~ _que todo~ ~ejam bons 

O Sn. OLEGAnro :- E' a melhor co usa que o pro-
jccto tc:m. · 

uli Sn. DEPGT.\.no:-E' um grande estimulo. 
O Sn. MAn.T:::\I F;uxcr:sco:- l\Iui to antes de pensar 

que S~' org-anizasse o p;ahinete de ti de Janeiro, e 
' cl~ Pl s:çii,, ·:1 avia x rnn o com o a 

frantfur·za a opini::o de •JUe os annlpllabetos deriam 
ser cxduidos d3s urnas. 

Senhores, do que vnle um direito sem o meio 
pr[1tico de :·:;crct·l-o? Gm indi,·iduo que não sabe 
ler nem cscreYt'l'. Yni levar á urn~ uma li~ta que 
lhe entn~···. m. 111 ·il<t vez Jed' < ue k · ,<: " 
nome de um e:mdUato em quem dep:)sita confiança, 
ma5 e;;crcvem nome diverso; como poderá eilo 
vct·ificar? Objt~ctmn- pódc r0correr a um amigo; 
ma~ si e,::tc amigo. por pensamento politico, ou 
por a!l'cit)io u c::mflidt~to diverso, puzer na lísta um 
~~~me tjUc·. ni'lo ~~·j:;. ue.flCssoa rla ~~coliw ?o vo!nnte, 

~um. 

O .sn . .ToAQUm Bmm~::. :- E~t:'t c,;tabclccendodcs· 

O Stt. ~L\HTI:Il FHA:\'ct:-:1:0 . - Elln <JXiste llll'SlllO 
eut rl'l:u,:õt·s p~rtit-ular·c:', IJI!anlo mais em rela~uo 
ao •lirci:o politieo? ! 

Sen hore!', cu repito, nflo sb pelo mcthouo tl(! 
João tlc Deus, como por outro:; ndoptldos no Jlaiz, 
• , •I'' ,• ·~ '· \• ' :" • ~ .. 

t'elt•I'Hllles xcrvi,·os ;\ instruc~~fio, o St·. Jlud
son ( apoiadiÚ r' ~e pódc obter do individuo 
completamente nnnlphabelo que aprenda a ler 
c a escrever dentro de mnito pouco tempo : c nós 
mesmo em S. P:mlo, nn escola propngadora, fun
d~dn principalme~te pelos esforxos do nobre m!· 

. ' 
liarmn (apoiados), vimos ... 

O S:~. Liw;-;cw DE C.\lWALJIO (ministro do intjlCI'io): 
-E t1cV. Ex. 

O Sn. 1IAnrm FnAr>crsco: - ... nuultos em ~i ou 
ü ruozes 31Jrcudcrcm a ler, mesmo sem uso destes 
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methodos adiantados, porque não eram ainda co
p.hecido~ quando se organizou a pro pagadora da 
Instrucçao popular.· 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO (ministro do imperio): 
-:-Alguns alumnos de mais de ~O annos. 

O Sn. MARTI:.\I FnANCisco : - O povo não tem 
direito da ignoraneia ; deve empregar todos os es
forços para illustt·ar-se. 

O SR. JoAQUIM BREVES :-Mas o governo tem 
obrigação de dar instrucção. 

O SR. MARTIM FRANCisco :-A esta lei correspon
de o dever por parte do governo de multiplicar 
as escolas; digo ainda: corresponde o dever de 
todos nós cidadãos brazileiros, consagrarmos aquil
lo que temos acima do indispensavol á nossa sub
sistencin, á fundação, com todo o esforço, de esco
las de instrucção primaria (Apoiados). 
. O Sn. JoAQUil\l BnEvEs:- Demos um prazo para 

o governo cumprir este dever. 
O Sn. MARTII>l FRANCisco:- Já demonstramos 

que o prnzo é de dous annos ; só daqui a dous 
annos e tanto é que esta lei poderá funccionar, e 
acredite o nobre deputado que seus amigos, sua fa
miiia, que ::;ão influencias e1eitoraes, muito legi
timas e muito respeitaveis, hão de esforçar-se por 
fundar escolas de instrucç5o primaria nos Jogares 
onde residem e influem. E assim, por nosso lado 
podemos fazer o mesmo(Apoiados). 

Senhores, digo novamente, o llOVO não tem o 
direito de ser ignorante, o povo deve esforçar-se 
por aprender, sobretudo por aprender a Jêr e a es
crever, que é a arma com que se conquistam todos 
os conhecimento~. 

Neste ponto o nosso pniz é libcrrimo. 
Sabe-se das camadas inferiores e ascende-se <is 

mais altas posi•:ões do Estarlo, pelo proprio merito. 
Não quero apontar exemplos, mas é facto conhe
cido; todos nós saliemos de individuas que da ul
tima camada social, por seu me rito, por seus estudos, 
por seus esforços, ascenderam aos mais alto~ c~r
gos do Estado (apoiados); e estavam no seu direito 
o todos nós applaudimos esses factos. porque esses 
homens souberam comprehenclel' o dever do illus
trnr-se, o dev:er do desenvolver suas faculdades, 
de adquirir :i maior somma pussivcl de conheci- . 
meiltos e ~oulJcram arcar com as diillculuaàes à<i 
villa. 

Port:mto, si o povo tem o dever do estudar, o de 
aprcntlcr para desenvolver-se e illustrar-se, é visto 
que a tutela paterna não púde exercer-se em de
trimen~u do futuro dos Olhos e os pais não tem o 
dit·eito de reduzir os filhos R meras machinns de 
trabalho; são ohrigados a mandai-os ú eseola para 
que elles conrruistem a arma com que hiio. de 
lutar contra ns vicissitudes qne a sorte impõe a 
todos. 
. Este t>ensnmcuto do rnsino ohrigatorio dn in

strucçflo primaria tem sido defenllido pelos Iibcr:1cs 
mais adiantados. Mais de .uma vez Victor Hugo 
fez troar sua voz eloquente .na tribll;n!"l fr~nceza, e 

se tornará muito mais faciL Leia V. Ex. uma obra 
muito g-eneralisada, m:Js que nem por ser muito 
generalisada deixa de ser um dos melhores re
sumos que conhero em materia de instrucção. A 
instrucção nacional, obr:J do Sr. D. Antonio da ~ 
6osta, c nhi encontrará a ac~ão governativa, a , 
acção da municipalidade c a ncçJo individual, cOlf~ ·"' 
laborando para o desenvolvimento da instrucção 
p]jmaria. .~~ . ; .. 
~'·justamente nesses paizes, onde se empregam .'·i 

esforços para desenvolver a instrucção ·prim'ària, ·.\:~. 
que o governo livre, o sel{-governement se torna 
Rlais possível. E', por exemplo, na Suissa, onde a. 
proporção é de sete analphabctos para noventa e 
tres pessoas que sabem Iêr e escrever ; no Chile, 
onde a instrucção primaria está adia:iltadissima; 
na Prussia, onde, apezar do regimen autoritario, 
os gQneraes vietorioso:; são derrotados em Berlin ; 
nos Estados-Unidos, onde com difficuldade se en~ 
contrará nos Estados mais adiantados um analpha
beto ; é ahi que se püdem realizar e tornar enér- · , 
gicas e duradouras as grandes conquistas da idéa 
liberal. , ~' 

Senhores, receio, como disse .• pela conservação". 
da designação da renda, porque temo os abusos das· 
me~as parochiaes, mas nem por isso deixo de re
conhecer que quando tivermos de realizar a eleição 
directa podem empregar-se meios, senão para fazer 
desapparecer todos os almsos, o que é impossível, 
porque os homens não são perfeitos, pelo menos 
dimmuil-os em g-rande parte. 

Assim, si na occasião .competente for aceita a 
abolição d~ renda, excluídos porém osanalphabetos, 
creio que se poderão cercear os abusos, e digo-o 
com franqueza, porque não costumo esconder o 
meu pensamento ; si os meus eleitores me derem 
um mandato para voltar a representai- os no con
n-resso ad hoc, hei de insistir por esta idéa; si fôr 
derrotndo pel:l maioria, hei de resignar-me, porque .. 
nos corpos deliberantes, nada mais justo do que o 
predominio do voto da maioria. 

Uma outra medida que cu acho que cercearia 
notavelmente os abusos das mesas eleitoraes é não 
questionar-se a respeito da identidade dos votan
tes. O individuo que se apresenta com o diploma 
de vot:mte, cotejado (lste com a lista, votará em 
todo o c.aso. E' o que se faz na Ing J a terra. Não 
deve competir :w votante n prova da identidade, 
mas á mcs:1 a prova da uão identidade ... 

Dir-mc-hão. mas n:iJ.l vota o itrdividuo que foi 
escolhido; re~ponderei n isto, que si o individuo 
que foi qualificado como votante é capaz de pass:u· 
o seu rliplom:~ a out1·em, para ir vot:n· em .sentido 
divergente com o seu sentimento político, é cnpnz 
tnmbl}lll !lg por si tr:1hir o scntiml3nto JlO!itico. 

Port:mto. c!\reeantlo a vcrifillar~:io dn identidade 
do votante. oviturcmns um grmuln perigo, porque 
a veri11caeão da id•mtitfarh~ tio vot:mte é a arma 
com que Ós p:~rtidos nc:1slcllatlos nas Iliesas cleito
raes, excluem em mas~a os votantes contrarias ; e 
mesarios ha .que ttlm co~·ng·ei!l b_astante para des-

• cr 
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·.'Vou combater ambas as 1dens. Nilo colllb:Ito i'lll 
absoluto o suffhtgio universal, mas entendo qnc 
elle não sendo realizado em paiz muilo íldiantado 

· traz como consequencia O-Yolo regrcssista, o voto 
, de accôrdo com:. opnião do poder constituído. 
- Examine-se nos plebi-;cito~ napoleonico:; a vo-

- • l .. _... .. • • ,. Jo rr, ,· 

St!niwres, em pres,~nça d~s normas da justiça, o 
pensamento me parece aceitavel. Não tenho du
vi.ln algt~ma tle votar. por clle em })l'ojeéto desta
r:atlo ; nao quero, pol'em, encorpornl-o á reforma 
e lei tora I, pois 'creará tlitliculdadeg <i p;:ssa.rem desta 
'?i, ~rue é a hase de todo o nosso systema represen-

~c~:~p-:Is aspiruções àe Napoleã_o I =t _uma .~inoria in- EiJ:i deYe ir expurgada-de quaesquer outi'as idéas 
t;:· Sl$nlficante. Ü VOtO do eXefCltú ÍOIIJUaSI que Una- Ú pl'l'SCllÇa da camara vitalicia. 
L· mme em favor das pretençoes deste despota illus- . 

trado, mas pouco feliz. Sendo o exercito super10r I (H a um apal te.) · 
a ~00,000 soldados, Napoleão teve contra si apenas Não vejo razilo alguma para que a religiiío in· 
40,000 votos! . flúa no ex.ercicio do voto .Politico "japeiados): e~-

apenas os cinco ü·reconciliaveis Q.c Paris ; mais 
t~rde, é verdade, argumentou-se; e já na ultima 
phase, que prenunciava as desgraças do imperio 
francez, chegou a opposição a te1· no parlamento 
cento e tantos, creio qu~ :1.20 votos, inas, em todo 
f! easo, era um~ ID:inoria insignincante em i·eln~>.ão 

Assim, pois, vê-se que o suffragio uuiV:lrs;.d, em 
Jogar de trazer resultados fav,iraveis :1 libirdaJ,~ 
do voto e ao reg-imen livre no~ paizes adiantados, 
prGdUZ um resultado diametralmente opposto. 

O voto das praças de pret, abolido pela lei de 
18~6 e em ue •nsiste um uos nobres de )Utados 
pelo Rio de Janc1ro, e Impossive apoiados), em 
presença das leis de di~ciplina, a que está sujClito 

-··u soldado. Nem a ::r~umenta~:iio da alloli~ão des 
castigos corpomes, sem duvida uma medida civili
sadora, exclue o suldndo da obrigação de obedecer. 
Os votos das pr~1:as de pret pertencerão sempre ao 

0 SR. FRANÇA CARVALHO :-Apoiado, é uma 
fo~ra. ;sscncialmeute passiva, na pllrase da coa. 

O Sn. !IIARTII\l Fn.\NCJSco :-·E' vei·dade. 
S. Ex. sustentou lambem o direito do numero. 

Sem duvida; n regrn é cJue as «JUCstõPs sn d'Jri..:.,·m 
pelo volt das ma:orias; nw~ e:::tas m::i:Jrüt:-; ~e 
coustiluem com indivitluos que tem certas ha!Jili· 
taçõcs, certos conhecimentos. 

o a a nossa eg1~ açao, es e a. og1s aC"ao c ci
toral primitiva, tem siclo censilaria. · Nós.começa
mos co~ a renda de 100~; clepois passamos, por 
meio do interpretação, a elevai-a a ~oo-~; e assim 
Lambem tem sido :mgmentada a renda do eleitora. 
do. U_r:.t, é ir contra ~'!'Jas a~ tra~icções vo~iticas 

• r 1 3. ~~ 

O direito, por consequnnei:t, do· nunwro, sem 
cm·tns condi~ões de ht•LIIlitaçül's, é uu1 tlireito 
cego • 

.Passo a tratar a~ora di algumns das emendas 
apresentadas ao projccto. 

Temos primeiro u cmcnuu que estende o direito 
de ser votado aos acatholicos. 

Um dos che!"es mais distinctos do partido con
servador, o Sr. Pau li no de Souza, o Sr. Vi~ro•v'l~ 
d~ Ja{$llary e otltros muitos declararam que a cld
çan Õ.Irecta era uma Rceéssidado para que o To to 
fo:'se liue neste paiz. Não lhes devemos dar pre
texto algum para que demorem a eleição directa. 

(Apoiados l' apartes.) 
O nobre deputaào pelo Rio de J3lleiro arguiu-me 

de-sustentar uma doutrina diversa daquella que 
prégo no magisterio. · 

O nobre dermtado está perfeitamente equivo
cado . 
. 0 Sn. FRANÇA CARVALHO :'-FUi seu tliscipulo e 
sou kskmunba do que V. Ex. allirma. 

N ~ 1 : - • i ·em I' 
no magistel"io a CGnveniencia du separa~ão da igreja 
do Estado, porque ueho que a questão da direc1.~iio 
d dl l~ completamt~nte div~rsa du direcção religiosa 
(Apuiadu.~)-

Tive mesmtl oc.'asi~o lle cnntcsta1· n ecumenici
tlatle llr, eon.cHio t}e Homa porque~ ~ntr.ndo que os 

'b J .; 

ehl'islianisrno. 0~ dogm:1S nito podei~ sei' inven
tados, e a delluição dollcs precisa dt! uma grande 
maiol'in pnra ser aceil:.t. 

Podia eu dizer que emquanto o governo do paiz 
aceita~se um Ct)rto modus vive11di com a igreja, era 
mais •ruch'llto não JevnnL;n· esta que~ti.io ; mas para 
miu1 foi ~em)n·u 11 ea l~lltl e ll!Jll a.uso a scpar ça 
ela ign~ja do Eslnuu. · 

E enlcn\lo qu.~, üll\hora aLLenllcnuo ús conclições 
de opportuniúade, n.·,s nus ucviumos enealhinhar 
pm·n Já. O rJne nfio tmsso eomvrchcn!ler é como o 
nobre tlOJlUtado (lUC qut·r separar u igreja tlo Es· 
tado, falia nestas medida:; médins de casamento 
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civil, seculariz~ção de cemiterios, etc., porque, si a i 400r~. mas o con.gresso farú o que melhor entcn· 
igreja e o Estado estiverem separados, não ha lllais · der nn occa~:i~o propria. . 
razão de ser _para ~aes questões. . . ~~n t_u!lo isto, contra. estu arguição, temos os votos_ 

Talvez seja mms prudente cammhar por meiO m:us fmantt:s lilos hberaes adtantados de 1832, _, 
dessas primeira~ reformas autos· de ir á radical, temos a lei de 12 de Outubro. Todos os artigos que-~ : 
nttcndendo ao_ ~rani!c nu~nero dr, cathnlicos qne autol'izaran: a rúform~, com oxccpt;ão de dons, t~**~ 
ha no Impeno e aos pen;.ros que t:tlvez [<OSSHm zcmJ Hao ~·.! a ::wtena i:nbrt> qth~ a t•eforma hii.U, ~-"" 
vil: dn reluctancia po! part_e desse~ C?tholicüs: Sa- de ver_sar, com? o mo~o IJ?l' que Iw.via de se_r h;v:aJ.lll. ~ 
bets que nem tem on~malldade a tuea, elb fut ex.- •~ eff;Hlo: a let d.e h:>3::! e. p~r eunsequenc~a, maiS -'"'i 
tremada no senado pelo sempre chor-ado conse- re~trwta do que a uctual (Ap~lados). Nestes mesmos -_,.. 
lheiro Nabuco. dous artigos excepcionaes ha ref:;rencia -a certas 

Um nobre deputado, queprofessa com· franqueza medidas, que devem ser reformadas (Apartes). Não 
as opiniões republicanas, veio propor a esta assem- fa~.:amos papel de propheta: a camara que vier fará 
bléa essenci:~lmente monarchica :1 aboli~:ão do re- o que fôr conveniente. . 
gimen monarchico. Eu tomo isto por parte do no- o -su. PEono LUiz :-E' a minha n-rande espe· 
bre deputado. pelo Amazonas, ap:mas como um rança. t:> 

modo·que elle usou de attestar novumente as suas· . , r . • 
opiniões republicanas. . . 1. o sn,- GALDlN'O DAS NEVES :-Yerguen·o e outros 

Com certeza, em um pa1z em que em 1.00 hau1- se oppuzeram. .. 
tantes ha 90 que não sabem lêr nem escrever! o O Su. MARTm FRANcisco :-Contesto quanto ·ao. 
estabelecimento da republica serl3 uma verdadeira senador Vergueiro, porque vejo a sua assio·natura : 
burla, teriam os ou o despntismo da espada ou o da na lei do :183.2, vejo no fim dessa lei os nomes o recom· . ·•· 
riqueza, muit? pe:or do que tu~o 9-ue temos ~xp~- mendàdos e recommendaveis á historia patria (lê): ;
rimentauo ale agora, porq?-~· s1 nos neste patz nao Co3ta Carv:-.lho,- Lima e Silva, Buulio Muniz. A , 
temos. liberdade de votee mque~LlOnl)vel qu~ te- refe~·enda tr~z a assignatura de Vergueiro, então 
mos liberdade parlamentar. Depois de escolhidos, numstro do uuperio. 
dizemos neste recinto o que entendemos e o pOí'O 0 8 G N · . tT,: d 
não só usa, como algumas veze:; abusa dessa li~er- senadg· ALDINO DAS EVES .-v eJn o parecer o 
dnõe. Na imprensa sobretudo nos-Apedidos, d1z e · ·-.. 
tudo que se quer contra as pess0as mais alta· O Sn. MAnTnJ Fn:\Ncrsco :-Estou me referindo á 
mente collocadas; nem o chefe do Estado é poupado. lei de 1832. Vergueiro,urn dosespiritos maislucidos, 

E o fac~o é que é melhor assim. Eu já tive um dos caracteres mais rigidos d3quella pleiade 
occasião de dizer que os desmandos da imprensa liberal, não julgou que- combatia as idéas do seu 
corrigem-se com a propria ir_nprensa,_ e- e1;1 vou pnrtido referendando a lo i de f.832~ e esta é mais re· 
mais adiante, entendo com Em1ho de G1rardm que stricta do que a. actual. (Critzan-t:se apartes e o S1". 
não ha delictos de imprensa. p1·esidente chama atte-nção.) · 

O SR. FRANÇA CARVALHO :- Apoiado, toda lati· Senhores, tenho-me alongado muito, e não quero 
tude á imprensa. abusar da paciencia da camnra (Não apoiados). 

O Sn. MAnTm FRANcr~co:-Nó:', Oi: que assign;-1- Tenho m3_nifestado, se~ reserva, meu pensa·. 
mos esse projecto fomos arguidos de quo haviamos mento. PeleJ-ando desde a 1dade de 20-nnnos pela 
obedecido :ís ordens do galJinete; mas, senhores, idéu liberal, tenho em regra tomado como norma 
o que ha de extranbar n'um nccôrdo entre uma das minhas aeções auxiliar sempre meus correli· 
maioria que apoia um gabinete e esse gabinete 'f gionarios no desempenho de sua missão. . 

Em que consiste o accôrdo senão na igual- A tnrefa do ministcrio actual, que, com louvavel 
dado de idéas? O governo .externou esta idé<l, nós franqueza, declarou estar prompto a desempenhar 
julgamol·a boa. aceitamol-a, cumprimos o nosso todo o programma do partido liberal, re!peitando 
dever de maioria. Como maioria devíamos ã·nrdem chrono!ogica e co !locando em primeiro 
apoiar o governo. Vós que pensaes que o governo Jog-ar· a reforma eleitoral, essa tarefa, que o gover· 
faz e mal do paiz, vós dissidenCia, opposição, no assumiu, é ardua. Eu quero concorrer com a 
ou q_ue nome lhe quizercn1 dar, desempenhaes sem minha· pedra para o eillficio da prosperidade e pro·· 
dav1da o vosso impugnando as idéas do governo. gresso do partido liberal; recuso· me absolutamente 
Mas como póde haver governo representativo, mi· ao eonviLe de entregar aos adversarios a bandeira 
noria e maioria1 sem e~ te accõrdo de idém: t•ntre para que dtrijam o povo brazileiro, que não foi, 
a maioria c o ganiaete? • · sem duvida, muito feliz durante o dommio conser· 

Tambem se nos accu~~u, dizendo.ge que poa- va.dor. 
vamos completamente a constituinte apontando os Nãe carregare·i o esquife do pa'rtido liberal, c 
limites parn a ~ealiza~ão de cer·tus idéas. Esta ar- estou disposto a prestar ao gabinete 5 de Jnnei~o 

· guição não eabe abso utamente i primeiro por<JUe um apoio energico,incessante e sincero. (Muitq bem; 
deixamos campo vasto ao congresso od hoc para mttito {Jl~m. O orado~· •· comn1·imentado pelos Srs. · 
decidir sob a fórnia du eldção. . 1' 

Não indicamos na lei de olltorga ao congt·esso presidente do conselh • ministro do imperio e muitos 
~· . , . . · _ Srs. deputados.) · · 

tricto de tres ou círculos. de um ; si deve haver E' lida, apoiada ' posta em discussão conjuncta. 
representação de minoria ou não, c no caso affir· mente uma emel){la do Sr. Meira de Vasconcellos, 
mativo ual o meio de realizal·a ; não decidimos 
cousa a guma em r·e <;ao ·a org-an1zaçao as n e~as 
eleitoraes, em relação ao exercício. dos poderes das 
mesmas mesas; hn, por consegmnte, parao con-

eu não esJJeray.a ter occasião de fallar sobre a re· 
forma _cleitopál, nesta segunda di~cussão, ~a~ n 

f o .. b .. . .. , 
inscriptos antes de mim faria com que os debates 
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fossom hoje encerrados, si eu não tomasse a pa
lavra. 

Venho, pois, :í tribuna dar uma curta resposta ao 
~~; discurso que acabn.mos de ouvir e a alguns pontos 
~-- ainda não refutados de discursos anteriores. 
,.., :>Não é exacto, como aliás foi dito, qua os deba· 
_;; • tes sobre a reforma eleitor<:! tenham perdido todo 
~ -'9'jlj.teresse, e que não mereçam a importancia que 

se lhes quer dar : perderam-no, de certo modo, 
- porque a attenção publica não é capaz do longos 

esforços de paciencia, mas não e por isso menos 
certo que to~os aquelles que se interessam _pelo 

preoccupam-se com o alcance e a repercussBo d~s 
leis, continuam a interessar-se por estes debate:;, e 
na realidade o momento actual si niio é solemne, é 
grave, porque trata-se do futuro da pat:·ia. 

Uma expressão de que servi-me quando tive oc
casião de fallar nesta ma teria foi desvirtuada do . . . . 

Eu não disse ao honrado Sr. presidente do con
selho que entregasse o poder aos conservadores ; o 

? que disse foi que S. Ex. si queria corõat' nobre
mente a sua illustre vida, restituísse aos conser
vadores essa bandeira que não é a do nosso par
tido. 

O SR. FRANÇA. CARVALHO :-E foi contra isto que 
..- protestei. · · 

O Sn.. JoAQUIM NABUGO :-Para s 
o Sr. presidente do comelho abandonasse a cadei
ra em que se senta, o partido liberal cahiria com 
elle do poder, é preciso acreditar-se naquillo que 
se tem espalhado, que se procurou a principio fa
zer crer para dar força ao mmisterio, que no dia iJ 
de Janeiro quem subiu não foi o partido liberal, 
mas tão sómente o Sr. Sinimbú. 

Não acreditei nisto, assim como não penso que, 
ape~ar da morte. ter ~eilo gr'!._ndes vacuos nas nossas 

como uma consequencia necessaria, fatal, da ne
gacão da reforma o apparecimento da revolução,
que esta banlleira da reforma ou revolução não é a 
bandeira do actual g:~binete. 

O Sn. Fn.A:\ÇA. CARVALHO dá um aparte. 

O Sn. JoAQum NAnuco :-Pertenço, senhores, ao 
partido liberal porque os meus sentimentos, as 
minhas aspirações são liberaes ; porque tendo 
uma porção dt. idéas que em toda a parte con
stituem o programma do liberalismo, não me 
poderia chamar - conservador, não pertenço 

I. ' L L 

dindo a prorogaoõo do orçamento -conservador. 
E porque é que o partido liberal tem necessidade 

de bater penitente nos peitos e d~ apparec~r con
triclo perante o senado? Porque e que o etxo dos 
poderes publicos passou desta camara para o se-

• 9 > , • da tt n ões conver em 
sobre o senado 1 porque é que o governo depende 
do ~f:'nudo e uão da camara 'l Porque é que os mi
ni~tro~ não fnllum aqui, c faliam no senado~ E' 
(•xactnmon to Jlnrquo faltou no partido libera], 
qunnd11 subiu no JlO!lllt, essn confi~nçn q~e durante 
n OllllO~Içiio cJ !lo tt.•vc scmllfC nas 1déns hberaes ••• 
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os~. Jo:\QUIM NABUCO:- ... é porque, sentindo o Sn. JOAQlli!II NABUCO:- o honrado Sr. Cote-
a vcrh~em .q~e domi~a nas alturas de um poder gipe, membro JHO,~minente do ministerio de que 
que elle deixara, havra dez annos subindo lenta· S. Ex:. recebeu a herança, reconheceu no senado 
mepte a mont:1nha ingrt•me de;sa:- fascinaeõe:; (jUe a posiç5o do nobre pre:;idente do conselho em ·~ 
i~resi~tive1s q nc Sl\ eh:.1marn-0 govemo-, o par-· fren~'J dn Cor0a f? i, ainda que se possa dizer :por . 
trdo hbcr::tl sentm que a força uão estava no pcvo, um mstante, umca. · -~~., 
que a força estava na Corôa. Não qnero dizer, senhores, que S. Ex. chegasse ·~ 

o s J B E lt 1, até a dictar condições á Corôa, mas S. Ex. p~·· 
n. OAQUill REVES:- vo ou-se para e .a. dizer-lhe : nrís somos um partido, e eu sou o chefe . 

. O Sn. JoAQUilll NAnuco :-Desde então a nossa deste partido, e os partidos não sobem e não cah-em, 
linguagem mudou, desde então nós não fomos mais senão pelas suas idéas. 

,, · ns ao povo. mas aJ sen loi.'cs, :.~m a que eu ten a Ito que não 
tornamo-nos por todas a.> fúrmas e por todos os acreuito que houvesse este facto de S. Christovão a 
modos, os d?fensores _da politica imperial, os de- que se allude, nem que o partido liberal no dia 5 
fensores da Ip.tervenç:to do Imperador na direcr·ão de Janeiro tivesse passado entre as forcas caudinas 
dos negocios publicas. · debaixo do jugo, mmha convicção tem-se abalado 

O SR. JoAQUIM BnEVES: -Muito b~m. f,~~~ l~o;l~t~I~~e~u~ovea~ sy~ten~r-se todos o; d!as 

O SR. JoAQUI~I NAnuco:- o honrado Sr. prcsi· po tticos, e negocias de ordem tão interna como a. 
den~~ do conselho disse, revelando pela primeira elei\:.ão directa, · n~o é só legitima, não é só bem'· 
vez o segredo do pensamento da Corôa no escolher fazeja, ma::; que é tambem constitucional. 
livremente os seu:; ministros, que quundo Sua Ma- Foi por isto que quando ha dias o honrado depu
gestade o Imperador o chamou, dedarou-lhc que tado pelo Amnzonas, o Sr. Saldanha Marinho, veiu 
ju1gava opportuna a el~i':ão directa, que 0 mo· pe!lir a : boliçiío do poder moderador, pareceu-me 
menlo era chegad..o, e assim a Coroa, CUJa opinião que S. Ex. não queria senão tirar de uma·vezpara 

. sobre a eleição direcLa nunca se devia conhecer, sempre dn nossa constituição o pretexto de que 
ficou sendo respons:1vel por ella perante a opinii:io, . es~a theoria cada vez mais se soccorre. 
como nt s r a · · ·"' · · · • O ue é o Joder moderador? O od 
dessa mesma eleição directa. A força com que 0 tem SI o consi er.ado, como ainda o foi no outro 
ministerio Hio Branco tinha lutado nessl3 ponto. din, como o poder unico, supremo, permanente da 
contra as aspirações do paiz, pela adopç5.o dá nossa constituição (apoiados); tem sido considerado 
eleição indirectn, e que fez possivel que fosse como a fonte de todos os poder.es, que são de facto 
~1pr~sentado nesta ca~a .a_ celebre .lei do terço, meras deleg-:lçõt>s dcllc, como o JUiz de todos, como 
pagma rota da constltUiçao da Dmamnrca, foi a espada de Demod!'S sempre suspensa sobre a ca· 
sómente a q~e Ih~ proviah~ de suppõr-se que beça de todas as outras magistraturas do paiz. 
o pensamento 1m;,enal repelha a ele1r,ão direcla. Pois IJcm, si o poder moderador constitucional
Mas, quando o partido conservador,· depois dos mente fosse isto; si fosse a fortaleza da prerogativa 
seus loncros nn rr ·• imperial; si fosso a cidadella do n-ovcrno 

dendo este realizar os Iins que elle tinha em vistas, O Sn. FnANÇA C.-~.nvAI.no :-Sem duvida. 
depois de tudo quanto tinha tirado do partido con· O Sn. loAQUI:o.r NAm;co:-l'rlas é preciso que o no-
servador, digamos com consciencia, part~ honra brc deputado não se e~qucça tle quo este principio 
deste paiz, como por exemplo a emancipação dos fui vencido no dia 16 de Julho de i8G8; é preciso 
escravos, lucta pela soberania temporal contra as que o nobre deput:.do não se esqueça de que esse 
e.xigencia.s da Igreja (apoJados ; elle viu que ~5o principio apparece na historia constitucional do 

·z ã c 110 vence or, mas como venci o apar
tfs), como tambem é preciso lembrar que, apezar de 
termos cabido por sustentarmos a responsabilidade 
ministerial pelos acLos do poder moderador, nós 

,não abandonamos este principio, e que vol!amos 
Foi por isso ,Ql}-C no di~ L o de Janeiro, quando o 

honrado Sr. Sm1mbú fot ch:Jmado a S. Christovão, 
S. Ex. se achava de posse de uma das mais beHas 
posições politicas, que a ambição de um estadista 
podia desejar para si.o para o seu partido. • 
tinha .uma força formidavel, e para não enfra· 
quccer o I?restigio de~sa posição, á qual o Impe· 
rador o tm ha chamado, bastava que S. Ex. não 
aceitasse nenhum compromisso, não 11zessc ne· 
nhuma promr.ssa que pudesse constranger a sua 
liberdade de acção. • 

SR. GALDINO DAS NEYES :-Nem podia, porque 
tinha compromissos com o seu partido. 

com elle ao poder. . . . .. 
. · . onRÉ:-0 paiz não deeidiuqnem 

é o vencedor- nem o vencido. . . 

O Sn. G.A.LDTNO DAS NEVES :-Porque ·o paiz aqui 
não decide cousa alguma. 

O Sn. JOAQUIM NAnuco:- Eu· estou convencido 
de que a responsabilidade dos ministros pelos actos 

·r moderador póde parmittir a eontintlação 
~a nossa constitui~:,ão desse poder supremo ; mas 
si o nobre deputado pelo Amazonas veiu aqui 
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pedir que esse p·oder fosse de facto snpprimido é j' ma::- :-;i por 1rlgnm modo. podes;;emos limitar o di
porque nas a.Ltribuições do poder tno:ler[•dor :>e reit.o de dissolu~~ãn, limitação qneni'io depende de 
incJuem, se contêm, muilns attriimiçues que nem l l•·i, mas dos costume;.;, do des•mvolvimento das 

~·mesmo dev~m pertence!' ao Cl(ccutivo. I iustitüit;õcs, da perfeita manifes!~çiio da opinião 
· O d1reito do executivo 1le susp.~ndl\r o~ nwgis- i publiea, e d;1 cans!'ienda, d~ otg-~mização, do p[ltrio
tr~dns c o dir•·ito m:mitado cJp am'tistia niin <::o I n~mo d;•s pm·;j;l.).; sim pie, Hmit~ção ilo <Iireitg de 

·: neeess'arios á man:ha do g:o,rerrw.. . .. • i dis~-::u.,.:c~ ~~~-!·\a 1:'l' uL1úo~ t_nuito mais immed~:ltos, 
~-:,,.:_Na. Fr:mçJ. onde lw um poder exccut.tVü wrie- i t:·ann mttit:: mawt b:·n:.·llclO J:ara o systema·re- . 

mente constitui do, meio que o:; reiJUblieauos at.ha- I pr·e~Clllativo, d:) que a t:leiç~o dlrecta. (Não upol:ados . 
ram para de algum modo fazer durnr <t repúôli- I e upartes.) Si as camaras neste paiz não estivessem 
ca não h:t semelhante direito de amnis!ia, que ' sempre dominndfts pelo terror panic.o da disso

e'rtence ao parlamento ; a amnistia é um acto po- l ação, com a qual ninguem estit certo do dia se-. . . . - ... ~ . . 
ser decretado pelo parlamento, deve sempre ser 
lei do Estado. · 

Quanto á Sl.lspensão dos magistrado$, é ella uma 
das muitas attritmições que o governo tem com 
relação á magistratura e que só tem produzido Ut1a 
magistratura dependente. · 
.,. no rem1ms ro o unperiO, no seu pro(iram
ma do Corre-io Paulistano, queria"mejmlo limitt~r o 
direito de dissolução. Em França, como vós salJeis, 
o direito de dissolução pertence ao poder execu
tivo mas com o consentimento rlo senado. 

Nas monarchias o direito de dissolu~ãn con;:titue 
• 'l •• <; • • • 

ao meu vêr; esse recurso que faz da monarchiá 
. COÍlStitUCÍQU:.il OU p!:!r OUti'U do govrtno de gabi11dC 

uma fórma superior á rcpublica presi!iencial, na 
qual os eontlictos são constante,; e inevitaveis 
entre o poder executivo e o legisla\ivo. Mas esse 
direito de dissolusão qu~ nã:i ti~ha lin!ites !la_ In-

' ( . . .. '. .... 
rial é a unira que aind~t existe na Ing-laterrn, :1 dis· 
solução régi~t desa ppareceu. A ditTerença en trc 
estas duas disgoJuçõe:;, a régia e n minil'terial é 
palpavd. O acto de iü de Julho e o ::cto de 5 de 
Janeiro siio actos de uiSS,llUção rt;gia, d:1 pura ini· 
ciativa e. da. ptlra responsabilid;rde môral da Cor0a. 

A. dissoluç:io de t87~, qu:mdo o Sr. Paranho~ 
dissolveu a enmara cmtservadora, (lU~" jú lhe tinha 
dado apoio, o lll'POis o recusnra. é um exeli1plo da 
dissQlução miuisterinl. A dissolução_ rég~a e ? ·di· 
reito que tem n Gorlln de mudar as s1tuaçoes n sua 
vontade; a dissolu~5~. m~~i?te~·inl. é o direit~ 'l:~e 

O SR. JERONTMO Sornu~ :-A distineção é tão su!J· 
111_, que a não percebo. 

O SR. BU.\RQUE DE M.\CEOO:- A di=-solução régia 
como corrcctivo de nppello para o povo. (lia ortttos 
apat·te.r.) 

e uma ·das mais vitaes d~ In:;laterra. Si a rainha, 
hoje que Gladstone prc·tenJe que a opinião está 
com os li~raes, descontente por qualquer fürmn 
com a mai ria do gabinete conser~·nJor, chamasst~ 
a Gbdstone para fazer uma dissolução, o chefe li· 
beta! som t.!avida, niio se pr·ostaria a fazel-o : assirll 
eomo Dl:>l'n~· 1, <1m111 o os 1 .terncs esmvt~tn Pn :-n
quccld:·s llll potl:JJ' e elle foi chamn<lo pr.!a rninhn 
liO.rtl fttZCl' ll di>S()JUÇ~tl, l'~~ltOi1d1•U <JUC ~i nl:nwm 
deVia fniCl' n U\S:;olu••iio e I'Oii:\Uital' O pa11. 1'1':.1 l'Cin 
duvldn o J.:'Uhin,~te 111Íol·al (Aparte&). A itll~n d11 li· 
mitar o direito de dlssi)Iut:iío, que for·mn 11 foiçã., 
tnuis snlien\•~ d1.1 ttrograumm do 11olm1 mini~ll'O do 
imperio, niio se acha S('gUrnDlonte no tlo gnllinete; 

O SR. z.urA.: --:-Por defeito do systema eleitoral. 
O Sn. S•lt:ZA C.\ h \'ALHv :-Quem tem medo de 

dissolução ? 
O Su. GALDINO n.\s XEYEs :-Conheço alguns 

que têm medo (Riso;. 
O Sn. BuAnQuE DE liiAcEoo: - Quando se está com 

o paiz não se t'}m medo de dissoloçlío. 
O Sn.. JoAQCIM Nxnuco:- Si o parlamento func

cionasse linemeute, nús tcriamos logo uma ordem 
de cousas diversa da q:re até lwje temos tido. 
Resp JUderci, se~h·•res, br·evemcmte a alguns 110~tos 

t ( vl<. .... ,. \:1 
alguns discurso:; da opposição. 

Em priweiro logur tratnrei d') sulfragio uni
wrsal. Quandü tive u !1o:1ra de fallar pela primeira 
vez sobre esta reforma, disse que era partidnria, 
comn sou, do suffragio universal, mas que não 
vinha·pcdil-o da tribuna, or ue a occasião não 
era :;sa a. a um apa1·te. . 

Respondo ao aparte do nobre deputado que me 
diz-Como pedir, si não quereis a reforma pela 
con~tituinte? Não ha rontradicção, senhores, por· 
qu~ quero :t reforma pelos meios ordinarios; o que 
é constitucional t> n restricçiio, não o alar~:nnento 

.. .. , .... , . ·- :-

:1sntla po1·que a luta não está travada sobre a 
extensi'tO do vo~o, mas sim. sobre o censo; nhi, 
St•nhort•s, a nossn posíçiio é moralmente invcn
eivel, (IOrque estamos dentro da constiluiçiio: 
queremos o censo ca constituição; queremos os 1li· 
t'eitos :Jtlqu!ridos _ll'fo.; cidathlos I.Jrazileiros; que-

( c . ... ' ... 
constituiriio se aperreit;t'll' e não quo retrogrnde; 
niio acreditamos que uma reforma nristocrntica, 

• ··l ' • • 

cnlo quo cada ,-ez mais ~e. fccbnssr, possa dar me
lhores resnltados do que a ·eleição directa morn· 
lisada, pot· nwi~ extenso que sejn o voto. Não es
tamos hoje no terreno do snfl'•·a~io universal; não 
tratamO$ dé direitos por adquirir, limitamo-nos a 
defender os direitos :ldquiridos, a })rO!"l3star contra 

.. '· .. ~ .. .. 

tni~ão. 
Foi. com e~ te ponto de vi:1tn que fallei. 
M:as. ~enhorcs, da que argumentos lançam mão 

os nobre;; deputados para dizerem que não so vai 
rc.-;tringir o direito de voto? Limilsm-so a dizer: 
Pelo cóntrnrio, vamos nti ment:~r o numero das 
e ~~ltore::; ; o e eitot·n· o \'UI Ucar ma1or. . 

Niio rH·ec:-nvamos que :;e nos disl'esso que o clei· 
tondo lic;t maior·. ::\3!!C:nos qull haver~\ maior nu· 
nwr•> til~ l'leitm't'8, IU:!S;·om esta diffcren,:a-niio ha· 
ver1i t•nttmtcs. O nuuwro maior de eleitores é vi· 
~ivd, ú cvitlonte; mns a questfio versa romcnte 
S\~[<l.P. uirl'ito do 'VOtO, C t\~se *' tambem evidente 
qué h.l(ls r~str!r:glt· em uma propore-ao perigo~. 
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Outro meio, ~cnhores, que se enwregou p2ra \ vez que tive a homa de fallnr nesta camara, c foi 
responder a _tudo c1ue dissemos quanto aos anal- por isso que disse então que o nobre presidcritc do 
phallelos, consiste em representar-:aos como amigos conselho segui:t uma polilica inteiramente con
du ignorancia. Nós so~o~ ap1·esentados com? an- lra!·ia, si é permittido repetir nest_e. recinto, a de -~ 

'-O'- ' 
como inimigos das · rscolas, como adversarios da 
iniciativa do honrado SI'. mini:-;tro do imperio, a 
que·m devo dizer que prefiro que S. E'>-. multi-
plique as escolas no paiz a que as multiplique no 
papel ; como inimigos da necessidade que tem todo 
o homem de sabet· ler e escrevc1·. ' 

as Isto nao e exac .o; e a!Jto nao e exncto que 
dizemos: lançai na lei organica que fizerdes que a 
cedula será eseripta na presen<_ia da mesa, e en que 
aliás sou pnrtidario do voto secreto inteiramente 
livre, liberdade que a cedula impressa torna 
muito maior pe~os meios de evit_ar ~ fraude que 

..,;f. ... ' 

um pretexto mais, um novo arbitrio para 
das urnas quem não fôr do seu partido. 

(Apartes.) 
Senhores, outro argumento, empreg-ado prlo 

Sr. França Ca~·valbo, realmente me parece origin~l 
l , '1:)~ ~ ...... 

commum, a lançar poeira nos olhes; vou respon
der-lhe em duas palavras. 

E' um argumento ti primeil·a vist::~ de uma sim
)llicidade cxtraordinaria, que consiste em dizer: o 
art.-9a no §3.G-ptíde !'er 1·eformado prlos meios 
ordinnrioll; como quereis fazel-9 1101' meio dtl. con-
S I UJll C. 

0 Sn. FRANÇA. C.\.1\YAtliO: -E' minha opinião e 
estou com o Sr. S:Jld:.mha Marinho. 

O Sn. Jo.\QmM NAnuco:-E' tnmhcm a minhn 
opinião qunnto ao funrlo ; n divcrgeneia esr.<i só
mente no cabedal politico que o nobre deputado 
uz o seu argumen o. 

S. Ex.. diz: 
• o o a • ~· é sim 1 os mntcrin le..,.isla-

tivn; ptjde sei· roformndo pelos meios ordinn· 
1·ios; por eonsequencia como é que tlous miNis
tros de Estado fnzem qtiestão quando se discuto n 
convocaciío de umn constituinte, de um artigo que 
nüo é reformavel 11elos meios constitucionnes? 
Creio que é isso. 

R. RANCA RVALHO tl li 3p3 

O Sn. JoAQUIM NAnuco: -Penso, como o nobre 
rlcputado, que o art. 95, e não só o § 3. 0 como todos 
os seus paru~raphos, não ~ materiil. constitucimw.t, 
mns penso tambom, com o nobro deputado, que a 
reforma da eleir.ão iudh•t'Cln niio é constitucional. . . ... ' . . 
stititcionnl' n refo1·í'un dn clciçiio dirccta ; porque 
oxcluis dessa refurmn este nrtlgo 't Pot:quo niio 
quereis tnzel' \nmbem po\o~ meio:~. eonstitueionncs a 
elegibllldado dos ucnlbolicos ~ 

O Sn. M.\RTIM FJIANCtsco- 9 que queremos ~ 
q li o n lei passe. 

O Sn. JoAQUirtt NAnuco : - Vús qnercis que n lei 
passe. Foi exnctamente o que a11au.l\ei na p~imeira 

-o o 

Sr. Gdizot faz muitas concessões aos seus amigos; 
en::;,; as far•o aos meusadvers;•rio~. ; 

Foi })nr isso qnc di:;se que o honrado. ptesiuente do;:~~ 
const.Jho ao passo que niio faz eoncessücs á OllÍniiío 
liberal modeJ"tHla, :lO sentimento unanimr., posso 
dizel-o, d\) parliüo liberal quanto it \il)erd<~de reli-
grosa, az concc:;soes a !.{Ua ro ou cmco u ramou
tanos que ainda estão entrincheirados no senado. 

0 Sn. FIL\.NÇ.-\. CARVALHO dá um aparte. 
O Su. loAQUI:.\1 NAnoco :- Isso é outro argu

mento, ~o qual jit resl1oncli inteiram.eute. 
Este arrrumento consiste em dizer que a re-

orma eens1tarm e re urma cons 1 ucrona , e que 
por isso a constituittle é iudispensavel; mas eu 
não quero reforma censitaria, q_uero simplesmente 
a elei~ .. ào direcla em vez da eleição de dous grcios. 

O Sn. Flt:\.NÇA CARVALHO dá uin aparte. 
O Sn. Jo.-\QUJli NABuco: -O projecto tal qunl 

se acha, sem <lUVJ a a guma, nao po e p::~ssar 
seniío por meio de uma constituinte. Cheguei n 
dizer que o projecto tal qual está, para passar, 
exigiria quA cada cidadão viesse renunciar ao seu 
direito de voto. · . 

Mas não é o projccto tal qual está que cu quero, . . . ... .. ~ .. ·:· . 

rejeito. . 
(Apoiados, ncio apoiados ; apat·tes.) 
Eu teria o mnior prazer si a opinião .~o. nob1·e 

dcputatlo prevalecesse nas fileiras da mmorm e so
bretudo em um lagar muito mais proprio para a 

';" .... """ , 

(:orfit~, mas não prey.alecc ; porque 8i n:io quert•is · 
a. reforma do art. 95, mesmo pelos meios- con:>li
turionnes, como a haveis de querer pelos n1eios · 
or(linarios ~ 

Per.o perNio á camara dt~s considerações q te. 
estou fnzeudo, m~ como não cst:wa prcpnr:!do 
})UI' c, • 
pnrn desejar nns r~spostas que ~stou dnndo aos 
nrgumontos que aqlll foram produzulos, mas t!~poru 

:"" ~ . 
EsL;t questão da elegibilidade dos acathohcos 

tem-se quct•ido discutir aqui por meio de o• ~tis
ticas. As estnlisticas do Sr. Correia tem sid·J postus 

·em contribuição para se snbet• qual c l'E'.tlmeute o 
numero dos acatholicos do Imperio. · 

Sn. .\MAnGO : - Como si foss:} ucstüo rlo 
numc1·o c nuo questão de JUSttça. 

O sn. loAQUI!\1 NAnuco: -E ao mesmo teml?o 
(para mostrar que neste ponto os ar~umentos d~ • 
vern·em) . ao mesmo tempo que se protcntle <lue nu o 
ha á 000' ncatholicos no Rio Grande do Su , pro· 
tendê-se quo o cnma~n na. sull totnlidn~e é ncatbo· 

IC3 O q e O \ Cl! " 
do:; (AJ;arlesj. 

Senbore!l, n queslüo esttl ho.\ll ('Oilocndo. em \lll\ 
terrl'ltO muito mnis elevado, em um terreno multo 
superior no terreno das cifras e dos algarismos 
(.4.J1oiados). Esso. mullllll\cnçiio de conseiencins, 
esses quocientes ncatholicos, niío têm o menoL' 
vnlor; os nobres deputados perdem a sua l'statis· 
tict\ c u sua a!'itluueticu. A q\lestüo, conforme ott 
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já disse quando tive a honra de fallar sobre o as
sumpto,entrou no dominio do direito internacional, 
está resolvida pela consciencia do genero humano, 

. . e só é discutida no Brazil ou em alguma republica 
,• sacerdotal do Pacifico. 
. -

As raças acatholicas ou, por outra, aquellas ra
~as que se separaram da religi:io catlloliea e con-

.·'!i:· stiluiram a ·protestante, têm tido um desenvolvi
mento no sentido da liberdade muito maior que o 
dos povos que permaneceram fieis a Roma: não só 
são os seus paize:o, e ·ellas cobrem hoje o mundo, o 
verdadeiro terreno do systema renresentativo, . . -• r 4 

presentativo desenvolve-se, é na Inglaterra pro
testante, é nos Estados-Unidos, onde todas :lS reli
giões se confundem; não é na Hespanha catholica, 
não foi na Roma papal, não é no Equador, nem no 
Mexico (Apoiados)._ 

Ul\1 Sit. DEPUTADO :-E onde fica a ltalia ? 
· (Ha out1·os apartes.) 
· O SR. JoAQUIM NAnuco :-E depois, senhores, esta 

· questão de numeras presta-se a um argumento, 
que na minha opinião é irrefutavel. Notem os 
nobres deputados: eu não tenho em vista o direito 
dos elegíveis, e é por isso que todas essas ironias, 
que foram atiradas nesta casa contra os estrangei
ros que vêm procurar residencia e domicilio no 
nosso paiz"' d!zendo-se que os que querem ser depu-

a ; s ssas tron1as n nm~uem 
ferem, nem têm alcance. Eu não tenho em v1sta o 
direito dos elegíveis, tenho em vista o direito dos 
eleitores, tenho em vista o direito eleitoral de todos 
nós, o meu proprio direito, porque posso am:~.nhã 
querer dar um voto a um acathofico que o seja e o 
confesse, por achai-o mais digno do que um catho
lico que não o seja e o occulte, e a lei m'o véda. 
Be maneira que um homem só, como tive occasHío 
de dizer na Maçonnria, sustentando esta causa da 

i · . 1cos, causa que e tzmente 
vejo que não e~tá pe1~ida no paiz, de mmfeira que 
Ulll hom_em SO \)Oqerla r_epresentar a Ytolaçiio,,a 

loiros ( poiados). 
(CI'U.Zam-sc alguns apal'te.t) 
0 Sn. PRESIDENTE :-Atlenção! 
UM Sn. DEPUTADq :-Pôde votar para senador. 

T ' 

mente que eu queira dar o meu voto a essa pes
soa para deputado. Posso não querer que esse 
acatnolico vá para o senado, como suggl'rc o meu 
coll.ega ;. p~sso consider_?.-lo um chefe de pnrtido 
mu1to d1stmcto, para nao quert'r isola-lo no senado 
da atmosphera da camara. 

on anuam os apartes. 
O outro ponto,· Sr; I5residentc, aventado neste 

debn~e, ?-epois que t~ve. a honra de fallar, é relativo 
aos limites da con~tlt!lmte. As I_imitnções feitas ao 
mandato da conslltumte têm stdo descutidas sob 
dU:as faces: e~ .Primeiro l~gar limitações ao di-

vantou-se a idéa da constituinte, no mesmo dia em 
qu~ o ministerio desmembrado apresentou-se neste 
recmto, quando S. jx. chamou a constituinte 
constitui da. . 

A th~oria da c~n~tituinte limitada é .simples: é 
a theom do plebiSCito nnpolionico, é a theoria do 
senntus-consulto bonapartista. · 

Qncr-sc, em primeiro Jogar, umn assembléa que 
se ~eputa soberana, que segurnmente tem muito 
ma~s poderes, apezar do que áisse o meu illustre 
am1go, deputado por Pernambuco o Sr. Antonio 
de Siqueira, cujo discurso em fn~or desta lei foi 
se,.,. r , · · -
tem causado; _quer-s~ para começar uma assembléa 
que tem muuo- mmores }Joderes por isso que é 
uma. a~sembléa só, por isso que, 'segundo o que é 
admltttdo J.lOr todos, e uma assembléa que legisla 
sem concurso do senado nem qa Corôa (Apartes). 

Mns c~mo se quer ue func~wne e trabalhe esla 
<~ , • _ < : ancws espe
cmes, reve~~tda mats ou menos do caracter de 
soberana? l:>tm .... notem bem os nobres deputa· 
do~, o facto não altera o direito, o facto da consti
tum~e poder c0mpõr-se dn maioria ou da quasi 
totalidade ~~sta camara~ o facto da constituinte ser 
uma repebçao_desta me~ma asseml.Jléa, de ser eleita 
pela mesma fo!ma que foi esta, a qual se nos re
pete to~os os dws que_ nao rep_rcs~nta o paiz, esse 
fa~to. nao a!tera. a itcçno constitucwnnl que a con-

• ~ 1, • mves 1 a, para os 
fins ~a revtsao decretad<l, dl). soberania nacional. 

~ois bem, cu pergu~to: póde-se reunir neste 
reçt~to uma assem~lea em tnes condições para 
cxzgtr-sc que essa assembléa legisle e o-overne 
pel:~s nos~as caberas , pelas nossas discussões 
quando nos deputados não tivermos mais man~ 
dato, isto é, quando esta camara tiYer sido dis.-ol-
~~? • 

Parece-me duvidoso aceitar este resultado. 

e reforma (:onstilucional <i su:c vontade-, mas não 
eo1~1Jr~hen~o que_, de~de que ~ c~nstituinto vem 
aqm d1scutlr, deliberar e constJttur, nós tenhamos 
a pretcnçiio llo marcar-lho limites, nos qu:ll's o seu 
pensnmcnto e o seu patz·iotismo devam encerrar-se. 

A outra qucst~o é quanto ú dissoluçüo, 
. c . nao m na constltuJçào ar-

_ttgo algum que dzgn: o Impel'tldor nus poderá dis
solver a constituinte. 

Mas essa constituinte, senhores, fere a imagina
ção uo povo, de nós todos, tanto que a tê p~1ra se 
enfraquecer a força desta assembléa já se lhe con-
testa o nome a oiado • • · 
do conselho ja disse no senado, dando satisfaçãQ aos 
es.cr~pulo~ c receios alli manifestados, que a con· 
stztumte e apenas uma assembléa revisora como 
si l1 expressão assembléa revisora quizesse signift
car menos do que a expressão constituinte. 

Pois .. bem, a constitui~te, á qual se quer tirar 
~ ' " o' nome, não tem nada na constituição que a livre da 

dissolução imperial. _ 
O. Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA:-V •. Ex. me d;i 

uma solução pratica á sua opinião? 
_O Sn. JoAQum NAnuco :-Vou dar~_lha. A solu-

disse que o partido libernl devia fnze"r a reforma 
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pelos meios ordinarios. Havia mais garantia para 
o senado c para a corôa em ser a lei feita com a 
co:ncune.ncia. d~ t~rua ~ uo ~enado do que em ser 
re:1ta pela constltumtc, Isto e, por uma assembléa 
l'o; mas, desde que se convoca uma constituinte é 
de máo agouro pensar-se em dissolvêl-a. Si o 

. pm•tido lil!~r~l não está tão certo do modo por que 
essa cons!Itumte vai proceder, que possa afastar a 
hypothesc da dissolução, então seria melhor, mais 
prudente, mais polltico, senhores, não a convo
cardes. 

})ertence. 
0 SR. GA.LDINO DAS NEVES :-Jú se disse aqui que 

pód~ ser dissolvida. · 
0 Sn. BUARQUE DE MACEDO :-Esse é um ponto 

sobre o qual não ha mais duvida. 
O SR. JOAQPIM NAnuco :-Mas, senhores, a grande 

questão, a questão que me parece dominar todo 
este debute e a qual não tenho visto ainda tratar 
aqui com toda a plenitude, com todo exclusivismo 
com que devia ser tratada •. é a seguinte :-Como 
se vai eleg~r a constituinte? 

Senhores, fallemos sêrio. O nobre presidente 
do conselho disse e serviu-se de expressões, as 
quaes não quero dar nenhum sentido estranho á 
idt!a de S. Ex. uc ·não uero tomar no sentido 

· ent que tem sido tomadas, porque sei qúe as nossas 
}lalavras muitas vezes excedem, v5o alt\m do nosso 
pensamento, o nobre pr6sidente do conselho disse 
qlle nüo tinhamos subido pelas nossas proprias 
forças. Já disse quo não in censurar a expressão 
por que S. Ex. a explicou de alguma fórma, mas 
tenho medo de encontrar a verdadoira consequen
cia desse seu pensamento no discurso de S. Ex., 
em que nos disse que não tínhamos o direito. de 
im or as nossas idéas aos nossos adversarios. 

O pmz Yê o que ha de grave nisto (apoiados): 
un1 pnrtido que soLe ao poder e que não se sente 
Cúll?- for<;a para impor as sun.s idéas nos seus adyer· 

" ' .. .. o ' .. 
com as Idéas dos ad\'ersnrios e que, depois de !O 
mmos de dominio conservador, não quer fazer vi o· 
lencia i1s idéas censervadorns. · 

Pois br•m, senhores, ainda que seja verdade que 
nú~ suhin\os, e n minhn e~pressão nt.é certo ponto 
1ódc so1· tllteaunda or ue acho ue o Im erador 
ncsto ponto nchou-se col ceado em uma posiçuo que 
nüo offorccia Reniio essa sahida; nindnque nós tenha· 
mos subido pon1cto imporinl, ainda quo a camnra 
tenhn sido eleita por esse systema viciado de elei
çiiDs, que faz com que o parlamento logo na sua 
primeira sessão, ao ouvir .se Ehamn~ pelo Impera· 

pressão constitucional uma ironia da historia, e 
uma satyra politica; ainda que estasejn a verdade, 
quando vamos, com: se diz,. reformar esta ordem. 
de eousas pela qual os parlàmentos não têm inde· 
pendencin e pela qual os ministros não têm,llernnte 
a Corôn, aquella. f9!ça que dá a consciencia de .que, 

-= 
ções pelas províncias, do que essa lei desacredi
tada por todos os C[Ue mais interesse tinham em 
encobrir-lhe os vicios,em esquecer-lhe a historia? 
Que mal havia em que o partido liber11l. não que
rendo fazer a reforma pelos meios ordinarios, es· 
perasse algum tempo, até fazer uma lei de elei
ção que trouxesse á constituinte, não digo já 
a representação da minoria," porque minoria fa- . 
talmente ha de haver, mesmo quando sejamos 
substituídos por uma minoria conservadora (apoi
ados), .mas que trouxesse á constitllinte como que . ;-

o 

A eleição indirecta então, senhores, não póde dar 
mais do que as actas, as elei~ões a bico de penna 
e as qualificações fraudulentas ? Foi talvez por 
sentir o constrangimento da sua. posição que o 
nobre lWesiden.te do. conselho, quando fallava o 
nobre de mtado o Sr. Felicio dos Santos disse· Ih 3 
que apresentasse um projecto de eleição para a con· · 
stituinto e que si houvesse tempo S. Ex. ral-o-ia pns· 
sar, ainda que nos reste a duvida, si S. Ex. fallava 
ironicamente ou si tomou assim um compromisso 
que nós todos teria mos o maior prazer em aceitar. 
Mas não é cYitlente que, si a constituinte vai ser 
eleita pela mesma lei, si vai dar-se uma trans
format~iio, um avatar constitucional desta ca
mara ;"si os mesmos deputados que fizeram a lei 
terão ue voltar niio é evidente uc clava-se 
maior :;atisfaçuo ao espírito positivo do qual o 
nobre deputado por Pernambuco se achnva ani· 
mado no outro dia, dava-se maior satisfação ás 
necessidades do paiz, fazendo-se a reforma pelos 
meios ordinarios? A coristiluinte está viciada 
}lor sua origem (apoiados); nestas condições o 
governo deve acautelar-se e a camara tambem, 
não limitai-a nas suas attribuições legislativas: 
Não a façam eleger por uma lei desmoralisada, 
não limitem·llJe o direito de le islar uanto :'l 
reforma, n5o ameacem dissolvel-a desde ia. 

Tenho que entrar. senhores, no terreno amplo 
o re e tt o l lo Amaz as ab i diante do 

nós. O nobre deputado por Pernambuco não chegou 
a tirar as conclusões das premissas do seu eloquente 
discurso. O partido liberal não púde contentar·so 
com esta reforma fragmentaria. , 

Si é preciso nrrcdur uma pedra do nosso emfi. 
cio como dizia o nobre de utado or S. Paulo 
estou prompto a arrednr essa dos alicerces. O par
tido liberlll não pôde contentnr-se. pnra realização 
de suas idéas, com este fragmento de reforma cen· 
sitnria tirada dos projcctos conservadores apre
sentados nesta camara ; não se póde con!entar com 
a eleiç~o do .sr. PauUno1 co.m. um ce~so que so 

,. 
que vamos tocar na constituição, já que a con· 
stituiçiio vai passar pelo transo de ser refor
mada constitucionalmente,·em vez de ser prati· 
camente violada e reformada por leis ordinarias, 
violada mesmo nesse artigo que exige a mniorin o 
mais um dos membros da camara para baver sessão; . . . .... . . 

·essa fórma, uma vez que se vai quebrâr o prestÍgio. 
o encantamento que n rodeava e mostrar-se ·que ella 
não é uma altura inacessivel, mas obra dos homens, 
não ha mais nada, senhores, que modificar, não ha 
mais nada que renovar nesse velho edillcio, senão 
a ele i ão d& dous ráos ~ Não é, senhores -o I ano 
que se eve a argar ao e ar, e m:, e espaço, 
que o edificio /~rooc? São ns pa~e~es. a~en,as que 
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se vão c-aiar de novo, para apagnr os vestígios do e, si a Corôa acerta com o povo, porque não acer
tcmpo? . taria o povo sú? Para crue essa inve:c;tidura im-

Quanto á reforma do senado, a que referiu-se o perial? Por que o povo nuo clegerin o mais digno? 
noi.Jre deputado pelo Amazonas, devo dizer que si Qunnto á. fusão obrigatoria nüo tenho duvida 
alguma cousa me tem interessado nos debates desta alguma em acompanhar o nobre deputado pelo 
camara é ver as diversas estrate~ias. as diversas Amnonas. · 
tacticas que se tem. seguido para flané1uenr .ou to- A fus1io, IX' la constituiç5.o ê obrigatoria, mas essa 
mar de nssallo <1 camara viLalicia. fusão é ínsutnciente, porque é tão só mente pnra o:; 

A pt·incipio queria-se destruir o senado, fazer casos em que houvt•r emendas, e o senado querendo _ 
um golpe de Estado napoleonico. Queria -se in ti- evitar o conflictu pó de regei ta r in li mine o pro
midar o senado. j_eeto, hypothese que a constituição não acautelou e 

Depois., sendo nmilo forte o uti-possidetis conser- a rJual não de11 soluc:uo. 
r do o rro rn sontin e - 'da c A 'i , . :-

tinha de entrar em accôrdo com o senado, a lin- obrigatoria uo caso das duas cama.ras estarem abso
guagem modificou-se, passou de desag-radavel a lutamente divergentes sobre o projecto., mas apenas 
insinuante, pensou-se que era possivel obter algu- no ca5o de ser admiltido o principio do projecto e 
ma c ousa, e arrefeceu aquella {uria (ranceza dos haver emendas. 
primeiros tempos. · ~ão vos parece, sendo assim, que a constituioão 

Pois bem, senhores, em relação ao senado minha qutz que se chegasse a um resultado,quando se re-
. ião 'a · ; o s ema e ei ora ' , • 

qu~ temos, o senado é a unica e.derradeira garanti<~ I das duas camaras pudesse. fazer prevalecer a sua 
da liberdade, a unica resistencia que póde encon- vontade pelo veto absoluto as emendas da outra'! 
trar um governo que disponha de uma camara A theoria constitucional parece-me ter sido esta. 
unanime. Crean.do deus ramos no poder legislativo, um 

O SR.. FRANÇA CAnYALHO : -V. Ex. agora é temporario e outro vitalício, entendeu-se que si 
que emprega a tactica. · elles divergissem radicalmente sobre um projecto. 

o s J N . . E d' · e entendeu-se mal, não se devia dar seguimento á 
. ~ .... OAQunr ABuco ·- u IZia 0 mesmo na idéa, mas que si fosse admitlida a utilidade, o 

oppos1çao. Quando as P?rtas. deste parlamento rincilio do ro·ecto havendo emendns de uma 
' ' :. das camaras, devia procurar-se o meio de coucili:u; 

senado foram bastantes, unidas its da nossa im- ;~s divergencias e põr-sc de accôrdo os dous ramos 
prensa, para obter dos conservadores tantas victo- d d 1 · 1 · 
rias quantas são. as idéas liberaes consignadas nas 0 po er egts allvo. , 
suas reformas. A fusiio, senhores, niTo sómente pela explicncão 

que acabo de tlat·, por ser ella limitada a casos "de 
evidente utilidudc publica, mas tambem pela letra 
expressa da constituicão, é no nosso svstema 
obrigatoria, porque foi' imaginada para ser ·a val
vulu de ~cguranc_:n de todo o ~-ecnnismo po!itico : 

U:\l Sn. DEPUTADO:- Mas, V. Ex. já sustentou 
nqui mesmo a temporar1edalle do seu a do. 

O Sn. JoA.Qun.l NA.nuco:-Note o nobre d~putado; 
e~ sou pela te~l)l~~ariedude . do senado, n~as o que 

o .. 
do fosse temporurio e dissoluvel, teriamos um sc
umlo unanimc, triste r.omplemento, triste reflcc
tor e uma camara unan1mc. 

O Sn. Fl\EtTAS CotJTrxno-:-Isso seria melhor. 
O Sn. JOAQUIM NAnuco :-Seria talvez melhor 

JHtra as icléas do noiJre deputado, 11nra a amirchia 
das relações entre u governo e o povo , que dcria 
resultar dessa uniformidade do poder ; mas nüo 

' ti Í<'~CS C l' ' 
o pt·ogresso do paiz. 

0 Sn. FRANCISCO SoDRÉ :-0 que CU DOlO Ó a con
tradicção do nohre deputado. 

O Sn. JoAQUI~l NABUco :-Não l~a nenhuma con
trndicção. Eu voto pela temporariedade do sen<tdo, 

rias, que façam dessa temporariedade um bem para 
a cuusa pubLica, em vez de tornai-a um novo re
curso para o poder, porque, infelizmente, com o sys
tema eleitoral que temos, o senado é o unico freio 
que póde parar no plano inclinado d~1s camaras 
unauimes o carro do governo ! 

acom}}anhar o nobre de1mtado pelo Amazonas, não 
só para aclararmos o trxto da constitni~~ão que tem 
sido dirersamentc intenretado mas t:unbem wra 
e5tendcrn1os a fusão ao ~uso que a constituição, 
imprudeutemente deixou de lado, isto é, quanto 
:i rcj~tiç:ío in limiua tios projcctos de uma camnra 
pela ou tt·a. 

Senhores, süo estes os pontos em que mais ou 
m~nos neste I!lOllHJ~.to cu posso tocar; A born eslít· 

( 

casa (Nero apoiados). 
Mas, devo dizer que muitas partes da argumen· 

tação do nobre deputado por Pernambuco parecem 
não qundrar inteiramente á opposição que fazemos 
nesta casa á marcha do governo. 

~, . 
mos opposição ; estamos convencidos de que o paiz 
exige outra cousa ; estamos convencidos de que 
mesmo no interesse do desenvolvimento dessas leis· 
sociaes a que o nobre deputado referiu-se, tanto 
quanto o Estado póde concorrer para que ellas te
nham livremente o seu curso, a politica a seguir é 
ou ra. 

Senhores, não ha quem nesta casa tenha mais 
respeito pessonlmente pelo Imperndor do que eu ; 
mas parece-me que desde que a Corôa fica a des
coberto, ou, por outra, desde que se reconhece a 
iniciativa e intervenção da Corôa na direcção po-
. · 'z o cosameute or esta lei a ue obe· 
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effcitos ;ís causns, parece que a Corôa e a sua po
liti<:<i merecem ser objecto de discussão. 

~\Ias, senhorçs, entre as comparações diversas, 
e Imagens ma1s ott menos apropriadas, de que 
aqui se tem lan~ado -mão para alludir 80 chefe do 
Es~do, e :i sua ac~íJo politica, nenhuma parece-me 
deHnir melhor o que essa in!lucncia procUl'a, serú 
do que uma que foi-me sug~erida esta manhã , 
ler uma bella lristol'ia da Ing-laterra no seculo 
xvnr, o desenvolvimento dos jàrdins antes e- du
r:mte· aque~le período. 

jardins symetricos que o genio <le Lenôtrc dcsc· 
nhava nos terrenos que lhe eram concedidos. As 
arvores, em vez do seu natura] desenvolvimento, 
em voz dos galhos estenderem-se em tódas as di
reccões. em wz da' folha·s voltarem-se natural-* n~cntc üar;1 o soj, cm-:rez dessa espontaneidaQe da 

l "O'"' ( ~· l a~ 
•nvores eJ'aUl sujeitas a certos córtcs geomotricos, 
serviai~l de ornato. de decoração na pni~ng-cm: as 
pyranudes, os cones, os cylindros, os r.rcos, todas 
as 1liversn::; fórn1<1s da geometria, appareciam nos 
jardins, n arvore servia para o desenho, era, por 
assim dizt•r, a materia plastica de uma urte do 
represeutaçiio. _ 

Pois bem, parece que no nosso paiz quer-se fazer 
G.Es id~a~ c:;sas a1·vores, quer-se aparar as expan-

inglez será sempre mais bcnefico, mais civifisador, 
mais fecundo do que o ideal do estadista russo ; 
m;tnnJOs convencidos de fJUe ahi a liberdade póde 
assustar, mas ha de sempre concorrer para o des
envolvimento uo poYo e para o progresso do ho~ 
mem muito mais que a restricção, a tutela, a des
confl:mça do Estauo (Apoiados). Por isso é que 
nos cusl~ senhores, vêr que o partido liberãl, (\e 
repente esfriado pelas regiões do poder que não 
suppunha ainun galgar, mas ns quaes afinal chegou. 
des~onfin ela democr~ci~, . Yêr que elle nã2 tem 

(. .< ' 
as idé<ls por si só nada valem, que clle perdeu a co-
ragem que sempre o animou de tentar este gran(le 
ensaio-deixar o povo governar-se a si mesmo.
(Apoiados e não a-poiados.) 

O p.arHdo liberal, jú que o nohre deputado vot· 
S. Paulo h o· c fali ou nas 1cd as d c • • · • · -
estamos lc\r;.mlanuo, <lns quac~ S _ Ex. disse 1pte 
não que1·in abalar uma sú, não deve ter por idet1l 
a nmiJir.ão ascetica de um Henrique V. a nmbi6io 
sl!cerdÓLal da côrtc de noma, desses politicos ciue 
entendem que se púde ctlucar o povo para certos 
fins, que se púde vasar o-desenvolvimento Immano 
dentro de certos moldes, que se póde fazer do go
verno uma arte relip:ios:~,- impedinuo n cvolu~~ão 
natural da humanidade e fazendo de todos o~ homens 
as edrr.s de um edi!icio uniforme lJ!ti 

- • ., .,. · :-.- ~~' 1ores, essa especie ele nrchitecturn politica, 
envolvem em ccrt<1s direcçõcs, qncr-sc rt~duzir ,,~sa oditlc:H,:iio da qnal o pens3lnento, o corn~-ão, o~ 
tudo [I imponente symetria de Ver~ail!e::;, á h:~r - impulsos tlo homem :'~O o~ matcriacs de que o es
mouia, senhores, dos jardins-de Lcnôtrc. t;ulisla sorve-se pnrn desenlwr nn historia os t•on-

1\I:ls, <levo dizer·que cssíl cspccie de ajardinn- torno~ do seu p:1iz; essn obstinaçiio em fazer dos 
monto não realiza para mim a verdadeira IJclleza ]10me.ns, não 0 que elles querem ser, mas o rrue nos 
no desenvolvimento da vegetação. Prefiro vêr ns convem que clles sejnm, tttdo isso vertence M pns
uossus flore:;tas. ús quaes se referiu o nobre presi- sndo ; são restos tio direito divino, são super~ti
dente do conselho no outro dia, mas com relação á çõe5 de uni temJlo em ryuc a política e a relit,tWo 
grande lavoura, ns nossas florestas aonde as nrvo- tinlt:lm as mesmns vistas. As nossas idéas =-o 

·• - ' ' • :s Otltras ; vos tmH e;; con mnçn no censo. nas rcs-
amoDtoam-se lado a lado; 11rcliro a expansrto ua triccões, nns capacidades, nas classes superiores: 
natureza, prefiro qnc se deixe aos partidos a exubc- nós 'só temos conilanc:a no proprio pai?., só temos 

. . . 

----------~r~anl..lici..Liil!Ja-.Jd~n0sJu1 ni.l_;s:~têa_hw• a.t,.. --PPl.:rct.:JGli.J'~·ouql!-"lwLle~s~c-te:.JX~p~e~n!-1· UH1~CR!-!-ll~Ol-J-e::,;pcr:.m-t..~·a~1lliroo-{[11101)1\r10:rtl(Bravos das ya.fu1-tas). 
liberdade humana, prefiro que se tenha confiança Não creio mesmo que se possa fnndnr, senhorc~. 
na '\"O,traLarão irregular mas espontanca da demo-· esta aristocracin politicn que até hoje não lltide 
cracia. sahir fla esc.ravidão, uo feudalismo territorial quo-

E' pot· isso que digo a.o meu nobre amigo: nós hn infelizmente no paiz : j:í mostret .como cnt:·c 
pertencemos a duos escolas muito llivcrsas. nós não hn -barreir:~s, não ha ollllo tr:~çm· linlws 

N6s não ueremos como ' . Ex. ·. · · · do, o povo 
levar hoje a civilisação européa e as fórnws adian- mais democratisado cxnctamcnte, senhores, por 
tada:; tio governo· representativo para essa terra dos esse facto da (•scravidão, que ~areçia dever tornar 
Zulús, aonde os ingle7.es batem-se contl':J os negro:;; ari::.tocralica a no~sa formação social. Mas, essa ten
não quizeramos sujeitar os n\aoris da Nova-Zelandia lativa feita em nome do partido liberal póde abril' 
a toda::- essas theo1·ias da dissolução regia e d11. disso- caminho a outms c o que sinto é que essa reforma 
lução ministerial;nósnãoaLtribuimos a esses homens censitaria, essa çonstituinte limitada, pare~a á 

cr ./ ·. • 1 • :- .. • • ·, • '" t , aeção do partidO eonr n 
Corôn. E' no caminl10 das reformas libcr~es que cu 
Msejava vê r o Imperador. Senhores, qunndo digo 
isto, f:lllo r.om todo o rrsp~ito qun dl"VO num homem 
que,~ nm g1·:mde ridndiio, nm gr:mdA pntriotn. N•í~ 
que somos mrmarr.hislns c libcrnc~ niío pouemo,; 
deh:or de dizêl-o. O paiz preCisa de reformas e nflo 

tJnnl essns rcform:Js seriam importa~·õcs ridiculas, 
ad~ptnç:ões forçadas que não fnriam essas raças d:w 
um pnsso : mn:;;, nós estnmos tambrm convr.n
cidos de q_n~ nos paizes que rhegnrnm a um crrto 
gráo de m\·ilisa~ão, a um certo gr~ío ue adianta
mento, quaesquer que sejam as SUaS Condi~ões SO· . . ~ . e I ests encm par a a oroa. · sor e . a 

monnrcbia púde fiem· entregue a uma senhoril, 
tendo a seu lado o berço de uma criança! ... O futilro 
das instituições depende, senhores, .da dynastin,
porque a constituit;ão diz em u.m artigo,que nunca 
seria revogado na Americn-: «Nenhum estrangeiro 
1oderá ser Im erador do Brazil I• · o 
nmito bem I .4.pplausos M.s galerias. O orador 
comp1·ilnentado po1· todos os Srs. deputados.) 
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A discussão fica adiada-pela bora. 
E' lida a scgumte 

DECLAR,\ÇÃO DE YOTO.. 

I o e y I 1 • ,i c ne 
concede subvenção ú companhia do Amnzonas. 

27 de Mnio de 1879. -1\Iartinho CamJJos. 
0 Sn. PRESIDENTE dá part\ ordem do dia 28: 

:1.. a pm·te (até ás 2 !toras). 

monto. 
Discussão mldinda do parecer du commissão de 

~scmbléu;; provinciaes sobre leis du assembléa do 
Rio Grande do Sul. 

L" discussão do projecto n. iSO, s'obre privilegio 
c n i a é n: m r , ai, · 
ducção de machinas de beneficiar café. 

As materias designadas- para a :l. a parte da 
ordem do dia 27, que não foram votadas. 

3.a Discussão do projecto de limites entre as pro
víncias de l\linas c Goyaz. 

2.a parta (ás 2 hol'os on antes). 

Continuação da 2." discussão do projccto de re
forma constitucional. 

Levantou-se a scssüo ~s !1 i/2 horas da tmle. 

RECTIFIC.\ÇÃO. 

No discurso do Sr. Martinlw Campos, dado à luz 
hoje, após o seguinte trcchü: . 

• Eu disse fervor nliliislt•tialista, 0 o nnlm' de-
'!'\ . !'; • • ,, • • 

são por ~na conta c ri~co, c taln'z S. Ex. l'nlll• lwla 
sua conscicncia. • 

Omittiram-sc as :::cguinlcs 11alavrns, com que 
lhe repliquei : 

• UeSlJeile o noiJrc tlepulauo a minha consci· 
enciu · 101'1 nc uo menos olla niiu 1 • • • • : • · ·o a 
das que votam por conta ele $eU dono •• 

Aos 27 do Muio de J8i9.-lltt!/ Darbu.:11. 

SU:Il;\[ATIIO. - Exi'F.OIE;o;-rF.. - .-\ppro,·a~i·o ,!e rcd.v,iies. -
Hcdac~i•C< aprcsl'nt.adns.-Obsct·Yar.r.~~ c rcrptcrimênto do 
Sr. Sergio de Castro.- Ohsen·a~ücs r requerimento do 
Sr. Costa A:_eYcdo.-Observações do Sr. Florencio de Abreu. 
·-Ob,cn·nçocs dos Srs. Joaquim Nabnco, prcsirlcntc, l\lartinho 
Campos c Saldanh:t Marinho . .:... rnmEin.l r.1nTr. DA onDE)! no 
n1.1.-2.a discussiio do projecto n. 2:15 do t8i0 1roro~ando o 
orç. mcn o c 1' a • • - mcn as,- 1scurso do Sr. Joaquim· 
N_abuco.- SJ::GtlND.I. PARTE DA OfiUEll DO lll,l.- Conlinuar.ftO da 
c1Jscussão da reforma constitucional.-Discur~os dos Srs: Can• 
sansitl) <lo Sinimbú (prcsiclcntc «lo conselho) c Jos~; Bonifacio. 

A's H horas dá manhã feita a chamatla acham-se 
pre~entcs os Sr~ .. ~~críco de Almeida, Ccsario 
Alv1~n, Alves _de Aí':lUJO, Pompeu, l\Iello e Alvim, 
Galdmo, Moreira de Barros, Jeronymo So~ré, Horta 

de Araujo; Franklim Doria, João Brigido, Meira 
de Vnsconcellos, Prado Pimentel, Sergio de Cn">tro, 
Gaviiío Peixoto, Manoel Carlos, Martim Francisco, 
P:mla Pessoa, Almeida Barboza, José Bonifacio. Joa
quim Breves, C:mdido de Oliveira, LourenÇo de 

( o· .. • ~ r 

Eustnquio, Tirvnres Belfort, Baptista Pereira, Ildc
fonso de Araujo, Hibciro de :Menezes, Ignacio Mar
tins, Frunco dt~ Sá, Bclfort Duarte, Barão dn Es
taucia. Antonio de Siqueira, Liberato Barroso, 
Luiz Felippc, :Macedo e Znma. 

Compareceram depois da ehnmadn os Srs. Bar-
ros mwnte, onquun <1 uco, o r1gucs umor, 
Souza Andrnde, Almeida Couto, Souza Carvalho, 
Viriato de Medeiros; Andrade Pinto, Florencio de 
Abreu, Carlos Affonso, Mello Franco, Affonso 
Penna, Seraphico, Buarque de Macedo, Espindola, 
1\Ialhciros, Marianno dn Silva, Barão de Villa Bella, 

~ 5; '. ·:- .., • • ~ ~ ~ • 

Canwrgo. 
Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 

Bulcl'io, Uma Duarte, José Basson, Lafayette, Fer
!Hlndo Osorio, Antonio C3rlos, D:min, Theodomiro, 
AmcricoJ Joaquim Serra, Martinho Campos, Azam
lm·a Meirelles Freit:Js Coutinho Manoel de Man·a-
llüies, Augusto França, Francisco Sodré, Gorrca 
Ra~ello, Hygino Silva, Pedro Luiz, Segismundo, 
Aragão c l\Jcllo, Sinval, Freitas, Souza Lima, Ro
dolpb.o D:mtas, Bezerra Cavulcanti, Saldanha Ma
rinho, França Carvalho, Durão Homem de Mello 
Theodoro to Sonto, Silvcira:Mnrtins, Soares Brandi'to, 

., .. '\ • • O" o • 

Ottoni, Leoncio· de Carvalho, P1·isco Paraíso, Huy 
Barboza, Manoel Pedro c Ferreira de :Moura. 

Fallaram rom J)articipariio o~ Srs. Aureliano 
Mng:dhiir~, Hdt.rfio, Diana, Frnnr.o ele Almdtb, 
Fidclis But1!lhoJ Fiorc~, Souto c Yiscünde Prados; 
r ~~·m I' lia Ct:' Sr:'. De1.rrra de 1\Icnczr~ Canfio 
Cuuto i\l:~~nlhiit•s, CMia 1\illl'iro, Ft'litio do~ Santa:;:, 
Jnaqui111 Taran•s, Jo~t! Cactnno, Moreira Brandiio,· 
~larcolino Moura c Silveira de Souza. 

Ao tlll'iO·uia ub1·c-sc a sessão. 
E' lhla c upprovalla a neta lln :;ossão antect•tlcnle. 

I;\ l'IWIE:>i'I'E, 

Officio~ : 
nn m ini~trrin dn fnzrnda dr. 27 fle Mnio corrente 

dernlwntlo in rurmallo O l'N]ttel'illlCiltO 110 qual 
Cn~totlin .los!! llins pellc nntorizac;:u1p:1ra fnndnr no 
Im1wrin 11111 ha111:1.1 Jtypolltt:C:1rio e de drenlar.i'ío. 
- A ( nern fc;. ~~ rc( nisit;iio. • 

Do 1\Jinisrcrio tla AgTicnltlÚ':J (lc 2i de Maio cor
rente remettendo o dccre to n. noo de 2/i de 1\laio, 
pelo qual foi concedido privileg-io a Frisdrich 
Kuntzc para introrluzir no Imperio o processo de 
sua invenção destinado á conservação de carnes 
vcrdes.-A' commissão do industria e artes. 

Do secretnrio do Senado, do 27 de Maio corrente, 
participando que o senado adaptou e vai dirigir 
:i sancr.~o iml'erial, as resoluções autorizando o 
g-oven1o a mantlar admittiní matricula do L" anno 
da faculdade de direito do Recife, o estudante 
Hu!lno Coelho B1•go Bnrros, á do i.0 anno da de 
S. Paulo, os estudantes 0::-car Wagner e Antonio 
da Costa CarYallw; e finalmellte á matricula do 
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3.". anno da faculdade de medicina do Uio de Ja: 
netro, os pharmnceuticos Antonio Maria Teixeira 
c Clcmcntino Fernandes Guimnrãcs.-Inteirada. 

Do mesmo de 27 de :Maio corrente, remettendo, 
emendada pelo S1mado, a proposta do ~>'OVerno, fi
xando a forra nnval para o anuo nnanceiro de :1.879 
-1880,convertido em projeeto de lei.-A imprimir. 

Do mesmo de 27 do corrente, enviando a pro
posir1io do senado determinando que os pareceres 
do. ~onselho de egtado sejam puhilcado:" no Dial'io 
Officzal e annnalmente compilados por ministerios.
A' commissão de constituição e poderes. 

Do mesmo e igual data, enviando a proposieão 
da camara antorisando o governo a conceder nlc
lhoramento de reforma ao :1..0 cadete e alferes ho
norario Rufino Porfirio, ú qual o senado n1io tem 
podido d:1r o seu consentimento .-Inteirada. 

Do mesmo, participando que constou ao Senado 
ter sido sanccionada a resolucão da Assembléa 
Geral que autoriza o governo a concede:" ao Dr. An
tonio da Cunha Xavier de Andrade. juiz de di
reito de Iguarassli na prO''incia de ·Pernambuco, 
um anno de licença com ordenado.- Inteirada. 

Do mesmo, participnndo que constou ao Senr.do 
ter sido sa!lccionada a resolu~ão da assemhléa geral 
que autonza o governo a conceder ao Dr. Emiliano 
José Rodrigues juiz de direito da comarcn da Im
peratriz , provincia do Maranhão, um anno de 

· . lkença com ordcnado.-Inteirada. • . 
Dos membros dn mesa do. collcgio eleitornl da 

cidade do Juiz de Fóra, remcttcndo cópia authcn
lica da acta da eleioão que teve lugar naqucllc 
collegio.- A' commissão de poderes. 

Requerimento de D. Mnria do Cnrmo Andcrêlc 
Cenêa, pedindo que se lhe reconhcr.a o direito no 
meio soldo de seu finado lll3~irlo o riüeres Ilc'rcn· 
l3no Joaquim Corrt~n, rlrsdc a data do seu fallcei· 
mcnto.-A' commissão de fazenda. 

Foram lid3s c approvadns sem dclJa!e ns redac· 
çücs publicndas no Dial'io Ofli.cial de 28 do corrente 
sohrc a 111iltricula e exame dos estudantes, Jovino 
Odilon Cnstollo Branen, José namn~ Hr:md:io, ll•ln
fonso Amotico do B:•rrm;, Sch<tstião Luiz W:m· 
llerloy f:lwvcs, Bento Xavict· Paes de Bal'l'os, 
Dnnicl Cnmpos, 1\lnrlinho Corrêa ch' S:i, Antonio 
1\'P•'s Bn!'l"l\lo flo Vnsc•1ncellns c· Jnão Vnlontim do 
Gusmão Villol:~; c hem assim ~>óbrc a ClllJil't'Z:I 
• Evonias •. a ClllJ1l'CZa do prolongamento da ave· 
nidn da ·Villa Izabcl, a em preza de Copacnbann, as 
eont.as ele Augusto Gomes Moncorvo, e ag cong-rnng 
dos vignrios cstrnngciros. . · 

Siiá !itlns e mancln1lns imprimir ns SL'gnintcs 

UEDACÇÕES. 

:1.879-N. H n. 

RedacçtYo do }JI'Ojecto n. 1 i A da 1879. 

A nssembléa geral resolve : 
Arl. i.0 ~ica o g~v~-~·1~0 :mtoriza~lo a crc<H', 01~1 

' \. . ' 
a~ricola, com o fim de rcccucr ali i, c serem ap})ro-
priadmnentc odueados os ingenuos por força da lei 
d 2 de Setembro do 1871. 

Art. 2.0 O governo poderá auxtlinr as co omas, 
que forem creadas por iniciativa individual ou 

colleetiva, m proporção do numero de ingenuos 
que ellas contiverem. 

4rt. 3. 0 Para creação c desenvolvimento das re
fertdas colonias o governo lançará mão da quantia 
a que. se refere o art. 7. o, § 2. o da lei n. 2792 de 20 
de Outubro de 1877. 

Art .. 4:_." Para exec.~ção da presente lei o governo 
expedu:~1 os !leccssarws regulamentos. . 

A!'t. <J, o FICam revogadas as disposições em con· 
lrarro. 

Aos 27 de Maio de :1.879 .-Ruy Ba1·boza.-Rodol{o 
E. de SouzaDantas.-J. M. de Jtfacedo. 

Redacçilo do ptojecto n. 182 de 1879. 

A assembléa geral resolve: 
Artigo unico. O governo é autorizado-a-mandar 

que Jo1io Francisco Athanazio se matricule no :1.." 
anuo _do cu~so juridico d_e S. Paulo, com dispensa 
de arrthmettea c g-eometrw, em que se mostrará 
habilitado antes de prestar o acto do f.. o anno do 
dito curso; revogadas as disposições em contrario. 

Sala das commissõcs em i5 de !IIaio de !879.-
J. llf. de Macedo.-Rodol{o E. de Souza Dantas. 

O Sr. Costa. Azevedo (pela ordem) : -
Sr. presidente, pedi a palavra para requerer da cn
mara a sua permiss1io afim de fundamentar um 
requerimento que you fazer para a obtenção de um 
documento, de que necessito na discussão dares
posta á f<llla do throno. 

A maneira apressada por qutl hontem foi votada 
a subvenç1io, o favot· que o decreto de 29 de De
zembro de t8i7 concede :i companhia do Amnzonas, 
impossibilitou-me de fazer algumas considerações 
em ordem a que a camara decidisse melhor si po
dl\ria hw entrndo em disrn:"~iío c~sa questão, ante~ 
dn let·mos conhecimento cle~~c clneunwnto, a cóoia 
da con~ulta tla sl'C·~ão !lo con~clho do estndo, (jua 
rui onvilln ncnrcn dcs~l\ nwsma ~ulmml'tio, cópia 
que fui roi]Uisitndn pelo honr:ulo deptitndo por 
S. Pnulo em sessão de H do mrz proximo findo, 
qtwn•lo pcuiu o :ulinmcnto lln discussão,nfim do quo 
n cnmurn com)lletnm•mto inleirmht pudesse clar um 
vnLo l'nn:-;l'ioncinsn sohi'O liín enul'lllO doS11ezn, quo 
ia pc~m· snltrc o thei>innro pni.Jiico. ' 

Como infelizmente niío tive occnsiiío do fallar, o 
pnrn IJ ue ü u não oll'erl•Ct•sso um req urri mento sem 
mntivn, desl'jnv:t qtw V. Ex .• 81·. (lrcsi•lente, se di
gnasse <lo dir.er,me si existo ell"ectiv;tmente na cn· 
uwrn essa cópia remcUida pelo ~o\'oruo, em vir· 
tudo <la requisiç;lo feita pelo honrndo deputado 
JHH" S. Paulo. 

Si não ha essa c6pia, cu me prcvulccer_ei do di· 
rr.ito que o regimento me conrere pnra reque· 
rel-a. 

Trata-se de um documento muito importante, de 
que já fnllaya em 1877 com muito rep:tro o honrn
do ~lctual senador pela Dahin, o Sr. conselheiro 
Dant:Js, c o não menos distincto senador, o actual 
Sf. ministro d~ fazenda,sendo·que S. Ex., nç mes~o 

ras por não ter exigido do governo imperial esse 
documento tão nccessario para uma votação con· 
scienciosa. · 

es( f!. que a mesa nao se 1gna ec arar-me Sl 
com effeito existe esse documento .••• 
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O Stt- CE~Amo Aivm (i0 sec1·etw·io) :-:Mandou-~c 
ver Il<l secrctnria._ 

O Sn. CosTA AzEYEDO :-Então V. Ex. Sr. presi
dente me permittirú qu«~, preval,'cenrlo-me de estar 
com a palnvra, e autorizado llClo regimento, fa<}a 
Jig-r•ir:ts consitlr.rn .ões sobre a 1ar1cs c ue venho de 
ler no «líscnrso do honrado rcl:~tor dn ronw1issão 
rlc fazrndn. 

. - . 
poderei rectilicar I'$RCs t111arte~. J~u q ucrn cx
plicH .. _. 

O Sn. PnF.SIPEl\'TE: - O reg·imrnto não }Jcr
mitte cxplicnçues desta ordt~m,tanto nwis 11ue tl·:ms-
tornarinm a urtlem llo dia. . 

I o ..l • .o. 4 • '· ._ 

outros collega~; e re;~lmcntc o unico dl'putado que 
se diz 1Ja oppo;;içiio Vl\-~c com e~sc l'igor em posição 
mn itn esquenla. niio se Ih<>. cons:'ntindo ~t·Cjtwr qnn 
ri•el:ifiqne nqnillo qnc dissr, nn l'rlnçiio nn proprin 
ga!nncte. 

o : 
mnndar a ~m1 rPctificar.iio por Ps.~riplo. 
Yl'l'f'i nn nccrsf:idade tle prohibir a Jlllhlirtt{'fio <lo 
tn<'"> rt>rlamn~i·?~, poí~ flllé nlio n•jo ontrn r.orr··· 
dÍYO. . 

O Sr.. ·Axnn.H•E Pt~To : - , •. E~. n~o pi'•de pro· 
hihir ns pnhlic:u:õc~ dn qnl' :::t• Jl:l~:'n nqni. 

O Sn. l'nE~IDEXTE :-As explicatues vo•·~am sohrc 
ma\.Prins em dif:cuss~o e n:io :'Obl'c n !lllaln~e do 
a~:"ndo. • 
·o Sn. CosTA AzEvr.oa : -:\(:~:~como JlOsso 1'11 sn

'1>er do que se publka sl'niin depois dn lt~r u quco se 
puhJiccm ! 

Por«;m, R1'. Jlre~irl,•n li', r.n niio qnrro int'ommodnr 
n Y. Ex:.l nmn r:unhPm qnrro JKI·~~nr por in~11hnr· 
dinarln (Hisatfasl. 

O ::;u. · rnE:SiDE:->TI':: -Se na mn ma o c~:emp o. 
O Sn. CosTA AzEv:sno :-En son o primeiro~ rc

con hcccr.IJUC niiu vosso d:1r. 
Qnando o Sr. mini::;tro conselheiro Affonso Celso 

:10 la«lo tlo nobre relator da commissüo de fazendn, 
!'C dig-n9n decln!i.1~' d~HJUelle lugar (aponta). e não 

l (. (. • l (. 

em opposi~:no <.10 g-nlJinétc desrte o dia em que toi}iei 
assento e que :~ssim me consideraria porque votei 
pela emenda á resposta á falia do throno, ·e que 
dnsdc entiin tudo quanto fizesse aos ministros, eru 
como que feito a S. Ex., e que pm· consequen
cia não polleria mais contar com o meu apoio 
para :~s .medidas que houvesse de apresentnr, . eu 

respondi a S. Ex. que, «l:~~«lc qne me consi«leí'ava 
ns~im em opposiriío, devin tnmbt'm ter con~itlerado 
em opposiçüo o homado deputado }lor S. Paulo o 
Sr. t'Onselheiro ~Iartim Frnncisco e os honrados re
presentantes pot Min;:s os Srs. Carlos All'onso c 
Candido <Ic Oliveirtl. 

V em :í nw_sa, ,: lido, 11osto em discussiío r. appro
vndo n scg111n1n 

REQITETIDIEXTO. 

terio dn agl'icult11rn, cmnmct·i; c ol•rns publicns
cúpin da cunsultn e ]mreeer tln scc1•iio do conscllto 
de estado, ouvido sohr«' o continntir-sc u subwn
eiona•· o Sl'l'\"il:P dn co1npnnhin 1!0 Amnzonns. 

S. Il. em 28111' Mnio de t87!l.- J. C. A::eveclo. 

pahucnle, o rigol' ll~ S. Ex., lléscull'o que lh'o lli:,:a 
co111 todn n fJ'<Ilh(Ut•zn, não tem urnu justitlclu·ão plail
:J.ivd, visto como 1\ mini~terialista: e tlos Íniniste
riali,;in,; niío d«w~ t~mr.r a nw~n q unlquer p•·ocedi
nwnlo no sPntido dt• i.1llt•rnr a or11cm do dia ou do 
:!Iterar a ordem <lo~ tr:llwlhos ... 

O Sn. ],bcEno : -::\iío aceito o prineipio , o pre
sirlt·nl~! <!CVl' ~er prolector rla OJlposiçiío antes que 
da J!WIOI'W. 

O Sn. SEHGIO DE CAsTRO:- ... porque esta pre
tenrüo só póde ser attribuida aos membros da mi
noria qne fnzem opposição, não ao ministerio, mas 
á i :JÇÜ • 

O Sn. PEDno LUiz :-Ao contrario : não ú situa
çlío mas ao ministerio. 

O Sn. SERGIO DR CA~Tno :-Elles 1í fJUe podem 
ter interesse em allerat· <.1 ordem do düt, tr:tZCJH!o 
desta: sorte dillieuldades a S. Ex. c lam!Jem 110 ga
binete (Apartes). 
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Tem dc~ejos de ser muito :1gradaYcl aS. Ex. por 1 zen da da arm3da. José Antonio Vieira de Arauje, 
dons. mottvos : i. o I.Jot·qne reconhece us. beiJas \ pede um nuxillo para si c seus filhos. 
qtiahdiltles pe~soaes de S. Ex. c é muito sen amin-o 
(Riso). "' O Sr. Florencio de Abreu (pela ol'dmn): 

_ . ; _ , - Sr. presidente, foi-me remcttida Ja · 
• • • • "' j, • ' ' I presente a camarn os Srs. deputados uma repre-

muito cruel.·· . sentação dll. camara municipal da cidade da Ca-
0 Sn. DELFORT DuARTE:-Apezar de tudo lw de l cho::ira, da provi.ncia que tenho a honra de repre-

clwmal-o ú ordem. 1 sentar, pedindo como as outras, que se consigne 
O Sn. SERGIO DE CASTRO ... c o d(•putado deve ter o principio ~a e!egil:Jilidade ~os acatholicos na re-

por si a mesa, deve estar nas suas voas ;.rraras. forma eonstttucwnql gue se 1hscutç. 
: . . - n . . 

tara pctir;ão de uma pobre viuva dn 1~rovi~cia que :i_ mesa essa rcprescnta~âo e pedindo a 'v. Ex. so 
tem a houra de representar, pedindo á camara parn strva dar-lhe o destino que designa o regimento. 
set• nttendida na sua lll'eten~ão, visto como tendo Vem·á mesa e é remettida á commissão de consti
perdido o seu marido na c::nnpanha do Para.guay, tuição e poderes, uma represent<wão da eamnra 
tem direito como ou~ras muitas, já deferidas por municipal da cidade da Cachoeira, na província do 
esta camara e pelo senndo, a uma pensão; espera Rio-Grande do Sul, pedindo que se·am autorizados 

' · · - i conve- · et ores que em e e eger os membros 
niente. da con~tit!li~te, a conceder todot os poderes para 

Recorda-se neste momento que h a cerca de tres ser suppnm1do o § 3. • do art. 95 da constituição 
mczes foi eucnrregado por diversos distinctos offi- do Imperio, que véda aos acatbolicos o direito de 
ciaes, voJuntnrios da patria, residentes nesta côrte, elegibilidade. 
de aprcscntnr nesta camara uma petição em que 
clll~S pediam a effectividade dos favore:: c ue foram O Sr. Joaquim Nabueo ela r 

reccr sobre rsta petiçiio .· A augusta ramr.ra dos O Sn. }\l.mTI!Ir FRANCisco : - Peço a palavra pela 
Srs. deputados comp1·ehende perfeitamente que ordem (Sussurro nas gale1·ias). 
não se devem olvidar os servieos desses bravos 0 brazileiros, que defenderam coiu tanta galhardia Sn • 1'RESIDE:O."TE: - Attenção! As galerias não 
a honra e di!!nida.de nacionacs na !!nerra do Pn- podem mnnifestm·-se de modo nl:hun; o regimento 

~ v o prohil.w. rag-ua~ c_omo voluntarios da p:~!ria. Por conae-
' l l ( !::)'- • 

missas do governo imperial, durante a politica li· 
hernl, n esses concidadãos que são verdadeiros hc
nemeritos da pntria. 

Com rnz~o elles se queixam, e ~stns qnrixns ro· 
hnstecom no <:spirito publico a opinião, C!lle lll' 
nlgumn sorte prcjudicn os interessns uo 1aiz 1lo 

involnntnrinmento cnusa desse fncto (11 apoiados), 
por·quo foi quando eu fallava, que se mnnifestn
!'nm _signae~ ~o ;npprovaçfio, que on lamento; 
totlr,vw me nao JUlg-o por isso menos competente 
(nJioiatlo.~). para n reclnmn~.:ão qu1~ orn faço. 

exrs ra <t 
0 1 ! o ' 1 

_, U,la - nç~o m ,e, rrrt Jll'Ohii.Jido. :ll1Jll:lUdir e rrue estnva autorizado a continuando entretanto par:~do~, JlOl' f:1ltn de soli- ·1 
citurle das commissões. 

1 
realiz:w ess:~s prisões mesmo dentro d~ recinto. 

Ta miJem faz parte de uma com missão importan- t Ul\u voz :-Autorizado por quem? 
·te; por,cons~quencia não ~~está cens~rnndo; npe- o Sn. JoAQUIM NAnuco :-Não inquiro }Jor quem, 
nas esta J)~dtp.do a S .. Ex.,, qua se dtg-ne prestnr 

1 
porque estou certo·que esta autorização não podia 

nm grandtSSIIDO servwo a caro ara 0 30 rn~smo I mtrtír da mesa a que V. Ex .. 81. pn·siâente tao di· 
tempo concorrn p~ra que todos de _commum accordo ! gnamentc preside; mas cómo parece-mé que o 
possnm dar aos drffaentes nep-opos que pendem de facto merece ser levado no seu conhecimento não 
rc~olw·ão da c:1n~arn 1 marcha dtve1·sa _dnquella qu~ só como foi estn manhã pela imprensa, mas tarnbcm 
tem ~ido dada ate h.oJ~, o que sem duyula grang·earu do alto desta trilmnn, eu pediria 3 Y. Ex. que n
a·esl!ma e o rccunhecrmento do publico. zesse uma.· indngaçfto seria· 11am que actos dessa 

Vem ú mes:1 c é rcmetlido á co11m1issão de J!Cll- ordem nüo se r~produzam. 
sües e ordenados uptrequerimento em que Seralina O nosso reg1memo é expresso com relação ;is 
Pereira Alves de Araujo, viuva do otDI'iaJ de fa- manifMações das galerias. 

A. 53.-lOliO I. 
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• Todos os cidadãos, diz o art. 218 i:Io regimento 
(lê) todos os cidadãos e os estrangeiros têm di
reito de assistir ás sessões, comtanto que venham 
desarmados e gual'dem o maior silencio, sem dar 
o mais pequeno signal de applauso ou de reprova
ciio do que se pas~ar na camara. • 
... o 4 • .. 

• """ o ~ ~· ... (,. "-

turbarem a sessüo ser5o obrigados a ~ahir immc
.dintamentc das galerias; e si o caso assim o exigir, 
ter-se-lw com elles a demonstração que a camara 
julgar conveniente. • 

Ha dous syste'llas em relação ú publicidade das 
discussões do parlamento: ou o publico é admittide 

· ·por me10 e car oes, que sao 1s r1 UI os ou pe a 
mesa, ou p~los deputados a pesseas de sua confi
ança e amizade, ou o systema··muito mais amplo, 
muito mais liberal e populat· que nós admittimos 
no nosso parlamento de serem as galerias franquea
das ao publico. -· constituição, não é favor. 

O Sn. JoAQum NAnuco :-Ora, no proprio dia em 
que se produziram aqui essas sc~nas lamcntavcis 
por occasião de fali ar o meu nobre amigo deputado 
por S. Paulo, eu tinha notado um facto que depois 
mefoi·:)ic ma' 1 ,· -~ 
esse svfitema da existencia da polir\Ül secreta nas 
galeriàs. (Apoiados de-alguns Sts. deputad9s.) 

O Sn. MAnTINHO CA:\rPos : -Muitas dezenas de 
policia secreta. 

O Sn. JoAQUI~r N.~nucn :----:-0 _faelo /oi o scg-1;1int~: 

e como V. Ex. sabe', é só ao meio-dia que StJ :~brcm 
as portas das galcrins. O povo estava amontoado na 
rua, ancioso naturalmente por penetrar no re
cinto no dia em qu:~ d1wia fal1:11· o mcn nolm~ mni
go deputado por S. Paulo; mas ao p:1sgo tJile a~ 
porl:~s se :wlwvmn fechadas, este;; dons priuwii·os .. .. .. ·~. 

~ ' " l .... ' l"'' • 

ag-entes da policia secrotn, fiquei certo dtJ IJUC 
es\~;~ a~•andon:tdo o cxpcc~ionte de introduzir :1 

Em primeiro Jogar, senhore~, a introducçiio da 
policia secreta lcs:t a população (apoiados) por duas 
fórmas: a primeii'U )Jorque esses homens uão ~e in
teressam por mo1lu algum pelos nos~os tlehal.r~ e 
tomam o legar dos qne tl•:sl'j:u1 acOHIJ•:Inhal-,.,5 .•. 
(1Lpoiados). 

R. ALDINO DAS l EVES:- ~ emquanto estão 
aqui, os ladrões vão roubando a cidade. 

O SR. PRESIDEl'.'"TE: - Attençiio! Quando se trata 
de uma questão de ordem, é 11om que mostremos 
que comprehendemos a ordem, que llcmos o exem
plo. Attenção I 

• 11.. ALDINO DAS l EVES~- l 'Clll eu quero a 
desordem. 

O Sn. JoAQtm N<\nur.o: - •.. e les:un ú popul:w;:lo 
da capital por outra fórma, porque, em vez de es
tarem oceupatlos em seus misteres (apoiado.~), em 
vez do estarem policiando a ciuadc, em vez de 
-estarem preenchendo a su<~ mis~ão de detecti1:es •• 

descobrindo os eriminosos porque para isso é que 
ha a policia secreta, a outra é policia visível, co
nhecida, que usa uniforme, elles vêm encher as 
galerias onde nada os chama c nenhum crime se 
commetLe. 

Alg'uns cirlacEio:-, que aqui h ontem estavam c 
que sao e e1torcs, que perteJw•m ao c eiLonH o c o 
Hio de Janeiro, <lis~eram-mc que, á menor mani
fest:lçiio, mesmo snffoeada que elles fnz•}m, ha log·o 
ag-entes da policia que lhes impõem silencio 
(Apoiados). 

O SR. Hon~A DE_AuAuw:-E' um abuso; a mes~t 

0 Sn. PRESIDENTE:-A.Ltenção! 
O SR. JoAQum NABuco: -A mesa acha-se ar

inada dos meios neccssarios para conter a ordem 
no recinto (Apoiados). . 

Senhores não ha nada mais lamentavel do ue 
a intervenção, por exemplo, do publico nos nossos 
debates, sobretudo quando essa intervenc;ão tomar 
a fórma de reprovação a algum dos nossos collegas; 
mas em todos os parlamentos, em que a entrada é 
.franca para o pnvo, como ainda ba pouco eu lia o 
que está passando agora no parla~ento ;a.merica.~o, 

dominar, é impossível conter certos' signaes aba
fados de approvação. E' verdade que o regimento 
os prohibc ; o rcgimen to manda evacuar as gale
ria~, porque, note bem V. E'\., essas manifestac:ões 
não Wm o caracter de manifestaçiío individual, e 
sim. o caract~r de uma manifestação collectiva ; o 

o ( I. . t -

minado individuo nesses casos, manda proceder 
contra todos os cspectadore~, contra a m:~ssa, dc
tr~rminnndo fJllP scjnm evacunrlas as gnleria~ on que 
~n Sl1SJ101Hl:l <I :'t':'sãn. 

Qnnn1lt1 alg-nm facto m:tis gr:iyc sr. dé~sc nes:::as . . ,- ' 

n :-:.n . .TnAQill~l ~A nnr.t): -Eu (•:'qH'raYa l)Sfll tle
d::r::(_"i"lli dn ~r. 1." :'t'r:rl'lnril) p;q·n lf'''' o tmltlko 
t1o Jli,, ile Jnneim snil;a cue el11! }lÓúe com an·cCl' 
e a~sH;t1r as nossas sc~socs s1~m temor a po icia 
secreta ... 

O Sn. CEsAmo ALvm:-Pe~o a palavra. 

O Sn . .ToAQun.rNAnuco:-.... e estou convencida 
de que a certeza. de que a mesa e de que a camara 

". ., ~ .:-· "' .. .. 

que a populiição pelo seú· si lendo c pelo seu res
peito se torne solidaria comnosco c se a~socie á 
marcha dos nos~os trabalho~, n)uiro mais do que 
JlOd~ria acontecer si todos <:sses .b:mcos <las gale
rias reservados pnra o povo fossein oeenpnrlos pelos 
agentt>s dessa policia secreta. ( Apoiados; muito 
bem.) . 
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O Sr. Presidente: - Devo explicar ao 
nobre deputado o que se passou. · 

Como o nobre deputado acaba de commemorar, 
houve manifestações por occasião em que o emi
nente orador, nosso collcga por S. P:mlo, pronun
ciou-se na questão da reforma constitucional. 

Esse movimento já tinha sido precedido por 
- manifestações que por certo não podem ser attri· 

buidas ú população que frequenta as galerias; e 
eu mencionarei um facto que se deu com o nobre 
deputado pelo Amazonas, que acaba de a110iar ao 
nobre deputado por Pernambnco. 

S. Ex. , exp:imindo-se aqui a proposito da 
questão religiosa, teve uma contestação, a mais 
formal, das galerias (apoiados), por uma individua
lidade. Ora pelo regimento as galerias não podem 
dar signaes de contestação ou approvação formal á 
manifestação do pensamento de qualquer Sr. depu· 
ta do (ApoiadtJs). · 

O nobre deputado por Pernambuco leu os dons 
artigos do regimento. No segundo dclles vem o 
alvitre· de fazer-se evacuar as galerias. 1\'Ias o 
nobre deputado comprehcnde que alguns turbu· 
lentos, ·que porventura poss11m occupar logar nas 
galeritiS, não devem autorizar uma resolução 
dessas (1lpoiados). Os pacíficos, aquel!es que têm 
verdadeiro interesse pel11 causa publica e que vêm 
assistir aos nossos debates, não devem em sua to· 
talidade ser expulsos (apoiados) por causa da tur· 
bulencia de um ou outro mal intencionado· 
(Apoiadns). _ 

Aque!le, quo perturbou o nosso distincto eoU~ga 
pelo Am11zon11s, foi intimado, e compareceu pe· 
r11nte um dos Srs. secretarias, foi admoestado e 
solto. 

Era isto o que terin de :lConterer hontcm, por 
que dc~rle cntflo n commiss:io de policia tomou essa 
resolur.~o. 

Niío i1a JIOJicin secJ·eln, :1Jl!'ll:ts l'I'CI:nnar:un-so 
a1~uns gtwrdas pnra ns :.:nlt•rias ju!'tnmcnte p:un 
inspeccionarcm estas manifestat,:ües JWI'lUrbntlonw. 
que podem partir de uma ou outra individuali· 
dado. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco:- Este indlvlduo é um 
ngente da policia secreta. 

O Sn. l'Ui,siDE:'\TE :-A mesa não tem conheci
mento de quo haja aqui }Jolicin secreta. 

O Sn. JoAQUill NAnuco :-Era isto o que csper3Ya 
ouvir de V. Ex. Por conSCIJ.Uencia a mesa deYe 
diJ·igil'-Sc no Sr. ministro dn JU~tiçn, mostrando-lhe 
quo o choro de policia emprega a policia secreta 
nus gnleriag llcstl'l cnma1'n. 

O Sn. ~>nF.SJDEN'l'~<::-0 faclo tle l10111em fJne o 
uoiH·c depurado ac<~ha de mencionar prova nvcnns 
qnc nm nos~o collc~;a 1iJi baslnnle para fnzer com 
que o agonlc policial não trouxesse â prcsenrn de 
nenhum dos membros da commissãõ de policia. 
aquellc 11 quem julgnva :mtordas 01anifestações de 
hontem, manifestacões qne niio tiveram o caracter 
de creneralidade ÍlC nós todos ar ui resenciámos 
quando fnllou o nobre deputado por S. Paulo, o Sr. 
José Bonifacio. 

- 1\Ie parece portanto, que, no interesse da or?c~ 

Tal foi o procedimento, tal foi a conducta da 
commiss\i{) de policia (Muito bem). E parece-me 
que o nobre deputado deve estar satisfeito com 
esta explicação. 

O Sr. Martinho Campos:-Sr. pre
sidente, 11bundo nas obscrra~ões feitas pelo nobre 
deputado por l1ernamlJuco, ao qual V. Ex. acaba 
de dnr informações. 

Fui como S. E~. testemunha de ver nm cidadão 
preso por um individuo sem insígnias, nem uni
forme (apaictdoS) que se declarava agente da poli· 
cia secreta. 

O Sn. GiLDINO DAS NEVEs E outnos Sns. DEPU· 
'fADOS :-Apoiado. 

O Su. MAl\TINno CAMPos :-Que elles existem nas 
galerias é facto publico e notorio ; e para condem
nação· de nós liberaes devo dizer que é um castigo 
que merecemos. Existem nas galerias, e 6 a mesma 
gente do Sr. Duque Estrada, apenas mudou de 
dono (Hilaridade). 

O proprio commandante que aqui os vigiava 
durante a administração dos nossos adversarios 
viveu por muito tempo neste recinto e costuma 
hoje viver n'uma destas tribunas. 

O facto é publico c notorio, assim como ~ tambem 
claro e evidente .a disposição de lei de que neste 
edificio não hn outra autoridade senão a da camar11 
dos deputados (Apoia~os). ~ jntervençfio de toda e 
qu11lqucr outra autoridade c um attcntndo contra 
a autoridade e o prestigio da c11marn dos depu
tados (Apoiados). Que um cidadão foi preso, niio 
ha a menor .duvtda; que 11 prisão é illegal, tambem -
não l1a a mnnor duvida, e o que lamento é que das 
infornul~Õt'S de V. Ex., pnrr-ce que se pódo enxergar 
autoriza~iio para srmdhnnt1•s raetos. (Apoirtdose ntio 
npoinrlos:) A mesa <111 cnmnra dos tl•~pnl:ulos nlio 
tem rlirt•ito rle snjnitm· :í l'i·h~ão J11'1'hum citlntliio 
srnão no u 11 i1·o rnso <'sl:tllelt•cidn llfl J'L'gimento, 
fll'D é nmn cnstorlia por 2"- horas, si 11lgum indi· 
viduo dentt·o dt~sto ctlifido conunctter facto• cri-
minoso ou dclicto. • 

Sei bem que neste Drazil, nesta terra &l despo
tismo, todo o mundo deseja ter autoridade o sobre
tudo autoridadtl para prender. 1\Ja~ a mesa da ca· 
mnra niio tem o direito do sujeitar nenhum cidndão 
ú prisão, sonão no unico caso nulorizudo pelo 
nrt. !il do reg-imento. Ora. o f11cto orcorrido 
hontem pu!Jlicamente e do rrunltodos nús podemos 
dnr testemnnho, foi que, no torminnr o nobre de
Jltllndo por Pernambuco o sr.n discurso, de uma das 
,qnll'l'Í:Is, creio qnc da 1lo mar, houve um-viva-. 
Nuu,·n th•i -.:ei r\íl l'en~.\UIIl' n inlel'\'l"'nçiio das gtllet·ias 
nos deiJares da ~~nmMa G4.J1fliad(l~). QtHmtlo a dts
po~i(iío fl,) regimento npo fosse preri~n c tcmli· 
n:mtt•, o re~11eito deviJQ a cnmnra dos. dcpntnd'?s;c 
a c11da um dos seus membros,. assim o mugta 
(apoiados) ; m11s a verdade é qne si tem havido 
manifestações pacificas, foi estn feita hontem uma 
dellas, porque _guando se ouvia o-viva-V. Ex. 

plausos como as maniféstações ho~tis, perturbam [ 11a sua força mo_rnl, pnrn ehmnar as galerias á 
~ ~~ª-º oraQ.()rqualquer aue seia. Ot'd~m A ~:.P.mn1'" tPm <:.irln nh~>dt>l'ill" v~ .... """ 
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recorrer an meio extremo da prisão, para a qual 
lli1o tinha compctcncia? 

A inlerrenç:'ao tla policia secreta neste recinto, 
V. ~:x. e Inda a cnmara comprehende quanto é 
ofT~n~i\•:t tlu tlo~COl'O e t.la dig-nidade da camara 
(1lpoiados) •. ~;·ao lt'lll qu~ !azer aqni a policia se-

'· . 
- < ' 

Sr:-;. depul:ulo~ precisar para a sua ~egnran~a dessa 
policia rtlte lotlns us clias · ê ludibriada c desprcsti
ldadn n:•··idauc, por nncionaes e estr:mg·eiros, nesse 
dia mnl iJ·:'a ú cnlltnra. Eu pois pero a V. Ex. que 
o rt•;.dmcntn l't•ja maaaido. V. Ex. póde contar da 
uossn parte~ rnrn todo o npoio pnra ser respeitada a 
:ua :1\liOFiclntle (•IJlOiados), ntds .tnto · , ·o• . 

!'\ci lH'm tJ 11c meios de violencia repugnam ao 
cnr·aclcr, intlolc c coraçito de V. Ex.. ; mas V. Ex. 
uãn st' \'CI':l nc~sa collisão, si fizer valer sua autori, 
linde (lt'Ssonl, c :1 uo carg-o que occnpa. Cumpre 
JIOis. t(Ut~ OtJUt! aYeriguado quem ordenou a prisão, 
que se fez hon tem. E' esta uma questão ue in te-

direito de ehmnar um cidadão à sua present;a para 
:nlvcrlil·o. O direito de advertencia já passou, ti
nha-o El·Rei nosso senhor mas ho ·' a l 

facto, mas quP-m seria resporisavel pela prisão? 
Entt·et:.mto •;no o ciundão hrazileiro ag-gra\'auo 
em seus d.irt>itos. !lcyc conl:tr com a reS11onsabili
d:1de definida !lt~ scn ofTonsor. Devemos ter em 
consideração a po~it;:io t!XCt~f1cional que occupa
mos nn ot·ganiz:u.:~o polilit•a do no~so p~iz. Temos 

· · ., · . , . . .. :-; : ~ . p .norcs aos t-
reitos de qu:tlqncr· cidadiio bra.zileiro, qualquer 
quo seja sua posir~o. t~lpniados; muito bem.) 

O Sn. rnr,:smF.Nn:- Dc\·n nntcs di~ tudo declarar 
ao nobre deputado que não tenho autoridade 
algnm~ pe!'soal, scnüo aquella tplC a camara _me 

O Sn. MAnTINHo CAllros :-O regimento, a 
camara não pôde conferir. 

O Sn. PRBSIDEl\--rE:- ... como membro da com mis
são de policia da easa. A com missão de policia da casa 
c a competente pnra Yclar sob r~ a ordem ... 

gaes suo outr:ts . . li c to (Apoiado.~). E' rlel it-to tJUnlillcado t!lll nossas 
Dt!sejaria muito sab,~r. Ficaria V. Ex. contente leis criminae~. (Cmza.m·.~l' .1prn·tf!.~. O Sr. · presi

si fosse chama tio r. advertido por uma autol'irlade dentr. reclnma attenrfin.) 
(jltalqul'l' ·~ · Si por ventura a· me~n n~o pwl•~~s~~ chamar um 

Da c:uleit·a qne Y. Ex. oct·upa, dos Jogare!> que turbulento á sua pre~on~a p:ll'a Yeriticnr o acto, e· 
nós orcupnmo:', potlcmos passar para os bancos das o prendesse como autol'iza o m·ti:,:-o do reg-imento 
gnlerins (4poindosj Por mai · · .' · , · , . in mais xigoxosa, e 
rcitos e n!!i pr·erog:~tints tle que gozem os membros mesmo accusada de prenum· sem ouvit' c sem ve
do pnrlumc'lllO hrnzileiro, não $e pôde pretender rificnr o facto. 
r1no so~nm llll(lm'iores a todo e qualquer cidadão Policia da casa, sem competeucia para a fazer 
lirnzilerru, por mais insignificante que seja. a sua effectiva, pela minha p:~rte ucr.laro nos nobres de
Jli)SI~ilo sot~inl (.1poiados). Gozamos de direitos e pri- puLados que não a comprchcndo <~1poiados). 
vilc•gius, mns nüo süo maiores do que os direitos Insisto em miúha tlccl r r,:- • :-
lflle · a lei g-nr:mle :w mininw dos c.idadãos P , rou policiaes desses chamados da secreta.; reclamou 
a~se{;urnr 11 sun libcruade (.4poiados) . súmente os guardas para manter a ordem nas ga- · 

A mosn dn cmnara não póde chamar e advertir lerias .. . • 
um ci<lndno, nüo pódc clwmal-o per:mte si. Com- 0 Sn. JoAQUm NAnuco :_A nossa questão é 
mettido qn:Jlqner delicto, a mesa pC:de determinar quanto ao facto de lwver policia disfarçada nas 
a prisiío, mas )lnra entregar o deliquente á autori· 
dnde compclcntc (Apoiados). Peço a V. Ex. licença galerias. 

c u e a mesa mo em es autora a e, Sa. rnESIDEXTE :-Já declnrci ao nobre depu-
não tem attribuição para chomar qualquer cidadão tado que a mesa não procurou ter nas galerias 
brazi lei !'O n contas. O direito que tem ~ mesn, no policia secreta; e desde que cu declaro... · 
easo de set· commt·ttido um delicto, ê f.ner prender O Sn. l\1.-\nTtNHo CA~tros :-Ninguem duvida da 
ocidadiio c entregai-o á autoridade competente para I palavra de v. Ex. 
julgar ; o j ul:;amento não compete ú cama r a. 
O fJUe commctlct· qn:•lqul'r delicLo no recinto da 
cnmara. por·ctue não temo~ outra altribuição, deve 
ser entregUt! :'t nntoridadc competente; nenhuma 
outra allrihui~ão lemos. 

cço a . x. tcença para protestar contra =!. 
:mtoridade dn mesli de chamar cidadãos, sujeital-os 

O Sn. JoAQUm NAuuco:- V. Ex. me permitte 
uma cxplica~~oio em potte:ts palavras... · 

O Sn. PTIESinEXTE:- . .. a questão resolvc-~c em 
crer ou não crer ~ ' · · 

ao vexame de uma advcrtencia. Entregnl-o ú aula· O §r. Jqaquim Nabnco (para ttma 
ridade, si era cri111inoso, devia ser o procedimento. explicação) :-Nós nos damos inteiramente por 
Note V. Ex., a respeito do preso de hontem, fiquei satisfeitos com as explic:tções que V. Ex. teve a 
admirado que o policia secreta tivesse attendido ás bondade de pre_star. Mas a noss:t questão·versa uni-
observa~ões de pessoas do poYo_ :is 4>b~em.f?_ -~+~H*att~JJH~ts«~=~~~~~:_::_:__:_ _ _:_ _________ _ 
que lhe tizemos, e soltado o cidadão. Si o tivesse 
retido, quem dt~ria contas de sua prisão, quem 
des:tggravari;l esse cidadão do vexame, quem seria . 
respon~avel pelo acto? 

Seria solto por ltabms-corpus, pela primeira au
toridade judiciaria que tomasse conhecimento do 

A mesa. póde ter nas g-aleri:~s o numero de po
liciaes que ll1c parecer nece.~sario ; mas o que 
não queremos é que a policia . secreta seja des· 
vinda das sutJs funcçües, e venha parn as galeria!' 
da camara. Por isso mesmo «!UC es~a policia tem 
por fim a espionagem, a descoberta dos CJ'imes, 
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como dissr, jü que ·niio us:1 uniforme e disfarça-se 
entre os citladãos ; por isso mesmo que essa policia 
é })aga pelos cofres publicas para este serviço 
especial, queremos que V. Ex. entenda-se com o 

• • • • • • \' lo f• • 

ao commandante ou clicfe dos :~gentes secretos da 
poli c ia, que faça prender aquelles que estando de 
servito vierem uistrahir-se ouvintlo os nossos 
debates. 

O S1•. Saldan~a Marinho (pela O?·dem): 

nobre amigo, dar como exémplo do procedimento 
da mesa o crue se passou a meu respeito, quero que 
fique con~ignado que não houve de minha parte 
queixa ou reclamação algump á mesa. 

O ~n. PRESIDENTE:- Não houve reclamatão al
guma do nobre deputado; era obrigação da mesa. 

l'ni~lEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ma;dando vigorar o exercício de 1877 a :1.879 no 
primeiro semestre do exercício de :1.879 a :1.880. 

em discussão a seguinte 

EllE:!'<"DA, 

No art. 3. o supprima-se as ultimas palavras
a execução dos serviços votados por lei.-Bum·que 
de te do - or Íl'l. r · - o za a lo 
-Cezar Zanut.-Fabio Reis .-Iunacio 11'/artins. · 

Entra tnmbem em discussão a emenda apoiada 
na sessão de 27 que é de teor seguinte 

EliENDA. 

suppr.i1~a -se a ultimu parte, que consigna por base 
do censo a rendu de 4:00$, substituindo sómente a 
primeirn parte concet,ida nesses termos : •o art. 9~ 
pura o fim de só poderem votar os que souberem 
ler e escrever.-S. R.-Camara dos Deputados, 28 
de Maio de i879 "'"Meira de Vasconcellos. 

O Sr. Joaquim Nabueo~ levantando-se 
para discutir o projecto de prorogação do orça
mento, apenas poderá repet11' o que muitas vezes 
tem sido dito por todos os que realmente se in· 
teressam pela realidade do systcma financeiro do 
paiz. 

ComprehendiHe que depois da longa discussão 
do orçamento futuro, não deve ser tão rapida~1ente 
que se poderá fazer passar um orçamento dlsfar-
cado e · cito los conservadores. 

Observa que o exercício actual chega ao seu 
termo, e que pelo tempo que costumam l~var as 
discussões no s•mado, vê-se a camara obngada a 
votar, para que n!o fique o governo sem lei ~e 
meios, a prorogaçao_ de um o~ça~cnto que se lt
quidort com um defictt extrao~dma_no .. 

de uma situação tão. des~gradàvel, :eor cau~a 4a 
má política que te.m s~do fetta 1:)-~Ste ~atz, e prmci
Jlalmente da vaclllaçt~o da pohtlCa liberal de$de o 
dia 5 de Janeiro de :11:178. 

Provém ainda de que não sabia o partido liberal 
a?. subiX: ?-O _poder o q.ue ia fazer em relação á p~-

fazer em relação ás finan~as. 

Cont:wa com o recurso do orçamento v:otado, 
mas devia salJcr qur, os orçnmentos são annuaes e 
que uc Maio a Seteml.Jro ha teml>O nccessario vara 
discutil-o e votnl-o. 

• • • J 

duvida si devia ou não dis5olver n camara con
servallorn. 

A principio o·partiuo liberal não tinha em frente 
de si senão uma alternativa: ou dissolver imme
diat:uncnte a camara ou convocai-a; appellar para 
~ parl~mento, si nã~ se sentia forte pela sí~ples 

suppunha que o parlàmento não o representava. 
Eram essas ns exígeneias e as difficuldades da si; 
tuat:ão que lhe fura legada. 

Não se dissolveu, porém, a camara em tempo de 
convocai-a para que o orçamento pudesse ser regu
larmente feito de um anuo para outro: esperou-se 

· · · , 1ã ara n ao Isso • 
·vel-a, allcg:mdo-se como um dos motivos á emissão 
do pnpel-moeda, o que n~o acredi~a. 

liberal ~chou-se impossibilitada de fazer o orça-
mento regular. . • 

E assim ois or ue não houve hoa lOlitica está· o 
parti o i eral nas c1rcumstancias de não poder ter 
boas finanças, sem que a responsabilidade desse 
estado de cousas possa caber ném ao nobre ex-mi
nistro da fazenda, e muito menos ao actual ministro 
dessa pasta. ·. 

Não sabe como um orçamento feito e votado em . ~ . : ,...• . 
thesouro. 

Observa que o orçamento, cuja prorogação, se 
pede tem uma historia tristíssima ; sua receiLa era 
de :lOil.OOO:OOO!$~ e chegou a i:iLOOO:OOO!}, uni
camente por es::es calculos de receita que se cos
tumam fazer no p:W;- acrescentando-se-lhe de-

. . • . 7 . 

' esse triste recurso-os bilhetes do thesouro. 
A despeza foi de :1.05.88:1:000$, e uscendeu a 

:167.283:000~000. 
A tabella, que o Sr. ministro da fazenda anne

xou ao seu relatorio mostra a relação existente 
entre os emprestimos contrahidos e as sommas fa· 

· iz ção. 
Nesta. proporção a divida fundada cresce sempre, 

e como não se póde ainda attingir ao ideal dos esta
distas inglezes de fazer a renda chegar sempre à 
altura da despeza variavel, multiplicam-se os en • 
cargos do thesouro pelos juros, por tórma-tal, que 
o papel-moeda já tem parecido a muitos uma me
dida de salvação. 

O partido liberal devia ter feito sentir que o Es
tado não era. u~a soci~dade ~no!J-yma em que to-

volver,m:ultiplicar e subvencionar todos os serviços; 
·e o Brazil em vez de ter um gO\'erno barato, tem 
um governo espantosamente caro, do qual resulta 
a posição sem sahida em que se aella hoje o paiz. 

E' hoje que estamos seutindo ·o peso da guerra 
do Paraguay. 

Não ha meio de levantar a renda ao nível da 
despeza, dahi a divida fluctuante para ser consoli
dada, dahi o pagamento de juros pesando sobre os 
contribuintes e quando não houver meios para 
pagar os juros, será fechada a porta do thesouro e 
suspensos os pagamentos. 

" aetual governo conservador que encontrou saldos, 
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quando subin ao pollcr, c cuja po1itica financeira 
tem sido tão combatida por Gladst.one, cujas pala-
vraslê. · 

Ainda nrio sahc-~e no certo qual o estado de nossas 
fin:mras, apczar do~ relntorios c uc repetidas decla
rações; l10je o governo nprescnla esta lei que pro
roga um orçamento, líquid.ado com grande deficit, 
orçamculo ínsutlicicnLe, que não poderá ser re
chado sem o auxilio de creditas extr:wrdinarios c 
supplementares, que o governo não queria. · 

A responsabilidade ue liio infeliz estado de cousas 
cabe ao governo; é da má po!itica que provém o 
máo estado das finanças; sustenta que tudo quanto 
tem dito tem telacão com o estado do thesouro, e 
que pôde trazer o exem}Jlo da Jnglaterra, como o 
honrado ministro da. fazenda póàe trnzer o exemplo 
dos Paizes Baixos. 

Não quer negar ao ministetio os meios de go
verno, mas pergunta si este orramento de i878-
i879 serve, mesmo provisoriamenle, para os fins 
que a administração tem em vista, e si não ha o 
remedio de se poder apresentar a esta proposição 

- alguma modificação que a torno viavel ? 
A' vistt_~ do que disse o nobre relator da com

missão, fica o. orador sabendo que o governlll não 
terá necessidade de abrir creditas supplementares 
durante este exercício. 

Como votou-se o orçamento por i8 mezes, não 
sabe o orador, si cslá ou não no pensamento do go
verno dar :mdamento ú discussiio do orcaroento 
para o anuo de iSSO a 1881, antes de conhecer o 
voto do senado. 

Desejava saber si vigorando o presente orça
mento até o fim deste anuo, si por qualquer molivo 
não fõr possível obter do senado orçamento antes 
de Setembro, e niTo fôr possível fnzel-o executar 
senão em Dezembro nas provindas, seria modifi
cado o orçamento votado pela camara. 

O orçamenlo que vai-se votar por seis mezes é 
um orçamento inteiramente diverso do que parece 
. 'lecessario ao governo. 

Ainda uma vez pede ao nobre reJa to r, que faça 
un1a exposição clara, precisa, sem refolhos, lumi
nosa, do estado do thesouro . 

Limitou-se a tomnr a palavra para dizer que, 
por fórma alguma, considera-se responsavel pela 
ordem de cous8s, que fez com que o nobre ministro 
da fazenda se viu obrigado a vir, seguramente con
tra toda expectativa, pedir a prorognção do orça
mento conservador de i878 a i879. 

Não sabe quaos são as meuidas libcraes do orça
mento; o que sabe é que este orçamento foi liqui
dado com.cnorme defi.cit, que é um orçamento desa
creditado. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SEGUNDA. l'Al\iE DA. Ol\DJ1.>1 DO DL\. 

Continúa n 2.3 discussão da reforma constitu
cional. 

O Sr. Cansansão de Sinimbú ( prrsi
dente do conselho) : - Sr. presidente, estü em dis
cussão uma m:1teria da mais alta im 1ortan ·a 

podena quas1 dtzer, n r<lzao de ser da presente si
tuação política. 

Sou, Sr. presidente, particularmente interessado 
nesta discu~sâo, c, si nolla já não tomei parlc, foi 
por haver o governo entendido que devia S.eixnl' :1 
camara dos Srs. deputados a Hwis livre m:Jilires
tru;ão :ícerca de um assumpto que a ell:~, mais do 
que ao proprio governo, deve intere:;sar . 

s~uhores, vou dizer por que me considero inte-
ressado. nesta qur.stão. . · 

Por mais ardente que S('ja meu amor á patria ~ 
desejo de serYil·a; por ronis profundo que seja o 
sentimento de respeito e gratidão que tributo ao 
chefe supremo do Estado, eu teria certamente re
signado a honra com que por elle fui destinguido, 
si porventura, com :1 grave responsabilidade de 
haver assumido a administração do Estado, não 
me afagasse a esperança de realizar a idéa que foi 
por mnis . de nove annos o constante objecto de 
minhas cogitnções politicas. 

Senhores, na opposição sempre dei a maior im
})Ortancia á reforma do systema eleitoral, e é sin
gu!at' a divcrgenr..io. em que ora me acho neste ponto 
com os honrados membros da minoria que tôm 
combalido o projecto ; ao passo que ligo a maxima 
importancia a esta reforma, os nobres deputados 
a tem vmesquinhado ao ponto de julgai-a muitis
simo insignificante. 

Um de nós deve estar em erro ; é l)ossivcl que o 
erro esteja da m inlla parté ; si é :~ssim, Sr. presi
dente, não tenho o menor acanham ente de confessar 
á. camara dos Srs. deputados ue r , 
inteira boa fé, po1 que me tz a razão ha muit(:s 
annos é que o falseamento do systema represen
tativo tem por causa principal os vicias de nossas 
eleições (Apoiados). . . 

· Convencido desta verdade, Sr. presidente, sem
·pre dei-llu~ a maior importancia; e, si na actuali
dade fa:-o o sacrificio de incumbir-me da realização 
da reforma eleitor:~!, não obstante reconheeer que 
entre os homens do partido literal sou talvez o 
menos apto para isso (não apoiados), faço-o, Sr . 
presidente, pela profunda convicção d.e que, pr_o
movendo-a, trabalho para o bem da mmha patna. 

Accusam • me, senhores, de não ter entrado nesta 
casa com a bandeira ·cheia de inscripções contendo 
todas as idéas de nosso p::lrtido; censuram-me 
porque, u'entre as idéas por elle sustentadas, dei 
preferencia á reforma eleitoral. 

Sr. \1residente, entendo que o systema represen
tativo basea-se no principio da .delegação dos po
deres, a qual depende da pureza das eleições. 

Orn, é claro que, si todos teconhecemos que n~o 
ha sincera manifestação do voto nacional, não PO.· 
demos deixnr de querer que a rcpresenta~ao 
assente em solidos fundamentos. 

o que significa, Sr. presidente, a reforma eleito
ral, que tanto se tem pretendido amesf!Uinhar? 
Si,.n\fica sinceridade da expressão do voto popular, 
si:;nifica a legitimidade dos representantes da na
ção significa finalmente a solidez da base sobre 
qu~ se podem firmar os ministros que, diante da 
Corôa e da na~o, só se podem j~lp:ar forte~ qua~do 
estão convencidos de ter o apoiO da proprta naçao. 

Tem-se dito, Sr-. presidente, que o partido""libe
ral foi infiel á sua missão, por ter eu deixado de 
apresen ar no programma outras 1 eas,pe as quaes 
tem eU e pugnado. 

Quando 1omei o encargo do poder (cre!o qp.o a 
s s. a a . , 

não foi por amor do poder (apoiados); nun_ca tive 
tnes ambições. E' verdade .que pela terce1ra vez 
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sirvo á Corôa, mas confesso aes meus concidadãos duas camaras, fazer abstracção da camara vitulicia 
CJUC na minhn vida nunca dei um pnsso tendo por que tam!Jem tem im}lort:mcia nos negocias publi~ 
mira t! posse do poder (1lpoiados). Si o aceitei, Sl'. cos· (Apoiados). Eu não podia prescindir de attender 
lll'csidcnte, foi para servir á cansa do meu partido. ao mesmo tempo ás opiniões do senaà.o c consul· 

Como, pois, sendo es:e o alvo dos meus desejos, tar-1he as disposições em refcrencin ao assumplo 
o }lOnto o!Jjccttvo dos metos esforço:;, devia eu Tinha ouvido dizer muitas vezes naquella cnsà 
para alcançai-o arvorar o pendão uc touo o nosso que, si a reforma desejada pelo partido hheralfosse 
longo programma politico? . effectuada precedendo a reforma da constituHio 

Consultando a historiil, vejo que um povo sério c .muitos de seus illustres membros, aliás adversos J 
círcumspecto, crue hoje representa no mundo proe- reforma, votariam por elJa. 
minente pavel, a Inglaterra, tem sempre assim J:i citei os nomes ,desses notaveis senadores · 
procedido, a respeito de suas rcfórmns. Quando, alguns dos ques são hoje fallecídos. ' 
Sr. presidente, promoveu-_se naquel!e P.il4 a liber- Entendi, Sr. ·presidente, que effectuando are
dade do commercio, a lei dos cereaes, a emanei- forma eleito1·al por este modo, davamo~ tambem 

· pação catlwlica, a refórma de 1832, em que se deu mais segurança ao nosso partido; porque, en
ao parlamento base mais larga, taes idéas. cxis- tranhando tal reforma em nossa propria consti· 
tiam simultaneamente. Mas o que · fizeram os esta· tuit;ão, temos a certeza de que e1la será duradoura 
distas iuglezes? Em Ioga!' de amalgamarem todas não ficará sujeita aos vai-vens dos partidos e d~ 
essas reformas, offendendo muitos interesses ao politica transitaria. • 
mesmo tempo, dividiram-nas, separaram-nas, e Foi, pois, no interesse dea verrealizada, e tendo 
as foram realizando uma por umu, de n}Ollo que a esperança de poder captar o assentimento dos 
con~eguiral_!l a !ealização de todas. . . referidos senadores, qm~ entendi dever preferir os 

E1s a rainó por que3 entre tantas tdeas do pro- tramites constitucionaes. _ 
gramma do nosso partid.o, escolhi aqu~lla que n~e Dizem que os ministros neste paiz são npenus 
pareceu mais opportuna, e que, alem de mms instrumentos da Corôa. Foi isto aqui aventurado 
opportuna, deve ser considerada como a base de por um nobre deputado da província do Amazonas, 
todas as outras reformas. que se acha presente . 

, · emanc1paçao o voto nacio- para dizer-lhe que desta tribuna protesto contra. 
nal? Qualquer reforma, que a esta precedesse, nãD essa proposição, em nome de todos os homens dis· 
seria acoimada de defeituosa, por não haverem tinctos deste paiz que têm servido a Corôa. Não 
sido consultados os interesses de todos os cidadãos creio que nenhum delles pudesse permanecer por 
brasileiros? Era mister, portanto, começnr pela um só dia no poder, sem ser ao serviço de suas 
reforma eleitoral, e assim adoptei-a como pro- proprias idéas (Muito be~n). 

. Senhores, poderiamos tentar u3l uer refo · . n o P" o Amazonas 

grnmma do ministerio. Senhores, podemos condescender com a Corôa. 
Não fullo, Sr. presidente, do nosso estado finan- E como não? Çomo comprehender completa sepa

ceiro, porque não é idéa política, sendo apenas ração entre o poder executivo e os seus agentes, 
condição indispensavel do nosso systema equilibrar entre o chefe deste poder e aquelles por cujo in· 
a r·eceíta com a despeza, diminuir os gastos inuteis, tcrmedio é eU e exercido? Não é possivel tal sopa. 
fomentar as fontes de renda, para que se possa ração. Sem a confiança da Corôa e do parlamento 
conseguir esse equilibrio. Isto é condição de todos niio ha ministerio qqe possa durar. 
os n·overnos, não só liberaes como conservadores, Mas sttppondo mesmo que a Corôa J'ul!rasse que a 
que comprehendem a sua n:!issão (.4poiados). ~ 

Pondo, pois, de parte esta questão, occupar-me·hCli reforma entendia com os princípios constitucionaes 
só mente da reforma eleitoral. pergunto eu: o que poderia haver de desairoso M 

'd ~ - t ministro que para salvar escrupulos tiio respeita· 
Allegmu, Sr. presi ente, que a re,orma nao em veis frefcrisse a reforma pelos meios cons\itudo· 

imporumcia. N d b · 1 t t 
Não tem importancia :1 reforma eleitoral? I Pois naes a 3 a so u amcn c. 

a reforma eleitoral não quer dizer a verdade do A respeito da influencia que se altribue á Corôa 
systema representativo? e nós quo o desejamos nos actos do seus ministros, devo dizer á camara 
em toda a sua pureza, podemos negar que a prin. dos Srs. deputados o seguinte, que servirá apenas 
cipal condição para este fim é assegurat· a livre como um protesto para a bistorin, pnrn os vin· 
m~nifestaçfio do pensamento popular? douros. 

Mas dizem : • Não o fizestes como entendi:~m Tres vezes tenho sido chamado aos conselhos da 
alguns de nossos amigos.» Pensavam alguns que Corôa. A primeira para fazer parte do ministerio 
cstll reforma se podia fazer sem dependencia dos Ferr11z, em que me coube a ~asta dos negocias 
tramites de uma reforma constitucional; enten- estrangeiro::, e pouca influencta tive na direcçüo 
diam que era esse o meio mais prompto c a de- dos negoticis internos; tive, porém, oceasião ele 
qu:~do. observar que o gabinete era livre no ex:ercicio de 

Senhores, já tive occasião de ex.pôr o motivo suas altas atlribuições sem nunca achar dil pnrte 
porque,lendo de escolher o metbodo,prefer(aquelle da Corôa o menor embnraço. 
quo adaptamos, isto é, ~zer. a refórmt.a-~· }1-.WFiH--J-~t--e~sw-Htt·I:I±S· terio. dissolveu--se::-, -f,ful"liit--rptnoit>r--.tdhfVi-iê-""rwo.~.-------
mediante alteração constltuCJonal. gencias que surgiram em seu prQprio seio, e nã~ 

Não assumindo o poder por umor 1io poder, por intervenção à:a Corôa. 
· · . · r ~ · · ial-f'rtwe>--~d~o}--li&IHlicnni-SiscUte~riíBoHd1i:el-i3fll0Kd~er-.:!'MEaa:itioJ.. --- - - -

cupital, era indispensavel que ou tomasse ~m con- Como sabe a · ·!<amara, foi esse um ministerio de 
sideração todos os elementos com que tmha de mera transição. 'A camara dos Srs. deputados na-
lutar, para chegar ao me~ _desidera~um. uella uadra se tinha constit ,i'do e 

--- --- - ------N:m-pm u 1 • 1. m . . ~omo o msao que n o roa podia a seu talante fazer e des-
nosso, onde o poder legislativo está dlVldido em fazer ministerios, porque o equilibrio era tão per· 
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feilo que ~as~ava a escolha dos ministros vara uL'S-~ ~cr clei!o. rc~ os desi~natlo' pel .~s volantes snjt~ itos 
locar a ma10na. "pressao e ITlllnencw de nutor~tlntl~·s e de polenta

Foi nestas circumstancias que se organizou o dns, a êle.í~,;ão secuntlaria n~•o tem nenhumn ex
ministerio composto em sua lll:J.:'I.:illHI parte de ( pressão prap!'Ía ; é o mero c infallível resultndo, 
membros do senado. . prévíamente determinado, do poderio dos cmprei

Esse ministerio tendo descmpenllado s\la mis~ão, teiros da e\eiç5o primaria. Assitn a eleiL'5o secun-
fllle era faze1· um a : · :- ' ··· - ::~s~11 de uma tic,·:"io de uma illnsão 
lhe respondeu enviando:~ cnnia/a dti861,, com- J Com o projeeto, iJorém, 'ctesapparecc este incon
posta de grandes illustrac:ões e de uma mociu~1üe I venientr, aquell~s que !}rum designados pnra 
dig-na e patriotiea, entendeu que devia retirar- ~e . ~eitores , concorrem jw·e proprio para a escolha 

Confesso (Jue com grande pezar dn Coroa o mis-~ de seus representantes, deixando de ser subordi
nisterio do Marquez de Olinda obeteve ex:onerar-ão. nados ú iníluencia perniciosa, . qner dos mandões, 

Por muitas vezes a Corôa instou com o · nobre quer do poder. Lo~o o [lrojectado corpo eleitoral, 
~ ar , · • ~:s , · .: - ,, - , · ·gente, effereee tHHita filais ga 
gocios publico:>; mas entendemos que estava lle- rantia para uma eleição livre: não é portanto 
sempenllado nosso dever, e não nos era licito con- mesquinha esta reforma. · 
tínuar. I ~Ias assim e:xcluis os votantes, perguntam ? For-

Nessas duas vezes que fui mir.istro, tive oc- i mnlando o projocto, tivemos em vista excluir 
• casião de notar que não havia interveuçuo da Corôa ( :H[uelles sobre quem a acf~ão malefica , quer dopo

no actos dos seus mini5tros. Na actual situt!Çiio, 1 der, quer dos maudues, é exercida com mais 1a-
_asseguro á eamara que e tmposswe urvcr mn 1or ~~ 1 3 e. 
modelo de rd constitucional do que o actual impe- Os votantes· podiam tet· razão de ser na época da 
rante. E' quanto posso dizer neste momento. constituição porque então as rlistancias, asdifficui-

'Por isso venho protestat eontra .. s ins~ :- · · · ·. 
repetidas de que os membros do ministerío s~o corpo eleilonll feito pot· vit·tude da lei; era preciso 
meros instmmentos da Corôa. E' mister que altan- diminuir a::: difficuldndes. 

-------~dl10)1Ill1S}I;ffill1Q~S>---tce · .- r· o- 1 s ·~· ~ i wlles ue o ·cu ,~nun a 1." l:ma da sociednde 
nu1is interessado em que a opinião pubiiea se ma- pelos cargos que exerciam, pelo conhemmento as 
nifeste livremente do que a Corõn. Não é pequena pessoas da localidade, eram votados para eleitores; 
a . respons:.bilidade de crear situações e organizar h o' ~ · · · · , , , 

• · · • · 1 a somma ue meias de tr;~nsporto se tornaram faeeis, graças ils 
.responsabilidade que pesa sobre aquelle que se e:;tratlas de ferro e aos vapores, o eleitor peide trans
acha na cupola do edificio social,para 'comprehen- porlnl'· se com facilid<lde do log~r do domicilio ao 

-------ttdP"eJr---:arldffliffirnaci+l--tta'ft-l'jie~ftHie-eseolher tJUem este;t&-m· ·. · 1 ~· · de dar o sen v oto, 
· no caso de diri,zir os negocias publicas. so!Jretudo si a e eição fur por círculos deitoracs, 

Estas difficnldades são tanto maiores, quanto é que tornem o processo maisfacil (Muito be1n). 
certo que até agora temos vivido sem saber quem ()Si\. OLEGAl\\O :-Dt: um ou de tres deputados. 
é a maioria c quem é ~minoria n~ paiz. Nesta (!la outros apartes.) . . 
confusao decou.sas a Çltlroa vê-se.?mltns vezes em- O Sn. C ,\NSANCÃO DE SIXnmú (pre.~itlente do con
baraçada; por 1sso mngnenl t,nat~ do ({lte .el!a tem ,ç 111o ·-" lr ·i ente tonlw ouvluo muitas vezes 
mte~csse em ver realizada n hber dade !!I ' ·. fallar contra a omoipotenei~ da Corôa. do po · er 
. Pa1pLndo e~l U!na ntmosph.era eleYD~n, snpn~rOI' moder·ndot·. Tem -:;e exag-crn:lo as :~ttriiJÚicõcs <le$le 
as ptux.ues, nao so ~elas quahd~~~s lles~oae_s do,~~\~- podet·, ui::;portando as..;itil injustas pre1'c~nÇõcs. 
perante, mas JlOr su~ a !la. po.st,ao, a Çoroa d~:scJa Assoa lha-se que o pouer moucr·xdor no exercício 
nunca ser obl'lgl!,d:l fll.U~er\'ll' no~ neg?C1?5 publlc.os, de sua~ fuculdndos coustiludonn~s, é 'urn eÍemento 
d~sde qne a ~ac:ao_ ~antfes~n~o-~e ltvteme.nt~ m: erigoso neste paiz. tirnmlo-Fe como consequeneia 

l 1 1~m do::. :seus re 1 esentantes os mmtstro.s , ·sa---fal-l:.a Sll\}!IIJ!iil'iio a r·onv<>nieuda do <"erce • 
que.verdadeu·amonte mereçam a sua ~onl ança. , lhe a:; attrilmiçues. • 

J?tzem quo a r,~~or~~ que. s~ ~rojec.ta .. é ~nc~- SeulJOrt's, e um ez·z·o p:rlrnar; em vez de restrin-
gumha, po_rqu~ 'at c• r.c ~~<~tre~to:. ll.e ,tl,..nn.:s mt· gil· as attl·ibuil;ues do })Oder moderador, o que de
ll!_arcs de c! dada os braztleu os •. ~- qu~ tsto alllr 1~1am vemos f;rzer é elevar os poderes que se tem abatido. 
nao .att,endom qn~\ St por um 1,'_~0 n t~forma ten~e Por ventura temo,;, · por algum neto constitu
a ~hmm~r n .cf:J.s~• - ,dos votnn_le. • t~o~ ~utro nlnr .. a cionnl, :IU:;rmen\ado as attribuiçõe;; do poder mo
extraordn~aruunenteo ~umcru dos elc1tor?s. ) derauor? Cc!rlauwnte que niio. D'ondo vêm, pois, 

Quaes sao as con?t<;u~s ~~~ u~ ~om el~ltor::t.d~ ~ l essn lwoewinencia de que tant\) se tem falia do"! 
Çcrtament.e que SCJ~ ~umeroso, 11:10 csleJn sn,1erto Ta proeminencia, Sr. presidente, não rosulla de 

-------~:a-1-fjlnu,fluenejn elos n " JO nrlos : àc.l'-mod<'rado!' chamo do a si attri lmiçõeg 
possa escolbet·· com ncerlo seus l'epresentantes ; quP. niio Jho competem· mas de se· terem enl'ra· 
nlio ~eja COil~posto de homens dc•pend~J!.Ies de ca- qnceido os podere~ que devi:un contrastai-o 
prlchos ulhe!Os, 111ns. 11Ue p~r snrr po:;1~~"? po~s:11n (Apoiados L 

'-!'ffert:r.er, certns gnl"a':l~las do mdP.~endencw. l!.stas Em yez de~ abate1· 0 poder moclerador, p_enso 
~ndtl}ões~ reunu o oorpo eleltor:JI C[Uc o pro. que a l'Ua ncçuo deve ser contrastada por me1o do 
Jecto telil por llm--c!~ar. . . camnras livros e independentes, que perante clle 

Elle faz desappni"ei!M. os uctu.ll!S\"'t:mte. pef . • , se eame pae:ler igaalmeate res 
facto de tornar-se inutil a funcção Qllt>: -:;,,1 uest~ln- peitnvel. 
pen.ham; os eleitQres ttue teriil.1ll .!le-íazer a eleição I Isto, senhores, só podemos conseguir por meio 
secundnria ficam sendo par dtreit; proprio eleito· ) de um bom sy~tema eleitoral. 
res, assim como todos Ol> oulros r iuadãos que po-~ Dizei-mc : si, por exemplo, tivessemos um corpo 
de riam set· escolhidos )}elos votao. tcs p:~ra eleg-er os eleitoral como ha pouco teve a Fránça, que soube 
rewesentantes d:J. nacão. Actualmcnte só podendo responder á dlssoiucão da. camara., promovhla pelo 
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ex-presidente da republica; si o corpo eleitoral 
mandasse os mesmos representant_es, onde estaria 
o perigo das attribui~ões do poder moderador 'I 

_Penso, ~r. presidente, que podendo a nação ma: 

vencida pelas attribui~ões do poder moderador. 
O que elle deseja é conhecer a opinião nacional ; o 
esta só póde ser conhecida por meio da eleição. 

Portanto, desde que conseguirmos org-anizar um 
corpo eleitoral tão respeitado, que a um acto dll 
dissolução r~sponda yeeh'~endo os s~us _ I.epre-

. ' 

poder moderador. Si as enfraquecermos, inutilisa
remos uteis aparelhos de nosso machinismo cõnsti-

. tucional. Não é reduzindo suas prerogativas que 
consiguiremos garantia para a liberdade, mas sim 
elevando os poderes que por si mesmos se têm 
abatido. 

Senhores, o projeclo tem sido profligado por 
marcar um censo, por exclUlr uma parte dos 
actuaes votantes, porque não_ ~1arcou o maximo 

ã Q 

gue autorize semelhante denominação ; p quo vejo 
e o seguinte : 

" , ~ us man atos e-
gislativos, o geràl e o especial ; o primeiro para 
decreta$ão das leis o~dina-rias! o se~un~o para a 

mandàto geral foi confiado ás duas. camaras e~ a 
sancção do Imperador, havendo somente a dlfl'e· 
rença que o véto deste é suspensivo, ao passo que 
é absoluto o de qualquer dos outros rnmos do po
der legislativo. Ora, si o mand.a~o jieral ~ in~utli
c!ente par~ os trabalhos de rev1sao _ constJtuciOnaJ, 

tuição só manda conferit-o á camnra.'dos Srs. de· 
putados, parece que seu fim foi excluir o senado ; 
mas, como por outro Indo á legislatura ordinaria 
compete decretar a necessidade da reforma, não 
seria razoavel contestar-lhe o direito de declarar o 
sentido em que n mesma reforma deve ser feita, 

6.1scussao que se abrm sobre a mtelllgencia do 
nosso nrt. i77. Nessa occasião dividiram-se as . 
opiniões pronunciando-se diversamente homens 
muito respeítaveis. 

D}go que não sei, no sentido uas idéas liberaes, 
no. IJ?._!eresse d~ partido liberal , qual teria sido a 

, orque, sen ores, e prectso fa -
larmos com franqueza ·; nestas materias ós poderes 
constituídos não se entregam aventurosamente a 
reformus, sempre quer~m, entrando com o con
tingente da sua vontade, da sua approvação, saber 
quaes si!o as _modificações que se têm de effectuar 
no pacto socml. . · . 

que as reformas constttuc10naes pudessem ser mais 
frequentes; porque, vêde bem : pelo. systema se-

uido em 1832 e 18 ' · · 
Imperio, a sorte de qualquer reforma que se tenha 
de effectu~r depe~de da probidade politica da ca-
mara revtsora. · , · 
vezes pode acontecer nos cor!los politicos, onde 
estará a garantia da reforma iniciada na camara 
d~s Srs. de_Puta-dos com o voto do senado e a sane-

Por isso é que !ligo que, si me achasse :ao tempo 
em que se deu a interpretar-ão desta lei, não sei 
qual das duas opiniões seguiria. · 

Mas a verdade é que, incumbindo-me de effe.
ctuar esta refórma, tinha de adoptar uma opinião, 
e não me era Ueito deixar de se uir o recedente 
e a e ec1 eru 

Jilns, desejo tornar· bem claro este pensamento 
perante a eamara dosSrs. deputádos: para que essa 
opinião possa ser adaptada sem perigo, sem incon
venientes, é mister que se fixe o principio de que 
a ça~tnra rev!sora sõ tem o di~eito de aceitar ~u 

. an o mais qunn o o nr 1go ou ar 1gos re ormave11!, lntura ordinnria (Apoiados) 
podem ser alterados de modo que part'Çn á logis• ' · • 
laturn ordinarin mnis inCenso no intel'esse publit~o O Sn. BUARQUE l>E ~IACEDO:- Evidenternl).nte foi 
do que a disposiçiio primitiva cuja altern~iio elln este o.pensnmento do govorno, quando apresimto~ 
julgou necessnrin. · o projoc&o, como eu aqui deelnrei, sendo gem·,.arca 

Tem-se dito que neste caso é a legislatura ordl· mente contestado. · ~ta á 
naria que raz a rerorna. Esta objeeção seria ~ro· O Sn. JosÉ BoNIFACIO :-Pois então marqne.se o 
cedente, si a camnru reformadora fosse obrigni:ln 11 maximo. , qui 
ndoptor o projecto do poder legisla~lvo ordinario. (Ra outros apa1·tes.) Só-
Ora nin uem sustentou af'nda tal absurdo · todos ao · 
contrario reconhecem a essa eamara o direito de o.uço u_ina Yoz que me diz r Pois~·entã~ marque·sefauhea 
aceital-o ou rejeital-o. O que ella não póde é 1 altcrnl-o, {lorque, si o fizesse, a cnmara revisora 0 maXImo • · · .. ;[Ue 
ser in o unico factor das reformas constitucionaes, Senhores, eu não tenho du rda de aceitar o ma .. 
quando a constituição quer que ellàs sejam o. pro· :ximo que a camara dos Srs deputados ou que o1roa 
dueto d. e. dua.s legislatura_ s, uma ordinaria e outra senado entenda dever fixar. O que só mente quiz.ceja 

Eis ahi; Sr. presidente, porque pen~o que a ca· 
mara seguinte, que eu ehamarei revisorD, como já 
foi gualificada pelo meu nobre amigo o Sr. ministro 
da fazenda,-não tem outra nttribui~ão além da de 
conceder ou negar sua approvação á lei que fôr 
votada , nada mais. · · 

Senhores, vou agora fnzer uma confissão. 
A.. M.-TOMO I. 

foi não sahir das raias da c i · - · · 
0 Sn. BUAllQUE DE ~IACE1 o :-Apoiado. _ ~ e 
0 SR. PRESIDENTE DO CJINSELHO :- 0 governo de·. 

sejou neste ponto que tl6das as oipniõ~s, _todas as 118 

vontades fossem cons :tadas, e que, dep01s de bem 
·esclarecidos, chegass ~mos a aecôrdo. Assim pois 
res ondo·ao a arte d nobre de utado or ~ 

0 Sn._ JOSÉ BONIF~-ciO dá :um aparte. 
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o SR PRESIDENTE DO coNsELHO:- Póde, o pro-~ mesmo censo muito elevado como garantia da J)ôa 
jecto está redigido de modo a receber essa emenda escolha da representação nacional (Apoiados). 
(k!uito bem).. . _ . Por iss~, . o . ministerio ente_ndeu que não devia 

os representantes da nação, não póde votar sem que conselhos e opiniões de todos, quer nesta quer na 
tenha de renda liquida pelo menos 4,00~000. Foi out~a casa do parlamento. 
esta a retTra ue aceitei e na ual baseou-se o ro- Sr os nobres deputados entendem ue so deve 
jecto. . marcar o maxrmo, m quem-no, o governo não se 

Mas, quanto ao maximo, senhores, o governo não opporá. 
faz questão. O Sn. GALDINO DAS NE\'ES :-Nús queremos o da 

Senhores, ~~obre deput~do por ~- Paulo, a quem constituição. 
sempre me drriJO com o maiOr respetto e com o sen- _ _ . • _ 
timento da mais profmida sympathia, cuja voz tem O ~R. ARAGAO BuLCAO :-Agora JU nuo querem o 
a força de impressionar-me, ainda quando nãopóde maxrmo. 
convencer-me, o no re epu o con emnou acre- R. EIRA DE ASCONCELLOS :- • 
mente o projecto, por ser uma machina de elimi- · nimo como existe. -
nações: eli~inação,_ por haver ton:ad~ c~mo,_ base o (H a outros apartes.) 

exigir a condição de saber ler e escrever; elimi- O SR. PRESIDENTE no' co~SELJIO :-Senhores, se
nação, por marcar o mínimo e nao fixar o maximo. jamos francos : quem ha, neste paiz, dotado de 
Crêio que foram estas as objecções do nobre depu- algum criterio, capaz de concorrer pnra uma elei
tado. . ção, que não tenha 4,00$000 do renda'? (1ipoiados). 

O Sn. JosÉ BoNrFACIO : - Acrescente ~s qualifi- Eu não conheço. 
cações. O SR. GALDlNO DAS NEYES dií um aparte. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-0 prpcesso da 0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Vejo que esta 
qualificação'? questão da renda tem da parte dos Robres deputados 

que manifestam escrupulos umtnolivo, que é ave-
0 SR. JosÉ BoNIFACio faz signal ~ffirmativo. rifica ã d nda a oia os · ·o · 
O SR. PRESIDENTE DO coNsELHo:-Senhores, já nobres deputados é que no processo da qualificação 

disse o motivo que temos para sustentar o mínimo se commettam abusos (a]!oiados) o que, a J?retex.io 
de MO$, é_ o min!Jl!O da constit~ição. . · de não tere~ 4001$000, SOJ:•m cx~luidos ~mtos que 

Sr. presidente, que é o menos que se pódê exigir 
como signal de capacidade daquelle que tem de 
concorrer directamente para a escolha dos repre
sentantes da nação (Muitos apoiados). Não podia 
ser mais modesta a exigencia (Muitos apoiados). 

Não podia ser menos exigente o governo com os 
" . - . 

esta casa e o senado organizar -leis de que depende 
a sorte da patria (Apoiados). 

Podiamos tambem ter marcado um prazo para 
os anaiphabetos se habilitarem para o e:x:ercicio 
do voto ; preferimos render homenagem ao prin
cipio da edu~ção do povo (Apoiado.q). 

Desejamos que neste empenho os proprios inte
ressados nas eleições sejam os que concorram para 
que o povo receba esse gráu de instrucção indis-

ensavel ara todos os m te · 
Apoiados). 

Voltando á questão do censo, direi que, si a il
lustre opposição (não sei si a possa assim quali
ficar), si os nobres deputados que combatem o pro
jecto entendem. que deve-se marcar o maximo do 
censo, o governo não terá a menor duvida em 
aceitar a emenda (Apoit:ulos). 

Desejo o mínimo, porque é contra o maximo que 
fa1lou o nobre deputado por· S. Paulo (Ha alguns 
apartes). 

O SR. BuARQUE DE MAcEDo:-V. Ex. tem razão: 
deve-se marcar o maximo : foi a minha opinião 
quando fallei !J. l._a vez ; do contrario é preciso l;lDla 

~e marcar·o censo. 
e r 

· 0 SB.\PRESlDENTE DO CONSELHO:- No seio do 
nosso proprio partido ouvi muitas vezes a<Titar-se 
esta questão de censo ; ouvi· muitas vezes·'homens 
sinceros e dedicadas á causa da liberd.ade:exigirem 

o • 
Mas, senhores, devemos discuti!· 1:om toda a 

calma e prudencia. O projecto depois de merecer 
u approvação do senado c a snncr:üo da Corôa, terá 
ainda de ser su!Jmettido i• lcgislnturn extraordi
naria. 

Vencida a reforma, far-so-hn n lei eleitoral; é 

mesmo o-auxilio de suns luzes. 
O SR. JoAQUIM NAnuco:-Quer dizer tobe o,· ntJt 

to be, si estivermos aqui. 
O SR. CANSANsÃo DE Snmmú : - Niío vejo razão 

para julgarem que não estejnm. 
O Sn. JoAQUIM NAnuco:-Esllmo muito ouvir 

V. Ex. sobre este ponto, · 
O Sn. PRESIDE:XTE DO co~s&Lno :- Ahi tem o 

.. ·. ~~· 

não offerece base segura ; é essa duvida que se 
levanta- no seu espírito (Apoiados). 

Senhores, vamos fúrmar o systl'tnn representativo 
como o exige a nossa constiluit;iio, cstabelccenclo 
um eleitorado intelligente, · independente e firme 
que possa nomear livrcmeute os seus represen
tantes. 

Vamos acabar com essas peias de interesses indivi
duaes que prendem desde o votnnto 11té o ministro; 
vamos estabelecer as nossas t•clncues ~obre outra 
base, a do interesse collectivu dn sociedade 
(Apoiados). 

-o SR. LIMA DuARTE:- Assim dcvin ser, mas 
acre o que se nao rea tzara. 

. 0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :- 0 aparte do 
nobre deputado por Minas me desperta uma obser
vação que talvez sem elle ficasse no olvido, e por 
isso lhe agradeço. Pensa-se em geral que o governo 
obtendo a reforma eleitoral, o que muito deseja, não 
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possonegal-o,ficará de braços cruzados esperando ·a 
curso eventual dos acontecimentos. Não é ver· 
dade. Temos muito que fazer e sabeis o que ? Re· 
organizar as provincias que não têm vida proR.ria, 
organizar as municipalidades, elevar o espirito pu
blico começando pelo municipio até a representa
ção nacional (Apoiados). :Havemos de empenhar 
os nossos esforços neste sentido. 

O nobre deputado por S. Paulo compare as 
epocas, compare as situações, e diga o que são 
hoje as nossas assembtéas provinciaes comparadas 
com o que já foram. Na propria província do 
nobre deputado os homens mais distinctos, os 
mais eminentes, aquelles que tinham, por assim 
dizer, um nome universal eram membros da as
sembléa provincial. Na província da Bah.ia o 
arcebispo, os Calmons, osParaizos, toda essa gente 
tinha honra em ser membr·o da assembléa pro
vincial. Isso está !ICabado, e sabeis porque? 

Porque o povo não tem eleição livre, porque a 
escolha do deputado depende quasi da designa()ão 
do presidente. Ora, neste estado de causas, o que 
resulta? Resulta a peior de todas as situações em um 
paiz em que todos devem concorrer }Iara a causa 
publica-o indiferentismo. 

No dominio dos adversarios, quando o partido 
liberal entendeu não dever concqrrer ás urnas o 

· ·, · a, por asstm 
dizer, o de cemiterios; ninguem·lá ia, c por motivo 
mui obvio. , · 

Poucos eralll os que podiam exercer o direito do 
voto, c então ninguem se queria arriscar ás elei
ções primarias onde predominavam, quasi que te
nho vergonha de o dizer~ maltas de Célpangas. · 

O facto é que assisti a uma eleição aqu.i na CUrte 
em !lUe 3S igrejas estavam desertas, e entretanto as 
quallllcações eram de jOO~. O nobre deputado 
~or S. Paulo que in~istiu tanto por essa quaH· 
ncação de ~OOS permittir-me·ha que lho per
gunte, ainda offendenuo a sua modestla: com 
o seu talento, eom o seu nome, eo1n as qua· 
Iidades que tanto o distinguem, no doJninio desse 
systema eleitoral onde podiam vc.tar 'odos que 
tinham ~001 de--renda annunl, onde es~evc durante 
dez annos o nobre deputado 'i 

O Sa. Josl'i: BoNJFAcro :-Si tivesse essns qualldn· 
des, não seria o censo que obstaria, serln n acçila 
do governo. 

0 SR. PUESIDENTR DO CO~BELHO: -Q q110 dase}(l 
inutiJizar é a ncçilo do governo, ainda mesmo sendO 
eu governo (Mu,to bem). 

o verdadeiro systema l'B\ll'esentatlvo será aquelle 
em que n camarn ror cl!!itn sem o governo saber 
quaes sejam os representantes dn naçiio (apoiados) ; 
em que o governo possa conjeclurar sobre q11em 
recahirá essa escolha á vista do bom senso e mere
cimento dos candidatos, mas niio possa designai-os 
(Apoiados). 

OSn. JoA urM: NABuco:._ O nobre de utado tem 
mais conllança na sua ca e1ra v1ta 1c1a o que no 
censo de (!.00~000. 

0 SR. AFFONSO CELSO ministro da azenda) :-

nc õeã , a m uent'la oca om1na a pe o 
governo (Ha outros apartes). 

0 SR. PRESIDENTE.DO CONSELHO:-Sei O que são 
essas intluencias locaes ; não ha nenhuma, no es
tado actual, que possa resi~tir á accão do governo 
(Apoiados). • · 

Estava em uma província, não direi qual, mas 
quando se tratava da influencia de uma localidade 
e era preciso dispor de sua votação dizia-se: é 
preciso desmoralizai-o (Apoiados). 

E sabe V . .Ex:. qual era o meio de desmoralisação't 
Era mandar um destacamento, um delegado de po
licia encarregada de fazer um processo por qualquer 
cousa, por exemplo, por uma pessoa do povo ter 
arrancado uma canna. 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES : -Já SO sabe qu~ foi 
na Bahia (Riso). _ 

O Sn.. lERONrMo SUDRÉ:- Isto dá-se em toda 
parte. Em S. Paulo cidadãos de primeira ordem 
fe~am á cadêa, no Rio Grailde do Sul ... 

(Ha outros apartes.)· 
0 Si PRESIDENTE :- Attenção, quem tem a pa • 

lavra é o Sr. presidente do conselho. . 
O Sn. JERONYMO SunnÉ :- O regimento parece 

que me dá o direito de dar apartes. 
() Sn. PRESIDENTE :-Mas não permitte inter

romper o orador. 
Sn.. PRESlDENTE DO CONSELHO : - E' por isso 

que digo, em referencia ao pensamento do illustre 
representante por S. Paulo, que elle firma-se em 
base pouco segura, suppondo intluencius locaes 
que tenham meio de acçiio, quando não ha ne· 
nlluma que pela força do governo deixo de ser 
derrotada. 

O Sn. JosÉ BONIFACIO dá um aparte. 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : - Si não des· 

truir o systema existente medialfte a renda de 
&:00,$, ainda multo menos conservando a de !00~ 
(Apoiadoa). 

Em mataria de governo, senhores, a capacidade 
não se mede por alqueires, não se pesa em balança; 
é preciso que 03 elementos que entram na organi· 
za~A:o do governo sejam dotados de um certo cri· 
\orlo, do corta lndependonrla, que oft'ere1am garnn· 
tia de umo. 2;\oa escolha (Apoiados). 

O nob1·e deputado achaque é muito pouco iOOH. 
O Sn. JosÉ BoNIFACIO :- Niio .acho que seja pouco 

tOO~, ou ~00,$; o que acho ê que quando se marca 
~008. dú.·se um pretexto pBra as exclusões. Esta á 
a m·Jnha al'gumentaçiio. 

0 Sn. PRESIDENTI DO CONSBLHO:-Senheres aqui 
nllo se trata de gues\ão de dinheiro, trata-se só· 
mente da condiçüo individual da pessôa para bem 
exercer um direito sagrado, e é indubitavel •ue 
nquelle que póde resistir á influencia estranha 
naturalmente otrerece melhor garantia do que 
eutro que está á mercê de caprichos alheios. 

Vê a eamara dos Srs. deputados que a rerorma 
teJ?l por fi!U crear·,u~ cor~o ·eleitoral que es~eja 

' não fique dependente do capncllo n votante e 
por consequencia tia acção do governo. 

Mas dizem-me· or ne razão não a resentastes 
Gutras reforma 

Senhores, ando estamos liquidando as condi· 
&a da-ness · · -potittea,quando es\amos 
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que todas as opiniões, ainda as dos nossos adver
~arios, se possam livremente manifestar, devíamos 
vir aqui apresentar outras idéas, sem primeiro 

3 . ' . -

fórma que IJem lhe apraz, nem podemos tambem 
fazer dog homens o que se faz com. as pedras no 
jog-o das damas, movendo-as segundo o nosso ca-

corpo eleitorat? Acho que seria demasiada impru-
deucia. ~~~ 

' ão o o te mina s m adecer á 

. As iJ:Í.stituições de um povo fundam-se nos seus 
·costumes na sua indole e nos acontecimentos do 
seu assado. Entendo ue a fórma de o-overno que 

camara dos deputados o modo por que tem corrido 
esta discussão. Nella tenho visto exhib1r talento, 
zelo, esforço, com toda moderação, calma e tranqui
lidade. São as qualidades que recommendam as 
grandes assembléas. Temos dupla missão ; não é 
só para fazer leis, que a nação nos confiou seu 
mandato é tambem ara dar bons exemplos, boas 
praticas e CIVI 1 a e, ur am a e e to erancia. 
A camara dos Srs. deputados tem provado possuir 
estas qualidades, de fórma que realmente penhora 

;""' ~ (r • 

Devo declarar que o governo, á excepção do au
gmento do censo que deixa ao arbitrio da camara, 
entende que em tudo o mais o projecto deve pas
sur tal qual foi apresentado pela maioria que o 
assignou. 

OSn. lGNACIO M.mTrNs:-Eu entendia que havia 
necessidade de se marcar o maximo nesta lei, para 
que a constituinte o não pudesse exceder. 

0 SR . .MElRÀ DE VASCONCELLOS:-Não é necessario. 
. R. ES E E 

como disse, á apreciação da 
o governo não fará questão. , . . 
ta das. 

O nobre deputado pelo Ar..:1azonas offereceu di
versas que, segundo me parece, podia ter abre
viado, reduzindo-as a uma : - " fica mudada a 
fórma de governo. • 

Entendo qu_e .isso era muito mais simples do que 
estar fazendo reformas arciaes em diversos a.rti os 
visto que o conjuncto dellas vem a dar em resul
tado isso mesmo. 

Louvo ao nobre deputadQ a franqueza com qae 
se declara republicano; mas, senhores, deveremos 
sempre conservar a nação brazileira na incerteza 
sobre a sua fórma de governo ? 

Pois ha hoje quem venha pôr em duvida a ex:cel
. leucia da monarchia constitucional representativa, 
como foi decretada pela constituiÇão do Imperio! 

Creio que não_ exi~le neste paiz um só homem que 

pelo principio das evoluções se chegue a esse ponto, 
isto é, que se mude a lei fundamental do Estado ; 
mas aquelles mesmos que segundo os principias 
physiologicos entendem que as sociedades como os 
individuas passam por essas transformações, de-. 
vem Jer em consideração uma causa : o que se pro
cura nas fórmas do governo não é a sim pies fórma, 
é a liberdade, e a liberdade póde ser tão· effectiva 
e real em uma monarchia representativa, quanto 
põde ser em algumas repubJicas. 

Por isso· julgo que esta questão todos os dias 
aventada, pondo ainda em duvida a fórma do go
verno. do nosso paiz, so serve para incutir certo 
sentimento de desconfianca ue convém acabar de 
uma vez. 

Sr _ presidente, as fórmas do governo não de
pendem dos caprichos dos homens ; são modela
d~ segundo. os habitas e disposiçoes dos povos ; 
não podemos fazer de uma sociedade o que faz o 
estatuario com um pedaço de pedra a que dá a 

nos rege é não só a mais propicia ao nosso esen
volvimento, como a mais conveniente á integri
dade do Imperio (Apoiados). 

Senhores, a experiencia de lavrador me faz 
pensar assim. Ning-uem conheço que etttrando na 
posse de sua herdade, leve com dureza o machado 
ao tronco da arvore que foi plantada pelo~ seus 
an epassa os, a CUJa so1n lra rmcou a a 1 ta -
tempos da juventude e encontrou abrigo contra as 
in~empe~ies nos di~s de tempestade. Quem tal fi-

Ora foi á sombrã da monarchia que formou-se o 
paiz e conquistou a sua independencia ; estou per
suadido que nenhum brazileiro sincero deseja a 
mudança de nossas instituições. 

VozEs:-Muito bem-; muito bem. 
(O orador é muito felicitado.) 

O Sr. José Boni.raeio ( signaes de 
attencão) : -Sr. presidente : Os partidos não têm 
cora :ão só têrn interesses e ambi ões exclamou 
em dia de supremo desengano uma das cabeças, 
duas vezes laureada, da França parlamentar, pela 
corôa ~o genio e pela corôa d~ desgraça. 

representante do partido liberal no ministerio, devê 
ser para seus amigos a triste confirmação daquellas 
m3goadas palavras ; S. Ex. sepultou inteirG o 
coração do partido liberal nas estereis e sêccas 

·doutrinas, que desenvolveu, defendendo a obra 
immerita . do_ governo, e olvidan~o as mais solem-

da tribuna do senado, ou pregoadas nus columnas 
da imprensa. 

Respeitando as intenções. do governo do. paiz, o 
projecto de S. Ex., depois dos retoques que vão 
soffrendo todos os dias as explicações ministeriaes e 
da successiva manifestação dos factos, afigura-se-me 
uma cmlJoscada da fortuna, urdida catre as espe
rancas do futuro e as desillusões do passado, ás ge
nerõsas aspirações do partido liberal do Imperio 
(Apoiados, muito !!em). 

pa~a reformar , os artigos constitucionaes; nos 
limites impostos á constituinte, com os acrescenta
mentos significativos do discurso de S. Ex. e nas 
proprias tlleorias expostas á camara pela demo-
cracia governamental. · 

Sr. presidente, pertenço ao numero daquelles 
que entendem depender a reforma da eleição di
recta de refprma constitucionál, ainda mesmo que 
se tratasse unicamente de d~nir o censo do votante; 
porque a attribuição de interpretar as leis ordina
rias não comprehende a de interpretar as leis con
stituintes, e a interpretação legislativa envolve o 
direito de alterar a lei. Em face dos artigos i78 e 

•• - .. .. ('J' 

penso, só póde marcar o modo pratico das eleições, 
sem alterar as condiç:ões fundamentaes do direito 
político. 

Mas o nobre presidente do conselho é o chefe do 
gabinete de seu paiz, e o governo symbolisa a au
toridade da lei e a pureza da tradição. O que dirá 
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S. Ex. quando lhe perguntarem por que não foi a si mesma, não ultrapassando as raias que lhe 
preciso constituinte, para excluir as praças do pret, foram prescri ptas, e fica por isso constitucional
votar a lei dos círculos de um. transformai-os em mente sujeita á dissolução, si como poder ordinario 
<l;is~r:ictos de tr~s ~eJ?ntados ~ ~ecretar as incompa- nüo fiscalizar seus proprios actos no exercício do 

• · - . i IC o a gis ura or-
cipação do- voto, e quando- se proclama, apezar do dinaria e a constituinte, pela decretação de limites 
minimo do censo sem o maximo, que se pretende precisos quanto ao modo, torna-se legitima a disso
a enas definil-o transmudando o votante melei- Iucã da a n i a . -
tor; é somente agora que uma administração liberal mara, excedendo os extremos de sua competencia. 
brada, no meio de uma .sociedade, que tenta rege- :::r. presidente, a h •storia póde ainda offerecer-nos 
nerar politicamente: precisamos de constituinte cs~larecimentos, e, fornecendo-os, aproveito o eu
para libertar-vos, porque não precisamos dellá para seJO para responder ao nobre deputado pelo Mara
cercear direitos?·! . nhão, quando se referiu ao projecto da constituinte 

E por que sustenta o governo a conveniencia da e á constituição do Imperio. citando palavras de um 
pretendida constituinte? Para dar mais autoridade dos ·autores da tJelle rojeéto. O parallelo e en-
a er, mco~poran o as mo 1 cat;oes na constitmçao 1 tao IZ, rspensa-me de provar mais uma vez que o 
do ImperiO. O argumento tem dons gumes: em projeclo da primeira assembléa constituinte do 
relação ao projecto, tornando-o por esse motivo Brazil fundava a Dmnipotencia do parlamento, e 

), .. .. . . .. . . 7 • • - • 

convocando a constituinte; em relação ás leis ante~ : poder exeêuthro, embora assentem ambos no grande 
riores-enfraquece-as, denunciando a incompeten- principio da delegação nacional. As palavras lem
cia da sua origem. E, pois, a proprin constituinte bradas pelo meu illustre collega não contradizem 
t!Ca sendo pro~uc~o.de camar3s illegitimas, J].Uili- o meu juizo; porque, ao lado do elogio ao nosso 
1Icam-se em prmmp1o todos os mandatos anteriOres, pacto fundamental, le-se a solemne declaração de 
aflirmando-se. ao m~smo tempo a necessidade de ter querido fortificar mais o elemento monarchico. 
poderes especwes hoJe e a sua falta honte~ .. o g~- o Sn. FRANCo DE Si dá um aparte 
verno desautora a mesma camara que o ap01a, mqm- • : · . 
nando de vicio insanavel a ori<Tem de seu mandato O SR. JosE BoNrFACIO:- Comparando o projecto 

A que fica_ portanto reduzida a argumentação da constituinte e a cop.slitl!-ição, ~em. duvida reco-

Nem todas as leis a que me referi foram ac.tos 
exclusivos dos conservadores, mas que o fossem, 
a uestão ficava em seu verdadeiro terreno · o 
poder. publico não tem partido ; a autoridade a 
lei não tem amig-os. · 

O dilemma e portanto este-ou a constituinte 
para dar autoridade á lei no pregente, tirando a 
autoridade das leis no passado ; ou as leis do passa
do, com a autoridade das legislaturas que a vota
ram, desconhecendo hoje a autoridade da con-
siume · 

O modo de reformar é portanto um segredo de 
alta politica e talvez envolve os destinos do partido 
liberal ; é um verdadeiro adiamento com todas as 
alternativas de uma luta cheia de perigos. 

A reforma sem constituinte é a reforma pela 
camara e pelo senado, sem a resistencia e sem con
flictos; é a reforma sem tres dissoluções successi
vas ( ápoiado.~ ), para o partido liberal ; com a con
stituinte. é a decretação prévia de sua morte (Apoia-

Os limites do projecto revelam ainda o segredo 
da grande reforma. Aconstitui<_:ão do Imperio, ao 
avêsso do projecto da primeira constituinte, não 
creou uma assembléa de revista independente e 
dissolvendo-se por si mesma, mas determinou que 
os poderes extraordinarios fossem delegadog ú legis
latura ordinaria. Em principio a constituinte não 
póde ser dissolvida; porque nem o poder modera
dor sancciona a lei coiJStitucional, nem a uissolu
rão neste caso pódc ser um appello ao povo, des
apparecendo a camara dos deputados que votou a 
necessidade de reforma; mas na realidade a disso
lução da constituinte póde ter logar pela dissolu-
- da camara dos de utados. 
Esta dissolucão possível é um facto que o governo 

pretende transformar em direito p_or meio de seus 
limites. Si os limites são legitimas e o poder le
gislativo não morre, a camara futura; constituinte 
ao mesmo tempo, tem a obrigação de fiscalizar-se 

nem eu pretendi fazer o panegyrico de qualqúer 
dessns obras, nem tão pouco aceito como orthodoxa 
toda a doutrina do projecto da constituinte, e a 
prova s : - 1 s .i • ~ã - • -
leiros, equipara os assim aos creados de servir, 
preferindo neste ponto a constitui(;ão do Imperio. 
O que pretendi, foi demonstrar que, á parte a cópia 
dos artigos do proj~cto da constituinte, havia dis
tincçõcs fundamentaes, mas baseando-se a organi
zação. P?litica em ambas as cot__~stit'?-ições no mesmo 

• c.:. b 

para combater o projecto do ministerio, como vou 
neste momento procurar outro para explicar o mo
tiYo da delegação do poder constituinte á legislatura 
ordinaria. 

Discutindo-se na primeira constituinte o projecto 
da commissão de constituição sobro o modo de pro
mulgar as leis, ninguem explicou melhor do que o 
deputado Carneiro de Campos o que devia ser o 
poder moderador, e por essa occasião J.lromincia
rarn-se diversos oraàores a respeito do limite e 
a c:mce sanoçao rmperiai, uns sus en n o qu 
as leis da assembléa não precisavam de sancção, 
outros affi.rmando o contrario~ mesmo sem distin
guir as leis constitucionaes, das que o não eram. 

Na sessão de 26 de Junho de i823 eis o que 
disse aquelle distincto orador: 

• Cumpre que jámais percamos de vista que o 
monarcha constitucional, além de ser o chefe do 
poder executivo, tem de mais a mais o caracter 
augusto de defensor da nação : elle é a sua pri
meira autoridade vigilante, guarda dos nossos 
direitos e da constituição. Esta suprema auto
ridade, que constitue a sua pessoa sagrada e in-

. · · i · t de t 
tempo . tem reputado um poder soberano distincto 
do p•.,der executivo por sua natureza, fins e attri
buições, esta autoridade digo , que alguns de
nominam poder neutro, ou moderador, e outros 
tribunicios, é essencial nos governos represcn· 
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tati-ç-os. Em verdade, senhores, desde o momento A doutrina do Sr. presidente do conselho dcs
em qne a nação, não podendo exercer por si vendou ainda mai.s o arc~mo sybilino do pro
mesma todos os seus poderes, delega o exercício jecto. Negar á constituinte o direito de alterar 
d.elles, ama saudavel deseanlian~a de p os e \ixgnlas, estteitat a acç- , -

Ignora qne o o po er en e por s1 mesmo a pecie de doutrina plebiscitaria, transportando-a 
ampliar-se; e que é da natureza do-homem amar das regiões populttrec; para o recinto das assem
o ~der. Nas monarchias representativas, dous bléas deliberantes, doutrina descenhecida em todo 
riscos ha a correr.- !.0 a reunião dos poderes do o mundo civilisado, nos termos em que a expôz 
corpo legislativo.. o que constituiria a tyrannia o Sr. presidente do conselho, 
de muitos; ~.0 a reunião dos poderes no cb.efe da Para que a discussão na futura constituirte, e 
nação, o que lhe daria o caract~r de um monarcha segundo as formulas de !83~, si nenhuma ad-

--- --- --.,.abns<:1uJnt. llttl)'e-formalia a tyra . r 1çao ou emen a po e ser etta, am a com m rac-
conservar a liberdade entre estes dons escolhos é ção expressa do texto constitucional? E para seme
indispensa.vel que o poder legislativo e o mo- luaute empenho exigem-se poderes especiaes~ quan-

-------~n~arc~~b~ico~s~e~-a~m~~a~r~m~a~d~o~s~d~e'-!u~m~::.~if:""~l~~·e.,..lJ-.<U.~JmJ. L:->-f--UUL....US-geU."S :reputam-se mais d. -
o poder legislativo sobre os ministros, que no para impedir qualquer alteração que não seja por 
exercicio do poder executivo podem favorecer a elles aceita! E' verdade que o projecto de S. Ex. 
tyrannia de um só; e o monarcha sobre o corpo contradiz a:s formulas severas em que Laseou·a sua 
legislativo, para que este não possa sahir dos doutrina. O-sim e o não-desapparecem diante do 
limites que a nac;ão lhe tem marcado. Estas con- maximo e mínimo do cen~o, e vão sem duvida 
siderações deram nascimento ao poder moderador, encontrar obstaculo invencivel no voto parla
~ue é o baluarte da liberdade publica e a mais mentar. 
lirmc garantia para a nac;ão de que nós, que O senado não intervem, mas determina o limite 
somos os seus legitimas re{'rcsentantes, e os que por que vota com a camara. A camara e o senado 
nos suceederem em assembleas, jámais nos trans- limitam, :não só o objecto da reforma, mas ~ s~n 
formaremos em senhores e tyrann . . . . . . . . . . . . . , • 
................................................ -

" Não póde certamente ser razão sufficiente ara 
nao necessttarem e sanct.ao estas leis, o serem 
feitas em uma assembléa tonstituinte : porque a 
nossa vontade será· sempre conforme aos seus 
interesse~ ; nem por sermos constituintes temos 
poder de mudar a fórma do govern9, e privar a 
nação de um direito que lhe é proprio e esscn
ci~l á sua segurança, liberdade e independencia ; 

. 1s e n 1 etplo es e 1scurso, 
nós não viemos fazer uma constituição para um 
povo selvagem, que não tivesse governo algum. • 

Entre os ministros, que assignaram posterior
mente a constituição outorgada, ha quem susten
tasse opinião contraria á sancção das leis con
stituintes, ·e a cama.ra sabe qual foi a opinião 
vencedora naquella notavel assemblé;l. Assim de 
um lado o interesse dynastico, com os olhos fitos 
na monarchia que tinha imaginado, e de· outro 
lado os precedentes contradictoritr - -
que assignaram a constituição, aconselhavam o 
meio indirecto que se adoptou, aceitando a disso
lUQlio como facto, e negando-a como direito, e ao 

-mesmo tempo que se nega a interv-enção dl) Im
perante na lei que reforma a constituição. O 
poder moderador não sancciona a lei éonstitu
cional e não pJde dissolver a constituinte;· mas 
sancciona a lei ordinaria e dissolve a legislatura, 
sem a qual não ha constituinte. 

Os limites- do projecto restauram por nm meio 
artillcioso o proseripto direito de sancção, ele

. vando a um principio de direito constitucional, 
a attribuição de dissolver as constituintes. A li
mitação constitucional uanto ao ob · ecto é es-

.' a ao mo o, e CQmo o sena o não deve in
ternr na reforma, o fiscal unico das emendas ou 
addiçõcs, dentro ou fóra dos limites, é o poder 
moderador. Eis ·porque chamei com toda razão 
co~stituinte constituída a nova as!embléa, que 
va1 convocar o duvidoso liberalismo do governo. 

todos juntos (Riso)_ O objecto e o modo constituem 
a reforma ; e, si para este ou aquelle não tem 
limites a le""islatura ordinaria ara ue exi iu 
constltut~ao as constttumtes? I>ara o-sim-e llara 
o-não? 

Entre o-sim-e o-não-porventura não com
prehendeu o legislador alguma cousa? Como se 
explicam em seu engenhoso mecanismo as varia· 
das disposições constitucionaes da nova organi
zação política? Que laço historico prende as as-

eas e reVJs a o projec o a constttmr.ao, 
dissolvendo-se por si· mesmo, ás constituintes· da 
nossa constituição representadas na prupria ca
mara dos de-putados durante a legislatura ordinaria '1 

Os limites estreitos do projecto envolvem o 
direito de dissolução como principio: ora quem 
não Jlóde sanccionar, não póde dissolver, e na 
theoria constitucional a fiscalização dos excessos 
da constituinte quanto ao objecto, está na propria 
lei ordinaria, indispensavel para que se tornassem 
uma realidade ratica as e. - - -
st1tucionaes. O projecto do governo iuverte todos 
os principios e diz: quem não póde sanccionar, 
póde dissolver, e para isto basta marcar limites 1 
(Riso e apoi&dos). 

O facto da dissolução possivel pela dissolução da 
legislatura transforma-se em doutriaa constitucio
nal, e doutrina contradictoria. O Imperador dissolve 
legitimamente a constituinte, si o mandatario geral 
não fiscalizou o seu proprlo voto desempenhando 
o mandato espt!cial ; o sen~o não intervem na re
f:lrma, embora con1petente para marcar e conhecer 
os limites que assignalou! (Apoiados)-

Senhores, a constituinte não é constituinte; a 
reforma não é reforma constit · l · .,. 
c quem vm fazel-a, juiz e fiscal unico das necessi
dades do povo brazileiro 1 (Apoiados e apartes). . 

O governo legisla porque póde dissolver a legis
latura ; e, admittido o principio, põde convocar 
outra, e por conseguinte decreta a necessidade da 
reforma conforme entender (Apoiados e apartes). 
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' que atemos os braços á constituinte quanto ao 
- modo de reformar os artigos indicados. Não podeis 

supprimir a phrase - e o que {ôr vencido - ; não 
podeis riscar as palavras - addiçào ou emenda - ; 
não podeis, argumentando com a phrase - p!·etm~
dida reforma-, torturar a grammatica, esquecendo 
as orações antecedentes. Si o governo tem o direito 
de dissolução, c dispõe dos estreitos limites do pro
jecto~ quem decreta- o que for vencido- é o go
verno (Apoiados e apartes). 

sta1s engana os ; em e nao VIgorou 
semelhante doul.rina; já vol-o provei, hoje ac
crescento que a formula do projecto que passcu 

• • O' • 

e por isso mesmo primitivamente envolvia a refu
taçi'io da doutrina plebiscitaria do Sr. presrdente do 
conselho. A questão foi muito diversa, ninguem 
suslcntou a original theoria que combato. 

U?.u voz:-0 Sr. Paula Souza. 
O Sn. JosÉ BONIFACIO:- Um novo engano; o 

pensamento era outro e resumira-se no segumte: a 
refürma deve ser iniciada desde logo, sem prejuízo 
das alterações que lhe possam ser feitas, dentro dos 
limites propostos. Podem-se comprehender tres 
opiniões : approvação ou reprovação pura e simples 
da f!Oposta; approvação ou reprovação·, com o 
dire1to limitado da alterar; e approvação ou repro
vaç5o sem outros limites a n1io ser soore o objecto. 
Em 1831 e 183~ só disputou-se sobre as duas ulti
mas opiniões. A constituição não podia, exigindo 

., ~ . . · .. ;;: 
legislatura ordinaria, c muito menos devia, negnn
do a sancção ao poder moderador, delegar aquelles 
poderes á mesma legislatur:~, recu~ando em princi
pio a dissolução e firmando-a como facto. 

O Sn. FRANco DE S.\:-0 defeito é dosystemada 
constituição. · 

O Sn.. Josk BoNrFACIO:- Encarei-o sobre esse 
ponto de vista, mas o projecto do governo trans
forma o facto em principio,. constituindo pelos seus 
limites, levados ao extremo do -sim e do não-, o 
poder moderador ultimo fiscal do mandato geral e 
do mandato especial, e tornando por isso mesmo 
illusoria a necessidade dos poderes ad hoc. 

O Sn.. FnANco DE S . .\.:- Ainda que o limite sere
ferisse unicamente aos artigos, a consequencia 
seria a mesma, desde que era possivel o excesso. 

O Sn. JosÉ BoNrFAcro:- J~ disse que a constitui
ção do Imperio flanqueou a difficuldade, negando 
em principio a dissolução e consagrando-a de facto; 

cipiÕ subversiv~ de que a reforma é feita pela 
legislatura ordinaria e simplesmente approvada 
pela constituinte, qual a posição do partido em face 
desse recente passado, tão cheio de esperanças e 
tão carregado de promessas? O projecto significará 
na historia um adiamento indefinido, e para nós 
todos era o campo aberto á luta de todas as idéas, 
ou o altar erigido para ceremonias de uma retracta
ção solemne. Si ressucitassemos os programmas de 
outr'~ra ou a? menos p~rte d~lles , surgiria o 

o :>, 
apoiassem o govel'llo com as suas declaracões da 
momento, e a sua reforma restricta, e os que em 
o l osi ão recordassem as romessas de h ontem. i 
todos, curvando a cabeça aos decretos do destino, 
votassemos como um só homem pelo inconcebivel 
projecto do g-overno, dizíamos mudamente ao paiz: 
esperai indefinidamente por todas as outras refor
mas, tereis mais tarde uma nova constituinte ; é 
preciso antes consultar o paiz ! 

Eis outro dilemma do overno : ou retrac ,ão ou 
esor em Apoza os e apal'tes • 
Não é possível escurecer a verdade, e a verdade 

é esta, desde que pedis a reforma para emancipar 
o voto, e negais o voto para emancipar a nação ; 
desde que recusais consultai-a sebre qualquer outro 
objecto e ao mesmo tempo contradictoriamente, 
pregais em nome do liberalismo a necessidade de 
outras reformas, cujo adiamento indefinido vossa 
devi são não pó de assignalar. · 

Quereis um exemplo? Cito-vos a reforma muni-. ·;:; . . 
qual quer CJUC seja o fim ou tendencia de suas 
disposições 'l 

O Sn. CA~SANSÃo DE Sr:mmú (presidente do con
selho) dá um aparte. 

O Sn. JosÉ BoNrFAcro :-Recordo-mé, si a me
moria me não falha, quando ministro do imperio, 
de ter visto na secretaria algumas reflexões as
criptas do Sr. Visconde de Bom Retiro, dirigidas 
ao finado Sr. Marquez de Olinda. Aventavam-se 
diversas questões constitucionaes. A separação da 
deliberação e da e~ecução no governo municipal; 
a escolha do presidente pelos mesmos vereadores 
ou p~lo gover~~ ;. distinctas a execução e a deli-

municipal pela administração do paiz; si "me não 
engano, eram questões discutidas nes.;a carta do 
illustrado Sr. Visconde do· Bom Retiro 

Acha o governo que todos esses pontos podem 
ser resolvidos por umi) lei ordinaria, quando clle 
proprio pede uma constituinte para emancipar o 
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voto, apezar de todas as leis ordinarias que o 
restringiram ? . 

Não o· comprehendo, c é sob aquelles pontos 
. de vista que eu desejara que o nobre. presidente 
do c.onselho apreciasse o seu aparte. Supprimil-os, 
seria entrar no caminho dos expediente~ sep:1 

reforma~. 
Qual é, portanto, a victoria com que nos ace

nam? A victoria do censo sem maxi mo possi vel? 1 
A \•ictoria da exclusão dos analphabetos em'"um 
paiz como o nosso? I A victoria da luta intes
tina elo ue dissemos hontem e .1clo 
quecemós hoje? I A victoria do projecto pe a con
stituinte e da constituinte sem poderes? ! 

Oh! quando pelo conjuncto de todas essas cir
cumstancias abrirmos a sepultura de nosso pro
prio purtido, dir-se-ha que toda a culpa é nossa, 
~ no ent:mto n iMa liberal p~r cc_rto não gov~rna 
< ( ""' os caminhos mais dilliceis ou os mares mais tor· 
mentosos, para chegar ao fim de sua vingam. . - ~ . . 

ração, em França~ Por gue não separais o habi
tante das cidades do haoítante dos campos' Por 
que não ·multiplicais o v~o na mesma pessoa, na 
proporr.iio do augmento ~a renda~ Vossa logicn 
e uma logica especial ; tira a ca.pacida~e do censo, 
mas nega igualmente ao censo u cnpactdade I 

og1ca o projec o az mais o que Isso ; rec a 
diante do minimo e não reeúa diante do maximo ; 
pu1·ém, si o minimo é o primeiro gráo na escala, 
o maximo deve contel·o e por isso mesmo ser !l 
mulliplicação do primeiro gráo de . capacidade.! 
Não é desauimador que a democracia no Brazil 
diga, pedindo uma constituinte para emancipar o 
voto : Todo o censo, por mats elevado que soja, 
me ser·;e~ 

Diante do ro·ecto não óde o Sr. residente 
o couse o tzer : uem possue possue 4001~. 

Eu, sim, poderi!l argumentar desse modo. Mas a 
questão, de tal arte, toma nova face. Si quem 
ptidc adquirir tOO~, adquiro 400~ para que le
vantnt• u censo? A elcvncno teria apel}as em nosso 
11nlz o grande mcrito do facilitar ns exclusões no 
lll'rolame w s 
co~tumeR pollticos nos ensinam o que são 11!1 qun· 
lUlençües, desde quo partis da ~unidade da base 
entre iOO~ o 400,, o vosso ~ro ecto roporciona 
mnis racll recurso no exclusiv· mo Se partido. 
Vossn medida de capacidade fica sendo medida de 
exclusão. 

O SR. SouzA CARVALHO : -O censo não- é medida 
de capacidade. · 

O SR. JosÉ BONIFACIO:- Então voltamos à me
dida da independenria pessoal, e o seu limite . 
está na produ.ctividade do trabalho ; quem ganha 
pura. viver, á sombr~ da protecção social, e .tem 

::; e , 0 1 • 
resse em não }lerdel-a, porque tudo perde, tem 
o direito de votar. Negai-o é affirmar implici
tamente a graduação das escolhas e a escala do 
voto. Vejam em queficam I . · .. 

Sr. presidente, conheço tres doutrmas distm
ctas, correspondendo a tres a licações diversas, 
o tre~to e voto e um 1re1 to natura , tem por 
applicação o sutfragio universal o direito de voto 
é um direito politico, tem por applicação o suf
frag-io generalisado ; o direito de voto é uma 
funcção pnblica, tem por nppliicação o súffragio 
gradual e snccessivo, conforme as circumstancias. 

A rimeira doutri · n i vot · · ã 
como identifica o direito de pensar e o direito de 
communicar o pensamento·; a segunda suppõe-n'o 
npenas modalidade do direilo do cidadão, e só com-

:. · i i .b o e.,1 u 
exercício da escolha; a terceira o equipara ao em
preg~ pul.llico, .. ,e só o jul_ga dependente das ciréum-

O r.rojecto que se iscÚte é ·por esse lado ainda 
contradictorio. Excluindo os analphabetos, argu
menta como si o voto fosse uma funcção publica. 
Elevando o censo, requer a constituinte para alte
rar o direito politico. 

UMA voz :-0 direito olitico de ende de con-
1çoes. · 
O Sn. JosÉ BoNIFACio :-E neste caso enun

cia-se pela resteicçiio do censo. Ora, ninguem púde 
. ignorar que os sustentndores da reforma sem con
stituinte, argumentam com o voto como funcção 
publica, e os Sll;ite.nlador~s. da opinião opP.ost~ com 

base constitucional de sua argumentação é o ~ !6 
do nrt. ~~ da constituição e o art. 97, para os se
gundos onrt. !78, em sua expressão textual. 

Pela doutrina do projecto o voto é e não é di
reito JlOiitieo (Apartes). 

Para mim é um dir1!ito politico, c por isso exro 
u rsa ; vo nm o os que po ent votar, 

como parte da associação política. 
(Cruzam-se apartes.) · 
Repito-vos-é preciso escolher: ou aceitar o censo~ 

medida de capacidade, graduando-a ; ou aceitar o 
censo, medidà da independencia pessoal, geilerali
sando o voto. O mais é negar e aJll.rmar ao mesmo 
tempo. 

Excluindo os analphabetos, as razões expostas 
ara sustentar o · · - · · 

a opinião dos escriQtores, ao direito dos paizes es
tranhos c á especiahdade de nossas eircumstaneias. 
Dominando-as, deve o espírito humano procurar 
um principio superior I}ara explicai-as. 

Qual é este principio superior ~ Si para votar 
não b~sta querer ~ discernir_:; si é p~eciso condição 

exige mais alguma cousa. Excluis os· analphbetos, 
porque não sabem ler e escrever; excluis os que 
niío sabem ler e escrever, porque não sabem cal
cular; excluis os que não sabem calcular, porqu·e 
não sã~outores; e~cluis os quê são doutores, por
que ha quem saiba maJs do. aue elles lRunl 
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Ó SR. JERONYMO SODRÉ:-Esta sorites de V. Ex. 
vai lon e. · 

O Sn. JosÉ BoNIFACIO :-Sem duvida, é a logica 
do projecto : ou a condição do acerto está no exer
cicio cumulativo do .votó pela_ associacão, e neste 
caso pouco importa que o analphabeto vote ; ou 
está no voto individual, e neste caso os mais capa
zes excluem os menos capazes. 

(Ha mn aparte.) 
E quem sabia ler e escrever na antiguidade? 

Na antiga Roma os fidalgos tinham copistas, os 
escravos copiavam. O que sabe ll3r e escrever póde 
até não servir-se do meio à sua disposição para 
alargar os seus conhecimentos. · 

O Sa. lERONYMO ODRE. a um aparte. 
O SR. JosÉ BoNIFACIO:- A sociedade sabe mais 

do que todôs; é a rP.uniiio de todas as for(fas in~el
lectuaes e materiaes dos homens. que a compoe ; 
acima della não ha sciencia, nem interesses ; tudo 
se perde em seu vasto seio. . . . 

ram os nÓbres depÚtados nos perguntam ai é possi · 
· -• ~,.,nfundir Pascal e um camponez, o espirituoso 

'"a •r ·-:· .. ,· 1 - , ... -,·!•-- · 
.ton e um .;perario, imaginam uma associação fóra 
de si 'mesmo, e sem Jogica não querem chegar á 
doutrina promettedora dos predestinados (A ártes ). 

ompre eu o o receto as u 1 uso s ; 
a tb.eoria da eliminação politiéa não tem limites ; 
as capacidades graduam-se, pela .sua natureza, são 
relativas, e por isso as incapacidades não têm fim. 
Determinai a vossa medida, 11ara que ella não seja 
o arbítrio em vez da justiça. Quem deve ter o direito 

vot ~- • 
() SR. lERoNYMo Soon~ :- Deve toda aquelle que 

tem uma certa somma de conhecimentos para 
garantir a sua liberdade de voto e, na minha opi • 
nião, saber ler. e escrever é quanto basta. 

(Ha. outros apartes.) 
·- ' Como se define essa quantidade certn ? Em que a 

leitura e a escrlpta por si sós nmrmam os conhe· 
cimentos necessarios para votar f Não pódem uns 
saber mais do que outros' Stunrt Mill, tão citado 
nes&a materln, contenta-se Dllenascom essa afamada 
con.di(}ão, ou. pelo contrario ped~ mai~ alguma 

desejÓs nlio se alargam mesmo ainda mais, quando 
vê em outros conbeclmentos gorantia de acerto ! 
Por que paraes a melo caminho? 

{G,.u.:am-se ditfe1·entes apartes.) 
O Sn. PRESIDENTE : - Peço ~os nobres deputndos 

-que n.iio inte~rompam o orador por semelhante 
fórma; faliam dous, tres e quatro ao mesmo tempo. 

o Sn . .Tost BoNlFAcro :-E' que o projécto é muito 
. i i 

a attenção de todos. 
O Sa. JERONYMO Sonrui: :-fl. mais ainda o iUustre 

orador que estã na tribuna chama a attenção dos 
que o ouvem. 

0 SR, lOSÊ BONIFACIO:- Muito obrigado; ll CIIUSll 
· l • e de ois dos rinei ios a 

analyse dos argumentos em contrario vai demons· 
tral-o. · · 

A opinião dos eseriptores, citados nesta casa para 
sustentar a famosa exclusão, não tem o valor que 

t.. ~.-TOKOio 

se lhe empresta ; porque parte do ensino obrigatorio 
é gràtuito, e assenta todo seu raciocinio,na ene-
ra 1 a e ou ac1 1 a e a mstrucçao pr1mar1a. No 
Brazil. não raciocinariam do mesmo modo. Uma das 
províncias do Imperio em que a jnstrucção está mais 
generalisada é a doJUo de Janeiro. Pois bem, leia-se 
o relatorio do illustrado Sr. Visconde de Prados, e 
ver·se-ha gual a distribuição das escolas e quaes 
as · i d e lá s 
aprender a ler e escrever. Ha perimetro de tal 
e.ltensão, em que os moradores das extremidaes 
precisariam do dia inteiro para ir ás escolas e-v-oltar 
das appetecidas lições. 

Póde-se diz.er que a Europa civilisada desconhece 
esta incapacidade; si ha exemplos em contrario são . . . ' . ' -
direito de excluir por tal motivo, porque ha dever 
de instruir. Acha-se, sem duvida, mais facil e nobre 
essa t:J.refa, e no entanto essa exclusão nãn teria as 
proporções monstruosas do projecto, ouseconsidere 
o alcnnce da medida, ou se considere a injustiça da 
privação de direitos. · 

: . 
não explica a odiosa limitação do projecto. Pe\o 
c'!ntrario, arguUI~nta; com a gr~~de mass~ ~-os que 

inconsciencia do voto, é fulminar os governos 
pela sua desidia e negligencia, e seguir um caminho 
tortuoso para chegar ao mesmo íim. 

a i · · ut s q e nao s em 
ler e esc.rever, ou proporcionar-lhes tempo e meios 
para o saber. 

O projeeto inverte os dados do problema, e quan· . 
do a massa do.; ex.cluidos devia afastal·o da exclu· 
são, pelo tristíssimo e odioso alcance da medida, 
ar umentn com ella, reduzindo a dele a ã · • · 
nal a() man ato a ms1ga!flcante minoria, creação 
eloqu~nte do mesmo poder l . · -

Sr. presidente, confesso que não -posso compre· 
hender, mesmo em face das leis do meu paiz, esta 
incapacidade, forjada pelo projeeto que discutimos. 
Não é a lei obrigatoria pa~a todos de ois de pr2· 

presumimos nós a sciencla porque em uma soei. 
edade orgmtizada a eonverftu;iio diaria, as reuniões, 
a imprensa, os julgamentos dos tribunaes, a publi· 
cidnde dns sentenças, c tantos eutros meios t'orne· 
cerão ao homem o conhecimento da lei., Não o pu. 
nis, si a \'loln, nindn que não pouesse conhecer . - . 
e concorrer para sua formaç o, pelo seu voto ? 

(Apartes). 
O Sa. JosÉ BoNrrAcro: -Essa lei dispõe do sua 

liberdade, de sua familia, de sua honra, de todos 
os seus interesses, e, reconhecendo a integridade 
de seu juizo e de sua vontade, o projecto os eollo· 
ca como testemunhas mudas diante de tudo que 
lhes póde ser caro. Os analpbabetos não votam 
porque não sab~m ler, e como consequencia pão . 
prens~, salvo em:causn: propria, porque não estão 
no gozo de seus direitos politicos (Apartes). · 
· Sêde logieos ; exclui os cegos, porque não podem 
ler, ou creai uma escola de cégl'l~ para ensinar aos 
que Q sabem a ler e a escrever comG elles • exdu.i 
os surdos or ue não ouvem n~ • 
. clamat nos aetos e e1toraes ; exclui os mudos, 
porque não faliam, e 110r isso estão impedidos de 
defender os seus direltos · nos dias da . eleição ; 
exclui os epilepticos,_ conhecidos e nio conbe· 
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sabem administrar sua fortuna ; exclui os velhos 
desmemoriado3, que já nem ao menos conservam 
inteiras ~s lembranÇ'as de sua propria vida! 
·o vosso projecto é uma obra incompleta; parece 

aterrorisar-se ante as tremendas consequencias de 
seu proprio principio. 

de tudo o voto é um acto da vontade, e a sua 
IJase é a independencia da pessoa, assim como 
a fiança do seu regular· exercício a soberania 
da nação. Poderia sustentnl-o com . o exemplo 
da Franr,a republicana, da Suissa, dn Grecia, e 
~té dn_ Prussi~ ~ara a nom~ação do l}eicltstag do 

' ' é o voto generalisado, nos termos da constituição, 
para defesa de todos os interesses legitimo~, por 
menores que sejam, e como garantia permanente 
da paz e da ordem. 

O despotismo da; minorias, pela omnipotencia 
do overno do ro'ecto conslitue urna -
e1ra :lflstocracia, cre:mdo um privilegio em pro· 

veito dos seus eleitores de jtLI'e pt•oprio. Appellar 
para o tempo não é ·contestai· o ; todas as m·isto· 
cracias argumentt1rão assim, e esta nem ao menos 
tem raizes, é uma creação artificial, levantada 
para simplificar a já conhecida intervenção do 
poder publico nas urnas do Impcrio. Muda-se 
a fórma, o. facto fica o mesmo ou peóra de ron • 

. dições. 
Sr. residente o nobre ministro c 
nete, tem-nos fallado por m:lis de uma vez da 

~mancipnçiio do voto ; feliz emaucipa~ão I Enca
remos a eleição antiga e a nova e!etçiio gne se 
:espera. Na eleição antiga tinhamos a considerar 
o votante, o eleitor e a deputado ; e por detraz 

, das. tres entidades, 11. influencia local e o governo, 
ma · · 

I eleição, como se vai prnticar, o votante desnppn· 
rece, e fica em campo, face a face, o eleitorado 
c o ~overno, n influencia local e o deputaclo. A 
questao, :portnnto, n verificar, é esta:- si o pro· 
jeeto fortlllca mais n ncljão governamental, d1mi· 

rep~·esentará directamente o eleme~tÓ governa· 
mental. Na lutn só podem comprehender-se duas 
for as em ant:wonismo uma ue vem de baixo 
outra que desce de cima.,.., .. ní·-~: -. .. ... r::-...::,.~~--·~·· 

Si a natureza pbysica ter'l/11.,jQ.~~ munao 
n~oral tambem as con_hecei ~ rei quê às saperio-

maior d~mina a força menor. Sob este ponto de 
vista o projecto n3da póde fazer; mais ell() torce o 
rumo natural das causas; elle tira a legitimidade ao 
mandato; elle substitue um facto natural pe!a ty
rannia da lei; no fluxo e refluxo dos acontectmen
tos, é preciso contar com todas as ideas e com 
o as :~s pmxues o m; nao la stgna cer o para 

indicar de antemão as superioridades, e as de hoje 
des~pparecem amanhã, o projecto do governo altera 
todas as condições de urna luta regular, fortale
cendo, por esse modo, a sua acção maleficamente 
c entra lisadora. 

u ao d tado éf- · 
que presume-se rcpresen!ar quasi a naçã? intei~a 
com p parlamento nasctdo de uma aristoCf$lCia 
eleitoral, creattiio da propria lei. A camara pelo 
voto gene1·nlisado aferra profundas raizes no seio 
do propdo paiz, e niío havia motivo para recusar-lb.es 
terreno no projecto do governo, st renlmente fosso 

.:\ o • 

~ . 
cida iio para as lutas da politica, excita-o a. cuidar 
dos interesses do paiz, uesenvolve o espirito publi· 
co, entretem o patriotismo, lign entre si as diversas 
classes da sociedade, aproxima os homens, impon· 
do-lhes em nome da leí reciproca attenção, pelo 
mutuo respeito de seu direito, sempre tão favoravel 
li manutenção da ordC'm e da p11z. 

N5o sou eu que o digo, todos o têm dito ontes de 
m!m, e ~ por .isso mesmo. que protesto contra a 

Essa aristocracia decompõe-se á primeira vista. 
Figura como sen elemento mais poderoso em pri· 
meiro Jogar o funccionalismo, e seguem-ge depois 
os coustmclores de obras e seus dependentes, os 
privilegiados do orçamento e suas ndherenci~Js, a 
advocncin administrativa c0m seus contratos, as . ~ . 
. , ' 

n Muda dn grande !herdade eleitoral, o corteza-
nismo em procura de honras e titulas. 

Sr. prcs1dentc, é uma verdadeira illus5o o que 
se pretende- ~urificar as urnas, excluindo a na
ção de votar. E velha e conhecida n verdade ; as 
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a~uas quanto mais profundas menos corruptíveis. rupção eleitoral, ou porque ·attentaram por meio 
St ao menos e shefe de ~abinete nos--disse,SsiJiiftlat-Hie-=--Vie-mntei:-~rmne1aa-cc;F.las-s -ccÔlonmttr:I ana~lilibreeil"Id1da[(dl:Êendbanertleieir---------
a somma provavel dos eleitores e qual o alcance dos ção, e tantos outros casos de incapacidade· ou de 
excluídos ! Mas não quer ou não pode; até hoje ficou indignidade figuram nas leis eleitoraes. 
sem resposta o requerimento do meu nobre collega No projecto que se julga com direito de marcar 
pelo Amazonas, pedindo informações ou dados es- limites á constituinte, excluem-se apenas os anal
tatisticos, indispensaveis, , para que ao menos phabetos, o que pnrece indicar a impossibilidade 

· conhecessemos ·a extensão das medidas propostas de qual uer outra exclusão (ApMtes). Não discuto 
--- --- - -f-( A~pomi>ttadtl:to~s)~. :A----cal:i:rn.w tem de votai exclusões en 1 ou 1mprocc enCia as mcapac1 a es 

massa, sêmque possa ao certo saber o que faz. apontadas. O que digo é que o projecto não consa-
0 eleitor do projecto niio é o eleitor da nação gra uma só, e formulando exclusões não <:l)gitadas 

brazileira; nem ao menos póde dizer que tem a traz sob o ponto de vista em que se postou o governo, 
de si o votante. O deputado repr~senta a vigesima não podem ser decretadas pela constituinte, por-
parte da população, com oifensa do art. 97 da cons- que para isso n!io está autorizada, e não podem ser 
tiluição, que manda proporcionar o numero dos decretadas ela le islatura ordinaria r · -

Nao ha limite. • CICIO e 1re1tos po lticos ; tratei de condemnações 
Si eu fosse ministro, pediria que se alterasse a cumpridas, cujos ~asos importam, pelo facto reco

formula da promulgação das le1s, e em vez de- nbecido, a incapacidade eleitoral. . O crime torna 
--- -----.,u:)ljnamtrritime-'-acclumacão dos po u'- · · 1 ypethese o réo indigno .do exeA.icio do direit : 

acclamação do censo e dos que sabem ler e escre- Nem trato eu de indagar si no todo ou em parte 
ver. deve ser aceita a d'outrina das legislaçõ!ls estra. 

Não sei po · · , h ; estudo o projecto em sens limites e tento 
para realizar a eldiÇão directa, mostra-se tão re- investigar o alcance de sua mudez a respeito de 
ceioso do povo que representa;nos paizes de elei· um pontQ importantíssimo. As interrupções não 
ção censitaria, o censo acompan~a as condições têm por conseguinte valor, porque não se trata de 
sociaes e tende sempre a baixar (Apartes). suspensão de direitos em virtude de artigo con • 
· A Inglaterra e um paiz aristocratisado; a liber- stitucional. · 

dade está nos costumes, antes de estar na lei, e em (Contintiam os apartes, luz,endo reclamações de· 
-------------4m~are~fi~a~e«le~iwffiWromi~h~~~~~·~~~~~~~s~.~~cy~u~a~s~.~poA.I":s~e~r~o'oA.,~u~o~r•c~o~n~s'"a~n~c•·---------------

valor dos exemplos que de lá tirassemos. mente interrompido.) · 
Ainda em 1831 cincoenta e seis bur(\'os podres, E o que admira, Sr. presidente, no meio da s.ig--

cuja popülação era inferior a dous miY habitantes nificativa deficiencia do projecto, é o característico 
tinham iH cadeiras na camara dos communs, e argumento do Sr. presidente do conselho, man. 
um delles OZd-Saru.m com H habitantes dava dous tendo o direito de marcar limites á constituinte, 
de utados. Posteriormen e desa areceram em · , senda 1lBl faetar na· eanfeeçãa 
parte esses abusos, em virtude do blll Bussel Grey, da" lei, não intervem o senado na reforma do artigo 
que adquiriu força de lei sob Guilherme IV, mas constitucional. Esta argumentação é cerebrina, e 
ninguem. ignora que até hoje reclama-se do pnrla· \)óde-se traduzir do seguinte modo :-o senado não 
mento contra a desigualdade da representacao em mtervem, porque deve intervir 1 Desde que os 
diversas partes do .reino. · limites são necessarios porque a intemnção não 

Sr. presidente, o projecto, apezar da contradicLO· existe, era mais facil declarar a intervenção para 
Fia sasteatação do H!ustre chefe do gabinete, ne·m-.~-w...,._~:n·....m· es não se dess • 
ao menos sabe guardar coherencia, mantendo os E o que admira ainda mais é a palavra de S . . Ex. 
principias em que se basea. A lei ordinaria não hoje combinada com a palavra de hontem. Hontem 
póde crear incapacidades, e, si a constituinte está a necessidade de um mandato ad koc negava ao 
adstricta só e unicamente a ap~rovar ou desappro- senado brazileiro a intervenção na reforma; hoje 
var o projecto, como se exphca o silencio . da lei, o equilibrio d~ dons manda1os geraes, embora um 
em referencia aos casos de incapacidade ou indig- vitalicio, dá aos senadores o direito de fazer a 
nidade que se encontram nas legislações estranhas? reforma préviamente, porque a não podem fazer 
Não descobriu o governo um sõ para contemplai-o depois. - · · 
em seu projecto, ou todo seu receiO concerne unica- Originalissima doutrina é· essa, que ao mesmo 

---- --- --mHKieiUnt - 'coe e tecusa o mandato especial, e sob o 
rendo as legislàÇões da Europa, que série de inca· ponto de vista politieo esforça-se por cont~DJar aÇ~ 
pacidades contem ora uma ora outra? Os condem • mesmo tempo os representantes temporar1os e os 
nndos a penas affiictivas ou infamantes, os fallidos representantes vitalicios Jla nricão I 
não rchabilitados, os sentenciados por vadiação ou UM SR. DEPUTADo:- E' da constitui,.ão. 
mendicidade, os que têm casa de ~ogo ou vendem v 
loterias niio autorizadas, os depos1\arios que snb- O SR. los& BomFACI~ :-A constituição não diz 

--- - - ---ttrnalfthirem--os dinhe~s--que-' · , , , · • 
substancias alimenticias ou rnendicamcntosas, os dar queimar-lhe as paginas, pelo diapendio das 
que nttentam contra a moral publica, a religião e palavras inu.teis, e pela extravagante contradicçio 
os eostumes, os condemnados por crime de roubo, de. doutrinas. Bastava-lhe, si pretendesse como 
estellionato ou ·falsidade, os conrencidos de cor· necessaria a i11tervenção do senado, docretal·a em 
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termos claros. Negar, 

lho, e pretender o direito a hmites restrictos~ pela 
falta d:~quelle indispensavel concurso, não é argu
mento serio, e sómente accu~a as aperturas do 
governo. 

E' verdade que S. Ex: não foi tambem feliz, 
nas_~e~erenc~as _f.eita_s_ a~ poder moderador; cujo 

que o collocou a constituição do Imperio. Não sou 
daquell~ que fazem desse poder um verdadeiro 
automato, considerando o rei constitucion-al um 
manequim dispendioso, na phrase de Condorcet. 
Um rei, que não deixa de ser homem, pensa, ra
ciocina e falia ; que preside ao conselho de seus 
· mini ros ; qu signa ecre os e e1s ; que nao 
póde ser indifferente aos destinos de seu paiz ; Utn 
rei constitucional, base de todo o ediücio politko ; 
não póde sem duvida ser indifferente á marcha dos 
aéontecimentos e á torrente dos successos ; é sem 
duvida muito no machinismo governamental do 

aiz mas como intelli encia. 
0 SR. J"OAQUIM NABUCO :- Apoiado. 
O SR. JosÉ BoNIFACIO :. ---:- . . . co~o vontade, não. 

os systemas que quizer, advogar as causas que jul
gar justas, defender o que reputar conveniente ao 
bem ublico em uma alavra ôr ao servi o de 
·uma gran e mst1tmção to o seu talento e todas as 
suas luzes; mas o seu direito pára nos limites onde 
começa a acção do governo. Não .é, não _póde ser 
vontade diante da vontade de seus ministros. 

Eis porque eu não comprehendo as explicações 
do gl).binete a proposito dos eseru_Pulos imperiaes. 

o- >; 

necessarfo fazer a reforma por meio de uma cons
tituinte, e então nada tinha que explicar a respeito 
de escrupulos, fazendo sua a opinião da Corôa ; ou 
precedeu assim por não conseguir que prevalecesse 
a sua opinião, e ·neste cpso torna o imperante 
responsavel perante o paiz pelo modo porque a re-. . . , 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Já expliquei 
ido claramente. Disse só por hypothese. lá declarei 
que tiU mesmo tinha aconselhado esse metlaodo como 
o mais con~eniente para a garantia da reforma gu.e 
assirt~ não estaria sujeita a alterações continuadas. 

. . 
presidente do conselho com as considerações que 
lhe. devo, para dizer que eEsas hypotheses são 
perigosas. Procedendo, como procedeu, S. Ex. 
não tinha que vir fallar no parlamento de taes 

· escrupulos, 
O poder moderador é pela constituição pura 

. deliberação ; porque a lei fundamental não creou 
outros executores constitucionaes que não os mi. 
nistros d~ Estado; o mesmo acio do poder mod~ra-

A hrpothese de S. Ex: não é uma phrase isolada: 
reflectmdo um pensamento sem ãlcance .. Depois 
das explicações do Sr. ex-ministro llu fazenda, 
tratando do programma •do governo, ratificadas 
por S. Ex., devem ter grande valor as que proferiu 
p~steriormente em um dos seus ultimos discursos: 

Ora si as armas não eram nossas então de quem 
eram? · 

Duvido que o nobre presidente . do conselho 
quizesse proclamar a seu paiz, que nol·as tinha 

forriecido o po~er ~oderador ; mas os ministros 

pensamento, e, concedendo tudo que é possivel 
ás declarações ministeriaes, o governo declarou que 
não podiamos ser exigentes, e appellou para o 
juizo nacional, dissolvendo a camara. Mas, si o 
partido liberal não podia ser exigente houve algu
ma cousa que não foi exigida. 

(Ha varias apartes.) 
Si contestam, digam então o que significam as 

palavras do Sr. presidente do eonselho. Suppri
mido o voto .do parlamento; supprimida a dis
solução posterior, o que significam as declarações 
do governo ? O seu valor niio podia ser outro : não 

·o ·- • ue 
nos achavamos. 

pretendem. O governo baralhou u questão e soph is
mou o julgamento, e só por isso póde dizer que 
não venceu com as proprias armas. 

Já o disse ; entendo que a ascensão dos liberaes· 
é legitima, desde que havia desaccôrdo entre a 
camara conservadora e a opinião nacional. Mas, 
si o gabinete illude o ponto ca{lital da questão, e 
quer fazer a reforma directa~ em nome da demo
cracia, como a poderiam fazer conservadores, ou 

'~ -as suas armas, e precisa de outras que nao sao as 
do partido li~eral. 

O SR. THEODOREO SouTTO :-A~ nossas a'rmas são 
as nossas opiniões e ·as nossas idéas. 

O SR. ~os_É BoNIFACIO:- As nossas nrmns süo as 
' ' . . dente do conselho, não vencemos com as nossas 

opiniões e com as nossas idéas, porque as armas 
eram alheias. 

(Ha varios apartes.) 

0 Sn. JOSÉ BONIFACIO:- Enten:lei CO 
zer es ; os annaes .do parlamento amrmam que o 
partido liberal pedia o censo do votante, para ser 
eleitor, definindo-se o valor da moeda. O seu pria· 
cipio era este : quem póde escolher o eleitor póde 
escolher o deputado. O vosso projecto afllrma o 
contrario, e parte justamente de um principio op
posto. Limitando a idéa e o programma a pro
gramma de sessão, elle'significa4 pelo adiamento 
indefinido, uma retractação solemne no presente. 

questões concernentes a sua organização ; já per
guntei si depende a reforma de alteração constitu
cional. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um aparte. 
O SR. JosÉ BONIFÁCIO: -Não sei até onde vai a 

' • , I CO • 
troversia podem multiplicar-se; por exem}:llo : a 
eleição dos vereadores será feita por sutlragio 
universal'! Qual a organização que pretende o 
gabinete'! 
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O SR. MARTINHO CAMPos:-A organisazação que 
os dons Napoleões deram á municipalidade fran
ceza. 

sidente" do cons~lhÔ, sem constituinté, nada refor
mará I A sua grande reforma ficará sendo nos 
fastos da historia brazileira esta reforma an ·-
liberal. que reduz a proporções mesquinhas o 
manda-to nacional, excluindo as massas activas 
da sociedade brazileira, e creando uma aristocracia 
eleitoral, sob a immediata direcção do poder pu
blico, e ao servi<;o da centralisação administ.ra-

. tiva (Apartes). 
E o nobre presidente do concelho lamentou o 

esta o as assem eas provmcwos e 1sse-nos: olhai 
para o que foram e para o que são. Admittido 
o conceito de S. Ex., é preciso procurar as causas, 

·~ . 
gmento da riqueza movei, excitando os intéresses; 
o desenvolvimento material, lJOndo em acção o tra
balho ; os contratos que se multiplicam, creando 
associações ta citas ; as garantias de juro, estendeu
do as dependencias administrativas; as subven
ções, fundando numerosas clientelas, em um paiz 
centralisado; dão ao governo o segredo desse es
tado, obra de sua creação, intervindo no pleito 
eleitoral, auxiliado por todas as· leis reactoras, 
que_ lhe e~tregaram quasi o mando absoluto da 

E a reforma ·de S. Ex. peiora ess~ estado ; 
eleva e torna mais intensos os interesses, aniquila 
as resistencias ue se desenvolvem e colloca- e 
como ponto central no circulo traçado pela sua 
perspicacia. 

Acredito nas boas intenções do Sr. presidente do 
conselho; mas não posso piamente acreditar que 
faça milagres. Reduzido o eleitorado ás classes 
que apontei; composto principalmente de funccio
narios publicas , acompanhados do ~rande exercito 

os pre en entes aos vana os avores a a ·unis
tração, o que fica sendo a apregoada independencia 
do novo eleitor pela emancipação do voto? O em
pregado sujeito á demissão, ou aspirante aos acces
sos; o industrial ou commerciante, em busca de 
um contrato lucrativo: eis o ideal da independen
cia, tal como o concebe o projecto. 

Sr. presidente, não emanciparemos o voto por 
semelhante modo. Não é com o grande sequito dos 
contratadores ae obras, dos advogados administra-
tivo f · · · 
de todos os privilegiados do projecto, que a demo
cracia fundará a liberdade do voto no Imperio. 

0 Sn. PR.ESIDEr>'TE DO CONSELHO : -1\las esses são 
todos votantes da actualidade. · · 

O Sn. JosÉ BoNIFAcro :- Mas sem as exclusões do 
projecto de V. Ex. Com estas aniquilam-se resisten
cias possíveis, e abre-se ás proprias influencias 
locaes até mais facil satisfação de seus interesses, 
diminuindo a sua generalidade pela restricção. A 
formula póde ser esta: saciai-vos só, não precisais 
de votantes I E p:;r este modo torna-se mais inde
pendente o eleitorado. 

0 Sn.. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um. aparte. 
O Sn. JosÉ BoNIFAcro :-O futuro demonstrará 

o que vale o corpo eleitoral do projecto. E' natural 
que S. Ex_ tenha representantes de ambos os par
tidos, si fizer a eleição por círculos de um, ou por 
districtos de tres com o voto cumulativo ; mas 
tel-os.ia tambem com o actual systema eleitoral, 

como já o demonstrou o passado. Com o cens~ e a 
exclusão dos aiialphabetos, esse resultado nao se 
torna mais facil do que actualn:i.ente. 

círculos é nielh~r' mas não censitaria. 
O Sn. JosÉ B_oN_IFACI~:-Não é com o projecto do 

tara pu~eza da eleição. Os orçamentos do Imperi~ 
dão prova irrefragavel da natureza dos elementos, 
que todos os dias o ·avolumam. Os deficits, que se 
tornam dividas tluctuantes, e afinal consolidam-se, 
sobrecarregando funestamente o futuro, apontam 
.com a _imparcialidade das cifras, não para. o; que 

aquelles que o podem dispensar, ganhando muito 
mais do qúe perdem, na esteril peleja da política 
brazileira. 

s a e v poia , muz o em • 
Os dependentes continuam na formidavel aposta 

das urnas, e o quinhão a distribuir pelo governo 
é maior e mais productivo para cada lutador. 

A representação amesquinha-se, e ha alguma 
causa de odioso neste grito, lanç;~.do ás massas por 
uma camara liberal : Não podeis votar,mas vinde 
pagar impostos e concorrer para a renda do Estado 
(Apoiado). Pois nem ao menos era possível, em vez 
da exclusão immediata, consagrar no projecto que 

or lei ordinaria se odesse excluir os anal habetos 
e levantar o censo'? Em que prejudicava este 
adiamento, desde que o governo appella para as 
:preten_did~s f~cili~ades do ensint?? I _Si é facil, 

Em um paiz como o nosso podeis esperar que 
em pouco tempo se aprenda a lêr e por toda a parte? 
Isto é serio? 

(Apartes.) 
Ha localidades, em qrie o numero dos que sabem 

lêr é uasi nullo e o ensino ua·i · · 
A applicação do projecto creará esigualdades ac
surdas, nas eleições municipaes e de juizes de 
paz, Si tudo é facil, o que flzestes até hoje, e para 
que excluir quando nesse caso não era difficil 
a largar o voto 'l 

Healmentc em um paiz de população dissemi
nada como o nosso, sem a conveniente org:mi
zação e distribuição do ensino, o governo, depois 
de negligente, declara-se proscriptor (~fuito bem). 

Si ao menos o interesse publico amparasse de . :-

ordem ameaçada I ... Mas, si temos vivido com o 
voto da constituição, e o mal do presente tem a 
sua raiz no proprio governo, para que irritar sem 
motivo a massa dos cidadãos activos do Brazil ? 

O Sn.. Z.ur.A:-Na irritação delles é que está a 
engano de V. Ex. 

O SR. JosÉ BoNIFACIO :-O nobre deputado sem 
querer contesta-lhes todos os sentimentos que 
nobilitam o homem ; contra semelhante affirmação 
protesta o passado inteiro, e no presente esse exer
cito de voluntarios que marchou para defender 
o seu paiz (Apoiados). . 

Por que o amor da patria em um caso e neiihum 
m eresse pe a causa p 1ca em ou ro . 

Nem eu comprehendo a separação radical entre 
o sacrificio livre da vida e_ o sacrificio livre da 
fortuna. 

Não quero pedir exemplos á antiguidade. Na 
Europa mesmo, antes da constituição dos exercitas 
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permanentes, o fidalgo a quem cabia a honra de 
defender pelas armas o seu paiz, fazendo a guerra 
á sua custa, gozav~1 de direitos politicos. Nas 
sociedades democratisadas , onde para defesa, da 

ri ci a ao e so a o, nuo a mo IVO 
plausível para exclusões, e o vvto generalisado 
deve ser um direito, tão importante e tão sagrado, 

é ·,. -
integridade da p"atria. Não ha outros limites senão 
o discernimento c a vontade. 

E neste Imperio,sem mestres e sem discipulos, 
quando as estatísticas fallam tão alto, vós fecbai5 
para o povo a grande escola do voto l 

Mas este voto está enraizado nos costumes pu
blicas, e a vossa am uta ão olitica fére a max1ma 
parte a naçao razileira. O projecto, injusto, :vio
lento, impolitico e cheio .de perigos, mutila o suffra
gio em vez de aperfeiçoai-o. E' o caso de dizer-vos 

·: .. .. .. 
.. . ~ o ' escrav1dão, podia contentar-se com pequeno nume-

ro de cidadãos. O direito moderno não conhece 
Jlótas. 

A vossa aristocracia eleitoral não tem base no 
passado ; não pertence mesmo a nenhuma dessas 
que ~ponta a ll;istoria de_ outros paizes, desde o 

apenas 'assignalaram-se no momento opportuno 
contra o mesmo poder que as creara. 

Não tendes classes a levantar das ruínas, porque 
governo e povo têm a mesma data de nascimento : 
são filhos da revolução. E lá mesmo nesses paizes, 
onde só pelo censo procurou-se dar força a uma 
parte da nação contra a outra, são tristes as verda· 
dcs que podemos arrecadar. 

_O que foi o _gov~rno da_ burguezía em França,-

O Sn_ PREsmE:-.o-n: da para ordem do dia ~9: 

A mesma do dia 28, entrando mais na primeira 
part~ os seguintes projectos par..t terem I." dis
~ussao: 

N. 87 A, autorizando o governo a mandar pro
ceder a estudos sobre limites entre Santa Catbarina 
c Paraná. 

Sessão eiU ~9 de Maio de 18')'9. 

l'RESIDENCIA. DO SR. FREDERICO DE ALMEIDA, :f.. o YICE· 
PRESIDENTE. 

SUMMARIO--EXPEDIENTE.-Pareccr de eommissão- Appro
vaçno de redacções.-Apresentação de rcdacçõcs. -Obser
vações e requerimento do Sr- Antonio de Siqueira- Obser
vações c requerimento do Sr. José MariannO-PR!!o!EtnA P.\RTE 
DA onDE!ol DO DI-\- Discussão uniea do projecto n. l.99 de l.Si9 
- 2.n discussão do projecto n. 2!5 de !879- Discursos d-:-s 
Slrs. Moreira de Barros c Martinho Campos- sEGUNDA PARTE 
D DE D D -" n d"• :- . • 
stitucional- Emenda-Discursso do Sr. Lafayette (ministro 
da justiça). 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Sot;tza Lim~, Bar-::io Homell!- de 1\~ello, Danin, Theo-

canti, Lafaptte, Almeida c"'outo, Buarque de Ma
cedo, Andrade Pint.o, Florencio de Abreu, Soares 
Brandão, Lourenço de Albuquerque, Freitas Cou
tinho, Bezerra de Menezes. Pedro Luiz, Bnlcão, 
Joaqu!m Serra, Ruy Barbóza, Rodolpho Dantas, 
Joaqu1m Nabuco, Camargo, ·Ferreira de }loura, 
Fehcio dos Santos ,..- - • --
Affonso, Candido de Oliveira, Manoel Eustaquio, 
Aragão e :Mello. Frederico Rego, Leoncio de Car
valho, Antonio Carlos e Silveira Martins_ 

Faltaram com participa~..ão os Srs. Aureliano de 
Magalbães, .Barão da Estancia, Diana, Franco de 
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Sá Fidelis Botelho Flôres 
Franco de Almeida ; e sem ella os Srs. Belfort 
Du~rto, Carrão, Couto Magalhãesr Costa Ribeiro, 
Jose Caetano, Manoel Pedro e Silveira de Souza. 

AQ meio dia abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a neta da sesão antece

dente. 
O Sn. f.o SECRETAnio dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officio do ministro da guerra de 27 de :Maio, . re
stituindo informado o re uerimento em que 'l'heo-

. . , r 
0

1S a iVO a-
gamento das vantagens a que se jul-ga com direito· 
por trabalhos feitos nas otlicinas do exercito du
r~nJe a guerra do Paraguay.-A quem fez a requi
su;ao. 

Do presidente do collegio eleitoral da cidade do 
• :r .. ~· • -

tendo cópia authentica . da acta da eleição que ali i 
teve Jogar para P.reenchimento da vaga deixada 
pelo Sr. deputado Affonso Celso de Assis Figuei-

' r O p r10.-. commiSSaO 
de constituição e poderes. 

Da mestt do collcgio eleitoral da cidade de Bar
bacena remettendo cópia authenticn da acta da 
eleição quo se procedeu, para preencher a vaga 
deixada pelo Sr. Alfonso Celso do Assis Figueiredo, . ..· ' . . :-

constituição e pod~res. 
Requerimentos: do engenheiro Emílio Stablen

brecher, pedindo que se mande juntar os doeu· 
mentos, que ora apresenta, ao requerimento Qllo 
llUbmetteu it consideraçãG da cnmara em 2G do 
coJ·rente.-A' comn1issão de policia. 

De Maria da Assumpçiio Bello e suas irmãs, pe· 
dindo lhes seja concedido o gozo da pensão m~nsal 
de :2Qh000 nlcnnradn or sua fallecida mãi D. Mnr· 

. o , mvn o enen e osmo 
mnklin Ucllotn.-A' commissüo de pensões e or· 

denntlos. 
Vem it mesa, é lido e mandado imprimir o se· 

gninto 
PARECER. 

!879_- N. 88 A. 

A commissão de justiça criminal examinou o 
projecto apresentado pelo Sr. deputatlo Lafayette, 
em data de 20 de Fevereiro passado, relativo ã 
munição dos crimes commettidos por escravos ; e, 
considerando que a materia 'do mesmo projecto é 
de summa importancia, e sobretudo urgente a 
substituição da pena de galés imposta aos escravos, 

r o tr o · · 
resses da justiça e adequada ás circumstancias 
actuaes, é de parecer que entre na ordem dos 
trabalhos, afim de ser discutido e votado, como fôr 
conveniente. 

Sala das commissões em ~7 de Maio de 1879. -
O. H. de. Aquino Castro.- Freitas Coutinho.-

pelas seguintes, a saber : 
§ i. o A de galés perpetuas, a de prisão perpetua 

com trabalho, a de prisão perpetua simples-pela 
~e- prisão cell ular com trabalho por 15 annos, 'Com 
1solnmento absoluto, e silencio nos primeiros cinco 
an~os ; ~om trabalho em commum durante o dia, 

1 n s annos res an es. 
§ 2. o A de galés e prisão com ou sem. trabalho 

por 20 annos ou por um menor numero de annos 
-pela de prisão cellular com trabalho por metade 
do respectivo tempo, com isolamento absoluto e 
silencio durante o primeiro terço do. tempo da 
con.demnação; com trabalho em commum de dia 
e SI encw nos ous terços restantes do mesmo 
tempo. 

§ 3. 0 A de gal~s e de prisão com ou sem tra· 
balho _Por tempo menor d~ tres. a~nos-pela pena 
estatmda no art. 60 do cod1go erimmal, artigo que 
só nesta parte e para este effeito fica vigorando. 

Art. 2. • A e na de rísão cell ular d cretad 
n~st~ e1 sera cum~rí a nas pen!tenciarias da pro-
vmCia onde o dehcto houver sido commettido, e, 
na falta~ nas pen!tenciarias do. Estado. . 

penn, o escnvo será restituído a seu senhor ou a 
seus herdeiros. 

Art .. 4..• Ficam· revogadas as disposições em 
contrano. 

Paço da Cnmara dos Srs. Deputados, 20 de Fe
vereiro de :1.879.-0 d!i utadoLa a ette. 

Fornm lidas e approvatlas as redacções dos pro
jectos n. H B e i82 de i879, autorizando o gover
no a crear, em cada uma das províncias do Im
perio, uma colonia agrícola, e a mandnr que João 
Francisco Athanazio se matricule no :1.. o anno da 
curso jurídico de S. Paulo. Estas redac~ões foram 
publicndas no Dhwio Official de 2jl do corrente. 

São lid~s c mandadas imprimir ns seguintes 

Redacção do p)•ojecto n. ii5 A de 1879. 

Emendas approvadas pela camarn dos deputados 
á proposta do governo, que nbre um cre(U.to de 
10.000:000~000, pnra occorrer ao pagamento de 
des Jeza com soccorros ás rovincias tln elladas e 11. 

sêcca. 
Acrescente-se no lagar competente: 
A assembléa geral decreta : 
Art. :1.. o (Como estt\ na proposta e em vez de 

!0.000:000~000, diga-se 20.000:1)00~000). · 
Art. 2. 0 (Additivo) Para occorrer ás despezas de

cretadns no artig-o precedente, o ministro e sec're
tario de estado dos negocias da fazenda é autorizado 
a fazer as o era ões de credito e forem neces-
sarias. 

Art. 3. 0 (E' o art. 2." da proposta). 
Sala das commissões em ~8 de Maio de !879.

Rodolpho E. de Souza Dantas.-Ruy Barboza. 

R.edacfão do projecto n. i~O de 1879 offerecido com. 

A assembléa !eral resolve : Emendas 4pprondas pela camara dos deputados 
Art. f. o As ponns em que incorrer réo esérnvo, á proposta do poder executivo 1;\Ue abre um era

estabelecidas pelo codigo ou por outra qunlquer dito supplemcntar e extraordinano da quantia di 
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no exerci cio de !878-

Acrescente-se no Jogar competente : 
A âssembléa geral d~.cr~.ta : 
Art. L • (Como cst:(na proposta) 

m ogar o ar . ... e a proposta Jga-se : 
Art. 2. o Para execução do artigo antecedente ó 

ministro e secretario de estado dos negocias da 
fazeada é autorizado a realizar as operações de 
credito que forem necessarias. 

O art. 2• da proposta passa a ser 3.• e o 3." pas• 

Sala das commissões em 28 ele Maio de !879.
Roclolpho E. dr. Souza Dantas,-Ruy Barboza. 

Redac~:ão do projecto n. :l27 de i879 offerecido como 
• emenda ao de n. 55 A do mesmo anno 

rio-, para as da verba- obsenatorio astronomico. 
.A.cresoente-se no logar compel.ente. 
A assembléa geral decreta : 
Art. f. o (Como na proposta. ) 
O art. 2.0 Additivo. O ministro e secretario de 

esta o os negoClos a fazenda fica autorizadó a 
realizar as necessarias operações de credito para 
execução do artigo antecedente. 

Art. 3. o (E' o art. ~-o da pro]Josta. ) 
Sala da com missão, 28 de Maio de !879 .-Ro

dolfo E. de Souza Dantas.-Ruy Barboza. 

Redc.cção do projecto n. 1&.6 de !879, offerecido como 
emenda aa de n. 55 A do mesmo anno · 

Emen as nppruvadas pe a camara dos deputados 
1i proposta do poder executivo que abre creditos 
supplementares ás verbas dos §§i3 e i5 do art. 2. o 
da lei do erç~ento vigente. 

Acrescente-se no Jogar competente : 
A nssemhlea geral decreta : 
Art. !. 1 (Como na proposta). 
Art. i. 1 (Additivo). Na falta dos recursos ordi

narios o mmistro e secretario de estado dos nego
cios da fazenda, fica al!torizado a realizar a no
cessaria operl!ção de credito para execução do ar-
tigo antecedente. . 

Art. 3. • (E' o art. ~.e da proposta.) 
Sàla das commissões em 28 de Maio de !879.

Roclol{o E; de Souza Dantas-Ruy Barboza. 

~ o 

O ministro e secretario de estado dos negocias 
da fazenda fica autorizado, na falta dos recursos 
ordinarios, a realizar a necessaria operacão de 
credito para a execução do artigo antecedente. 

Art. 3. • (E' o 2. o da proposta.) 
ropos a. 

. Sala d~1s commissões em 28 de Maio de !879.
Rodol{o E. de Souza Dantas.-Ruy Barboza. 

Redacfào do projecto n. !62 de J879 offe,·ecido como 
emenda ao de n. 55 A do mesmo anno. 

Emendas approvadas pela cama.ra dos deputados
á proposta do poder executivo, que abre um credito 
supplementar para occorrer ás despezas com em
pregados em disponibilidade do Ministerio de Es
-trangeiros, a que se refere o § 3,0 art. 4.• da lei 
n. 2792, de 20 de Outubro de i877. 

o 

A assembléa geral decreta: 
Art. L• Como está na ro osta. 
Art. 2.0 Substitua-se pelo que segue: 
O ministro e secretario de estado dos negocias 

da fazenda fica autorizado, na falta dos meios ordi
nnrios, a realizar a necessaria operação de credito 
para execução do artigo antecedente. 

Art. 3.• (E' o 2. o da proposta.) 
Sala das commissões em 28 de Maio de !879·.

Rodolfo E. de Souza Dantas.-Ruy Barboza. 

Redacpão do p1·oj(cto n. !6~ de i879, offet·ecido como 
emenda ao de n. 55 A 4o mesmo anno. 

Emendas approvadas pela cama r a dos deputados 
á })roposta do governo, que·abre um credito ex.tra
orâinario de 400:000$, destinado a occorrer ás des
pezas com a construcção de alguns haróes e collo-
c çao os res ec 1\"0S appare os, em tversos pontos 
da costa do Imperio. 

Acrescente-se no lognr competente : 
A assembléa geral decreta : 
Art. 1. 0 (Como estti na proposta.) 

o 

Art. 3. 0 (Idem.) 
Sala das commissões em 28 de Maio de 1879.

Rodolpho E. de Souza Dantas.-Ruy Barboza. 

Redacção do projecto n. !8~ de :l879 offerecido como 
emenda a9 de n. 55 A do·mesmo amw. 

Emendas approvadas pela camara dos deputados, 
á proposta do po~e~ executiyo que_ abre um credito 

&:lacção do projecto n. :l6i de i879 offe1·ecido como a iversos serviços a cargo dÓ ministerio da guerra, 
emenda ao de n. 55 A do mesmo anno. e a que se referem os ~§ 6°, 7°, 8°, 9° e i5 do art. 

6. • da lei n. 2792 de 20· de Outubro de !877. 
Emendas approndas pela camara dos deputados 

á proposta do poder executivo, que abre um cre
dito supplementar. de :l80:0008 á verba-~residio· 

Acrescente-se no lagar competenté : 
A nssemhléa geral decreta : 
Art. l. 1 (Como)stá nn proposta.) 

Accresccnt6'-se no Jogar competente : 
A assemhl~n geral decreta : 
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n. :1.82 de :1.879. 

A assemLléa geral res ,Jve : 

Artigo unico. O governo é autorizado a mandar 
aumiltir â matricula do 1." anuo na faculdade de 
medicina do Rio de Janeiro o estudante Vicente de 

<lU a 1çoso PmlCnte, que ev.era mostrar-se ap· 
provado em nrithmetica antes do exame elas mate
rins do dito :1.." anno; revogad~s as disposições em 
contr<1rio. 

Sala dns com missões em 29 ele Maio de :1.879.
.T. 111. de .illacedo.- Ruy fla.rboza..- Rorf•,l{o E. de 

Ilrdacc(tO da" emenda do S1·. Malhri1:os ao projecto 
· n. :1.82 d~ :1.879 

A assemblé:t gernl resolve : 
Artigo nnico. O govc.rno é 

c ar a m1 n· a ma ncu a o ..,o. anno ta acu a
de de medicina do Rio de Janeiro o plwrmaceutico · 
José Antonio do Azevedo Vianna, depois de ap-

• • • o ',, 

:~~no~ da mesma facultladc; ·;evog~das as disposi: 
cões em contrario. 
· Sala das commissões em 29 de Ma. i o de :1.879.
J. lJI. de Jlaccdo.-Ruy Barboza.-Rodol{o E. de 
Sonza Dantas. 

A asscmbléa geral rc~olve: 
Artigo uni co. O govomo t! autoriiwdo a man

dar admittir ú matricula tlo i. u anno na faeultlade 
De medicina tlo Rio dt~ .lnnciro o estndanto Julio 
Cc~ar Al\'cs de ~Loraes, quo clcvcr:i, antes do exame 
das materias do anno, mostrar-se approvado em 
aJrrebrn. unico re mrntorio ne lhe fnltu : rcvo-
gm ag :ts < 1sposu.:ues em contrvrro. 

Snla d:1s eommis~iics em 29 de )Taio do 187!}.
J. ~f. tle Mact•clo.- Ruy Bm·boza.- Roclolfo E. de 
Souza Danta.~. 

llt!ilar.rt1o ela t'llll'111lrt do Sr. lllal/t('iros ao p,.oj('cto . " ~ 

A n~semblén gor:~l re5olye: 
Artig-o unico. O gorcrno é autorizado a HHmd:~r 

admitlir :i matricula do :f..o anno na faculdade de 
medicina do Bio t1e Janeiro o estudante João da 
Silva Oliveira, que dcver:'t antes do cxmne dns ma
teriaR do anno, mostrar-se approvado em llistoria: 
revogadas as di~posirões em contrario. 
· Snla das commissões em ~9 de Mnio d;' 1879.-J. 

Souza Dantas. 

Redacccio da emend{l. do S1·. Malhei1·os ao projecto 
· n. !82 de 1879. · 

A asscmbléa g~ral resolve: 

Artigo unico. O governo é autorizado a mandar 
admittir á mntricula do :J..o anno na faculdade de 
medicina do Rio de Jan9iro o estudante Adolpho 
lllComo Martins Pereira, que deverá, antes uo C\ame 

A· t.i6.-ro:uo r. 

latim : revogadas as disposições em contrario. 
Sala das commissões em 29 de Maio de 1879.-

J. M. de ?tiacedo.-Rlt!J Barboza.- Rodolplw E. de 
Souza Dantas. c& 

Redactão da emenda .do Sr. Marcolino Mow·a. 

A nssembléa geral resolve : 
Artigo unico. O governo é autorizado a mandar 

a.dmitlir á matricula e exame das materias do 2."· 
anuo medico da faculdade da Bahia o alumno Joa
quim I~rael d.e Cisneiro, depois de approyado en~ 

' L. -
vogadas as disposições em contrario. 

Sala uas commissões em 29 de Maio de 1879.
J. U. de Maceào.-Ruy Ba1·boza.-Rodolpho E. de 
Souza. Dantas. 

Redacção das emendas dos Sr.ç. O. H. ae Aquino e . .. ... 
A assembléa geral res:llve: 
Arti"'o unico. O rrovcrno é autorizado a ma a· 

a mtttu· a matricula do :J..u anno da faculdade de 
medicina do H.io de Janeiro o estudante Fernão 
Paes de Barros, .!,[Ue deverá, antes do exame das 
materias do anno,mostrar-sc approvndoem algelm1, 
unko pl'cpamtorio que lhe fal.ta: revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das co 1i sõe G) • ~ 
-J: Jl. de ,1facedo.-Ruy Barboza.-Rodolplto E. 
de Souz-a Dantas. 

Redacriio dtt en1.e11da do Sr. Beltrão ao projecto n. 182 
de :1.879. 

A asscmLlén p;eral resolve : 
Artigo uni~o. O governo tS autorizado a mandar 

admittir a exame das mnteri:~s elo :lo anno da fn
cul<ladc de <.lireilo do Recife o estudante Jolío de 

. • "". • ' • < :t s vrepara-
torios q}Ie lhe fnltam; revogadas as tli~positões em 
contrario. 

Sala <l:~s r.ommis~o:ões rm !29 de Maio der1879.
.T. M. de Macedo.-Jluy Bm·boza .- Ro!lot{o E. dr. 
Souza. Dantas. 

r r. 1 a wu·os a e Jll'Cl.Jf'C .~ 
n. 182 de 1879. 

.\ nsscmbléa gcr·nl resolve: 

.o\rtigo unico. O gorcrno é autor·i7.:ldn a mandar 
ndmittiL· :i matricula do La anno da faculdade uc 
medicina do Rio de Janeiro o estudnnte Artlmr Pe
reira Vargas, que deverá mostrar-se approvado · 
em g-eometria. antes do exame das ·nulterias do rc
feri~o L" anuo; reyog:~das ~s disposi~ões em con-

Sala d:~.s commissões em 29 de !Iaio de !879.-
J. }J. de li/acedo.- Ruy Barboza.-Rodol{o E. de 
S. Dantas. 

O Sr. Antonio de Siqueira (pelo ordem): 
-Ha muitas sessões, Sr: presidente, que entr_a.l!a 
. ~ 

de pensões c ordenados: approvanrlo um decreto do 
goyerno. que concede uma pensão a mn agrimensor 
quo se inutilizou no serTi~o do Brazil, na questão 
d~ limites entre este paiz e a Bvlivia. 
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Este decreto do governo foi uma rnparação tardia 
aos males soffl·idos por este agrimensor no serviço 
d~ dem.~renção. . 

penas, pôde elle obter do governo esta pensão min· 
goada de 505 mensaes. 

Com as delongas costumadas em todos os nossos 
negocios, mesmo os mínimos, veio para estn ca-. 
mara o decreto do governo; e só depois de lon ao 
tempo pôde ? parecer ent~a~ p.a pri~eira parte_ da 

' .. .. ' tendo· porém sido prejudicado pelas materias im· 
portantes, cuja discussão tem abrangido todo o 
tempo. 

E' uma questão que não se discute e, pois, pe~o 
á camara dos Srs. deputados uma inversão na La 
parte do ordem do dia, para se votar _es~c parecer 

O Sr. José Marianno ( pela m·dem ) 
pede ao Sr. presidente que se digne pàr nu ordem 
do dia o projecto que diz respeito ao 8r. Dr. Apri
gio Guimarães. 

do nobre deputado. 

PRIMEIRA PARTE DA OHDE~I DO DIA. 

Posto a votos o requerimento do Sr. Antonio de 
Siqueira, é approvado. 

Entra em i.n discussão o projecto n. 199. 

O Sr. Antonio de Sique:ira requer c a 

E, sem debate approvado em unica discussão e 
remettido á commissão de redacção. O projectó 
approvado conclue du fórma seguinte : 

A assembléa geral resolve: 

concedida, por decreto de 16 de Novembro de ith8: 
ao cidadão francez Cllarles Decorio, que se acha 
impossibilitado de procurar facilmente os meios 
de subsistencia por se ter inutilisado no serviço 
do Estado. 

Art.2.0 Esta pensão serú paga da data do respe
etivo decreto de concessão. 

Art. 3.0 Revogam-se as di:;;posições em contrario. 
Continúa a 2.o. ~iscussão do projecto n. 2Hi de 

o 
no L o semestre de i879 a 1880. 

O Sr. Moreira de Da•·ros diz que a 
matcria que se discute é por sua natureza urgente 
c não comporta longos detalhes. 
_ Deixaria mesm~ de tomar ~arte nesta 

sura-a da falta de attenção ao nobre deputado,que 
hontem fallou. 

O nobre deputado firmou a sua censura fiO "'0-
verm> unicamente em dous pontos, segundo ae
prehendeu do seu discurso : em L o Iogar, por ter 
esta resolução sido proposta pela. commissão e não 

Quanto á primeira censurn, o nobre deputado não 
tem absolutamente razão. Todos os precedentes da 
casa t\1m sido por proposta~ desta ordem ... 

R. ARTINIIO Al>lPOS lZ qUt' UaO C OUDtO j O 
orador inforn}()u-se mal. 

0 Sn. MORElllA DE BARROS: llcruiio; informou-se 
bem para poder fazer esta asseyornçiio. 

O Sn. ~hnTINHO CAMPOS:- gs~n!l pt•opostas são 
:~prcsentadas por ministros. memllt·o:-; (l:t camara ; 
- , · i g e . : :. iio n ropos as~ a 
excepção dos meios pcrlillos plllo:\ mini~tro~, mem
bros da camara, como uão lgnorn o nobre d(.'putado. 

O Sn. llonErn.~ DE DAnno~ ohs~!l'\'n que o nobl'i 
deputado que fallou hontt!m t!l!llsUJ'on 110r não ter 
vindo a proposta á c.:marn como propo~>ta do poder . ' 

Os nobres deputndos sniJcm qun estas propostas 
têm um tramite especial: cllns ou siio apresentadas 
por ministros, ou pelos de pulados ~ovcrnistas, ou 
pc a conmussao ; mas romo propo;; as o po er 
executivo no sentido em que esta palavra deve ser 
tomaria, não o tem sido. 

Por consequencia o nobre deputado n5o tem raziío 
quanto ú fórma da propostn. 

E tambem escusado é dizer ao nohrc deputado 
que pouca si"níficacão tinlw UH clla fosse a )resen-
ta a por um os ministros pl'l•scntcs OLl peln com· 
missão .•. 

O Sn. l\!ARTINno CAllPOs diz que lia sua diffe
rença. 

O Sn. MoREIRA. DE BAnno~.. . ltorque neste caso · 
a commissão não pl'occd~o~ S1~niío illl nccôrdo com o 
governo. 

Por consequencia o nohrc llC'JIUtudo não tem razão 
de cênsurar a commis~ão, pot'tJUU dln procedeu do . . . . 

A commissão, é eSCU!\Udo dlzd:o, tollos o reco-
nhccem, não viria aqui, mnls monnrrhistn do quo 
o rei, propor uma rl•solu~:io tJlW o governo não 
aceitasse (AzJoücdos). E' o\'ltlcnll•. 

O governo teve nec1·~sltlntlo th: n}ll'('Sentar esta 
proposta por uma razfío iutulrh•n. A di:-;cu~são do 

zidas ao debate este :\11110 lOiliU.I'l;lll· lU~ dcsenvol· 
vimento fóra do commum. 

O Sn. l\IAnTrxno CA:uPos obM1l'l'll que si o nobre 
deputado mandasse tiru1· umu cslnti~tic;. da dis· 
cussão veria que foi muito }lelJUOlln, 

O Sn. MoREIRA DE BAnno~ tliz tJUC ns ma terias que 
se discutiram foram Ífll(Jol'tantlssiruns. 1'rutou-se 
de crear impostos. O nollre ministt·o da l'uzenda 
uando assumiu a asta nã c o 1 'll o 

necessarios ... 
O Sn. l'riAnTrNno CA.liPos :-Entrío a censnm vai 

ao nobre presidente elo conselho. 
O Sn. MoREIRA DE R\nnos não cst:i ccnsumndo 

ningucm. 

O Sn. l\fonEIRA DE BAnnos. S. Ex. não encontrou 
os dados necessarios, e portanto teve de iniciar os 
precisos tr~ba\hos })ara a confecção do ort,;amcnto. 
Isto tomava tempo e tomou.-

A camara, no uso da sua prerogativa de decretar 
medidas de tanta ímportancia mostrou-se possuída 

o maior ze o, e procurou· e a e r ong:m1ente esta 
materia, procedendo ainda com toda a isentão de· 
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c~pirito e a maior independencia. E a prova é que 
nn segunda discussão muitos impostos foram regei
lados como estavam reditridos. a commissão teve 
l c nzcr novos estudos, dar nova fórma ::ís medidas 
pnrn nprescntal-as em 3.a, afim de ch~ar ao desi
ileratwn Cjue o nobre deputado sente. 

Portanto, a responsabilidude deste facto que 
como S. Ex. disse, não pertence nem ao nobre ex
ministro da fazenda e nem ao actu11l; não pertence 
afinal a ninO" 1 • • - • 

mara temporaria votar, o com a maior urgeneia, 
esta prorogação. 

O nobr s (T 

por se propor a prorogação de um orçamento con
servador, um orçamento que tinha produzido .tão 
grandes deficits, um orramento de tiio tristes Iem • 
branças. 

Bastaria dizer ao nobre deputado nara lhe res
pondar, e cre que cabalmente, que i:econhec.ida a 

• .. cr .. ~ -

mento que tão importante trabalho precisava ter. saríamente se devia ir ao mais pro"ximo: não as
E menos razão tem o nobre depntado e?r.. dizer sistia it commissão G arbitrio de ir procurar um or-

que pertence ao presidente do conselho. çamento a gosto, nem se podem fazer modifiQaçües 
o SR. MAnTINHO CAMPOs:- E' 0 chefe do radicnes porque importaria isso uma verdaqeira 

goTerno. discussão do orçamento, com o {{UC nada se adian-
0 SR. l\IonEmA DE BARRos diz ne é 0 chefe do taria. Havia, pois, necessiuade de ir ao u~timo or-

governo, não ha uvida, mas os negocias relati- • Seria um expediente de grande originalidade, de 
vos ao orçamento correm pela pasta da fazenda, e tal ordem, que nenhum homem politico aconse
si na. p~sta d!l fazenda se_in;nocenta tant9 o ministro lharia que se fizesse- roron·ar um orrarnento de 

• ' exercJCIO anterwr; proroga-se o orçamento exls· 
o governo porque aquelles foram os seus orgãos tente. Esta theoria do nobre deputado parece ao 
nesta mnteria. - .. · orador que não terá sectarios. 

Jú disse no nobre deputado quo si lla culpa,· si o Sn. :MARTINHO C.UlPOS: _E' a que 0 nobre ue-
culpn p1"1de lun·er, pertence á importancia da ma- putado lhe está imputando- · 
teria o nüo ti camara, que não podin deixar passnr 
tiio inwortante assum to sem uma discussão I:1r0"a O Sn. :MonEmA DE BARRos diz queo nobre depu-

pa1• ,.8 , s l: ue sse proroga o um orçamen o 
conservador. A censura que se lembr!l. agora de que a culpa 

pertctiCC ít má liOlitica, como disse o nobre depu- ' O Sn_l\LtRTINHO C-UrPos censurou a política que 
tmlo (lO I' Pernambuco, abriria um debate realmente nos trouxe a esta situação. 
longo pnra se examinar si o governo devia ou não O Sn. MoREIRA DE BARROS não censurou a mediua 
npresontar-se diante das camaras conservadoras e em si, reconheceu a necessidade della ; censurou 
}IOdir-lho o orçamento. Esta materia já foi lmga- a fórma por que foi apresentada; eis suas pala· 
mente debatida (não apoiados), e l:lgora trata-se sim- vras (Lê). 
plesmente da connniencia e necessidade de se 
conceder uma autorização para se prorogar 0 or- O Sn. l\1.mTINHO CAMPOS pergunta si é discurso. 
çamen o v1gen e emquan o nao or vota o o orta- Sn. 1\ onEIRA DE BARRos diz que é extracto, mas 
monto futuro, e presentemente sujeito á delibera- · appella para memoria do nobre deputado. 
ção do senado_ O nobre deputado a quem se refere disse ·hon-

Encerrada assim a questão, parece-lhe fóra de tem, em resposta a um aparte do nobre ministro 
duvida que a camnra deve conceder esta proroga- da fazenda, que não censurava a medida em si, 
ção, porque, si eli<~ precisou mais de tres mezcs rec?nhecia a necessi~!ade della, censurava o mod~, 

• . I 

nado... sobre dons pont6s; 1°, ser a medida proposta pela 
O Sn. :MARTINHO CAMPos:-Mais de c ince mezes e commissão de orçamento e não pelo go.-erno; 2°. 

meio. ser prorogado um orçamento conservador, tra
zendo em si a lembrança de um desgraçado deficit. 

Q SR.JlOREIR.A. DE BARROS :-... 0 senado nr-Se·hia 
colloeado na posição: ou de deixar o governo sem O Sn- MARTINHO C.tMPOS diz que não ' só a lem-
es meios de administrar, ou de votar sem discussão h rança, é o deficit. 
uma proposta tiio importante.' O Sn. 1\IonEm_oi. DE BARROS obserra que quanto no 

O Sn. ZAliA observa que a qtlestiio ainda é outra; primeiro ponto os precedentes autorizam a de-
eleve o overno· liberal arrecadar os im t • libéração tomaua, quanto ao segundo, que não se 
zer despeza& sem lei? po e prorogar senao o orçamento VIgente; a mw 

se tratar do orçamento vigente, deixaria de ser 
O Sn. ?th.nTINHO CAMPOS diz que elles respondem pro rogação, seria outra qualquer co usa, menos 

sim e não. . prorogação. 
O Sa. MoREIRA DE BARRos nota que o governo en- Suppõe ter respondido ás duas observações feitas 

tendentlo que nesta materia deve hanr uma dis- pel~ nobre deputado no discurso d_ e h ontem. . 
cussfio lar a em ambas llS camnras, não pó de deixar -
ao sena o a 2 ternattva ou e nao ar a et em sente, responderá em termos breves, visto que não 
tempo, ou de dál-a sem discussão. quer alargnr a discussão, a algumas observações do 

Bem lembra o nobre deputado pela Bahia, que o seu ullimo discurso. S. Ex:., entre diversas cen
partido liberal não póde sanccionar o principio de suras a medida do governo, que o relator da com
que e governo fique sem os meios de arrecadar missão respondeu ... 
impo~tos e fazer as despe.z~s. Sendo assim e não O Sn. :MARTINIIO CnxPos diz que não res onde 

no senado o projecto de orçamento, cuja discussão a to as. 
ainda lá não se iniciou, é evidente que precisa a e a· O 811.. ~IoREriU DE R\IU\OS parece que sim. 
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O Sn. :MAn.Tii\HO CA::IIPOS promette repetir nl
gumas das perguntas ao nobre deputado em tempo. 

O Sn. MoREIRA DE BARRos entre as censuras 
• • x_ a ou no acto e ter .o nobre ministro !la 

un-ricultura concedido privilegio para uma engenho 
ceritral na colonia Porto Renl. S. Ex., para ser 
11el ao seu pensamento, disse que o acto era censu
ravel. sebretudo, porque o goyerno não tinha :m
torizáçiio para fazer esta concessão. Não cntr?u no 
exame do contrnto re arou n Jenas c uc se fi 'C se 
concc 1 o esse privilegio e <lté alienado algll;ns 
11roprios nacionaes sem approvação do corpo leg!s
lativo;- quando em semelhante assumpto, :1 unwa 
competencia que tem o governo é conceder ga· 
rantia de juros, nos termos U.a lei de 1875. 

O Sn. JlriAnTINHO CAMPos:-E' exacto. 
R. OREIRA DE ARROS 11'3 O no re evu

t3dO que parece haver da parte de S. Ex. um equi
voco. A lei de 1.87;) autoriza o governo a conceder 
O' .. • • .. o ' o..; 

estabelecerem; mas o facto de autorizar o go
verno a dar garantias de juros para engenhos cen
traes, garantia que niio pódc ser dada sem autcrr
zacão do corpo legislativo, não se segue CJU!! o 
governo neste assumpto não possa conceder outros 
favores, em troca dessa garantia de juros. 

' . o . : ~ ;- l 

dalta sem autorizaç:lo do corpo lcgislatiyo_ 
O SR. MARTINHO C.uiPos: -Nem o privilegio. 
O Sn. MOREIIl.A DE BAnnos diz que qmmto aopri· 

vilegio, não, porque o g·ovcrno püde concedel-o 
para introducção, invenção ou estabelecimento de 
muitas industrias. 

O SR. MARTINHO CAMPos:- Na fórmn prescripta 
pela lei. 

s . 
Pergunta, pois, si o governo que podia conceder 

garantia de juros ou favores, que apenas nominal
mente se pó de chamar privilegias, porque não havia 
pr~ferir estes? : 

Em primeiro Ioga r lembra ao nobre deputado as 
con~ições especiacs d?sta ~oncess5o _ 

tinham dispendido grandes sommas p~ra mana
tenr.ão dos colonos e sua :~dministracão. O nobre 
presidente do conselho encontrou a éolonia com
Jlosta de setecentos e tantos individuas, com· cul
tura em estado regular, com grandes plantações de 
canna, mas sem meios absolutamente para prepa
rar esse producto, e tomou a resolução de auxiliar 
o estabelecimento de um llequeno engenho para 
cxtracção da aguardente da c:mna. 

Isto era necessario or ue como o nobre 
n o recon 1cce~ grandes despezas tinham sido foi. 

t:~s na colonin Porto Tieal pelos ministerios passa
dos, e convinha não perder esses sacrificios e as 
sommas despendidas pelo Estado. E' preciso des
cer :í nnnlyse dos factos para fazer-lhes appliçações 
dos 1}-!.'i"ncipio~. _ -

Knrovidencia orém. t m d ·. 
ente 11o conselho não satisfazia ás necessidadei: 

dos colonos ; era preciso mais alg-uma causa, e o 
egt~h"lecimento de um engenho centrnl, ainda 
como consequencia dos dispendios enormes feitos 
pelo passado goTerno, era a unica que á primeir,a 
vista occorria_ 

E ara ue se 

O Sn. l\IonEmA DE R1.1mos :-... consignou-se 
no contrato uma condição que, pelo simples fact_o 
do estabelecimento do engenho central, se da, 

- " · · · • e ecer . m um 
perímetro tllo limitado um outro estabelecimento 
para concorrer com este. 

Por consequencia~ a concessão neste ponto é per· 
feitamente nominal. 

O governo concedeu, além disso, o uso dos pro
prios nacionacs, não os dos colonos, por um espaço 
l, ir a . m ve a eiro con rato, 
mas supprimiu em compensação toda a adminis
traçiio. rosa! vou o direito dos colonos de prepara!em 
OS SOUS produ~!OS de mO~O e maneira por que Jlll· 
garem com cuwnte, c dmxou nos ~e bates das llarl~s 
c ao interesse dollas o estabeleCimento das condi
cões da moagem da carina. 
· esa vou, por consrquencw, comp etamente o 1-
rcito dos colonos ... 

O SR. l\IAUTINuo CA:.rPos :-Não apoiado_ 
O Sn. "MOREIRA. DE Rm.nos :-... c obrigou a com

panhia. a seu turno, a, do producto que recebesse 
dos cofonos, fazer uma deducção annual de modo a 
voltar para o Estado as sommas adiantadas a estes 
colonos. · 

A companhia con trahe obrigações p~ra com o 
cr r .. • • ...., ~ 

verno da custosa dcspeza da administração, ffJr· 
necc meios os mais aperfeiçoados p:1ra o preparo 
dn producção da colonin, e livra o governo de des
pender com ella qualquer outra somma. _ 

Já vê o nobre deputado que com este procedi· 
·mento melhor se serve nos interesses publicas e 
aos interesses do thesouro, do que pela fórma que 
S. Ex. lembrou, isto é, dando garantia de juros. 

O Sr. llAnTINHO CAMPos diz que não lembrou 

O Sn. MoREIRA. DE BAnRos:-S. Ex. disse: no~ 
te-rmos da lei de :1875. 

O SR. ~IARTINHO CA?.IPOS dü um ap:1rte. 
O Sn. ManEiRA. DE Rumos:- O nobre deputado 

na apreciação dos serviços publicas procura antes 
mm 10 

a seguir. 
O Sn. l\IARTINHO CA::ITPos diz que não lhe toe{) isso, 

não eslit ú testa da administrarão. 
O Sr. MonEmA DE BARRos :-Nesse caso o orador 

que se interessa em sustentar o governo, demonst1·e 
que cllc não só tinha o direito de usar do recurso 
que usou, como ainda que na escolha dos meios 
preferiu o melhor. 

Cada um cum Jre sua missiio como entendo. 
Suppúc tor satisfeito ao nobre deputado. 
O Sn. MA.RTlNHo CA~IPOS dá um aparte. 
O SR. Mo mimA DE BAnRos considera-se então bas

tante infeliz. mas em todo o caso tem demonstrado 
que as propo.sições do nobre deputado venham re
vestidas como vierem, m~rece~ de su~ parte,, como é 

posta. si' não o pôde satisfazer vai menos da jus
tiça da causa, do que dos meios de que dispõe o 
orador para convencer-

Não quer alongar este deb~te, que por sua natu
reza é urgente· tem respondido ao nobre deputado 
que o 11recedeu .na t~ibuna, e tem no limite das 

· por 
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Vai sen~ar-1m lembrando só mente ao nobre de
puta(lo por Pernambuco, que sente não ver pre-

... • 1'.. - - :-

poder "Ver equilibrada a receita com a despeza, 
vindo hontcm impressionado com a leitura que na 
vespera tinha feito do discurso de Gladstone, se 
guiasse pela leitura dos seus proprios discursos, 
veria que foi elle mesmo que combateu ~qui e por 
todos os meios o estabelecimento do~ impostos. 

lJOstos e pretendendo-se censurar ao governo, como 
tem-se censurado, e á maioria pela prova de acry
solado patriotismo c desinteresse que tem dado na· 
gerencia dos negocias publicas, largando mão de 
torlos os elementos do clientela do que os gO\'ernos 
anteriores têm aproveitado, dimin-uindo empregos . ~. . 

' o .. ' ..._ 
commissões estipendiadas, despopularisando-sc, si 
se pódc assim dizer, com a creação de impost~s; 
si se censura o rroverno )Or todos estes meiOs 
como quer o no Jre eputado que se chegue ao re
sultado que elle deseja, de se equi-librar a receita 
com a despeza ? 

Não conf1ece em materia economica senão esses 
recursos : ou ha de se diminuir a despeza, descen
do-a até a allura da receita, ou ha de se elevar a 
receita até a altura da des eza. O illustt\l ministro 
da fazenda procurou conciliar, na medida do pos
sível e das circumstancias, estes dous elementos. 
Suppõe que o sntisfez, senão completamente, como 
clle proprio o reconhece, porque o tempo não o 
nermittia, ao menos com todo. o zelo, esforço e 
i)atriotismo, no qual foi ncompanhado sem rcsc1·vas 
pela camara dos Srs.- de.[!utados c pelo q~c lh~ é 
reconhecido o parttdo liberal, c o scra o pa1z. 
(A..poiados; muito bmn). 

dente, a cortezia coll! que o. nobre deputado por 
S. Paulo se digna de t1·atar, não os membros da 
opposi~ão, que náô existem, mas os deputados .... 

O SR. ManEIRA. DE B.umos :-E' meu dever. 
O SR. 1\lARTINHO CAllfros : - ... que não cst5o 

enthusiasmados elo ministerio. im õe-nos o 
dever a obrigação rigorosa de acompanhar a 

· S: Ex. com igual cortezia. . 
Eu bem sei que esta mania de pretend~r e~a

minar os actos do governo é uma das n:amas m
glezas, que o gove~no não leva a bem, 1·es no1~ v_erba 
tem repetido mms de uma vez o Sr. n11mstro 
da fazenda, que ainda hontem exprobrou ao hon· 
rado deputado por Pernambuco o trazer-nos exem
plos da Inglaterra. 

Ora, eu confesso a Y. Ex. que, em ma terias do 
. . ' ( ] 

das exprohrações do governo e de gov.crn,istas, 
ainda continuo a reputar os habitos, os costume~ c 
as praticas inglezas mais dignas de aceitação, do 
que as da China c do Japão. 

o SR. :MoREIRA DE BARROs:- Creio que nisto 
é acom anhado or todos. Eu não conheco 

mesmo as da China e do Japão. 
O· Sn MARTINHO CA'lllPOS : - Não as conhece ? I 

Oh 1 Pois V. Ex. não foi ainda vôr a exposição ja
poneza ? ( Hilm·idade). 

O Sn. MoREIRA. DE BARROS : -Ainda não fui. 

verno nacional foi 0- primeiro a ir examinai-a, 
não vai mal sêguir-seos bons exemplos. 

0 Sr. BuAUQUE DE MACEDO: - Si Y. Ex. se dig
nasse de fallar um pouco mais alto para nós o ou-
r· rr • 

minísterio da sessão legislativa decorrida, ~ maior 
parte não pertence ao Sr. ex-ministro da fazenda, 
pertence ao seu sttccessor; mas o nobre deputado 
ha de dar-me licença para que lhe diga : antes do 
ministeno do Sr. Cansansão de Sinimbú, antes 
deste ministerio cujo chefe di.sse-n~s que 'b pr~si-

< , o 
pulso~ da Corôa como o braço segue o impulso da 
cabeça; antes deste mimsterio eram os ministros 
:· olidarios; c toda a administração do Sr. Gaspar 
Silveira ~Iartins~ a qual sem duvida nenhuma, nos 
seus actos principaes, _fórma a principal glõ'ria-·Uã-
sitnação (eu não estou de accõrdo, sobretndo no 
modo pot que alguns actos d.o Sr. Gaspar Sil-
veira Martins, foram promulgaaos e feitos, mas no 
fundo a maior parte desses actos formam a prin- · 
ci J<ll rr!oria àa git acã 

Os Sns. LiiiiA DuARTE E 1\L;,Lumnos :- Apohulo. 
O Sn. MAnTINHa CAMPos:- ... esses actos creio 

que se fizeram com a approvação do Sr. presidente 
do conselho, creio que o ministerio era solidario c 
que a retirada àc trcs ministros não fez cessar a 
ap )rova ~ão ue os outros uatro tinham dado-aos 
mesmos netos em que eràm solidariiJs. 

E o Sr. presidente do conselho, como interprete, 
como instrumento immediato da Corôa, segundo 
diz, tem a principal responsabilidade nesta uppli
cação de actos dos seus antigos collegas. 

Portanto', si ba censura a receber por parte da 
administração do Sr. Gaspar Silveira Martins, 
ella toca inteira ao Sr. presidente do conselho e 
aos seus collegas do ministerio, mesmo. aos novos. 
Quem não quet esta .r~spo~sabilidade não entra 

Não ha ~luvida ·que um m'inisterio novo presta 
sempre melhore~ c mais ~crviços do que um minis
teria remendade (1·iso), mas aquelles que têm pressa 
de conquistar posiçues devem contar•com essa res
ponsabilidade ; encamparão tudo quantú se tenha 
feito. 

0 Sn. MOREIRA DE BARROS:- Mas quem foi que 
negou essa responsabilidade? 

O Sn. l\'IARTINHO CAMPOS: - Y. Ex. 
O SR. ManEIRA. DE BARRos:..:.. Não apoiado. 

. O Sn. 1\IAR'}'IN~o CAMP9S : -:- Sabe-se que o 

pela sua grande e incontestavel popularidade, uma 
força temível (apoiados) ; não é um aclversario que 
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O Sn ~.MoREIRA DE BAnnos :-Mas perdôe V. Ex... O Sn. 1\IOREIUA DE BA.nnos :-Eu sou respon-
0 Sh. l\Li.n.Tixno CA1IPQS:- Não corttljeio- o no savcl pelo que digo. 

governo, mas hoje me acho ao seu lado pnra defen- O Sn. :M.~RTINHO CAMPos:- E pelo que infiro do 
del-o, upoial-o esustental-o, co·mo um dos hrazi- que ouço. 
leiros mais eminenl~s e d~ quem mais serviços o Sn. MonEmA DE BARRos- Isso é por conta d~ 

O Sn. l\lonEmA DE BAnnos:-Mas V. Ex. está o 
uefendendo não de accusações minhas. 

O Sn. l\IARTINno CA::.lPos:-Provera a Deus que o 
seu voto ... 

O Sn. l\louEmA DE BAnRos.-Eu appello para 
""'.. • ,., :"' :'1. ) 

fundamento legitimo, os que nos lerem como os 
que nos ouvem, quem:) conucnmcm. 

O Sn. l\lonErRA. DE BARROs:- Não ataquei a nin
guem. Si ha responsabilidade não é de quPm está, 
é das ci~umstancias. 

Pernambuco muito positivamente accentuou de 
quem era a responsabilidade. Esquece-se o noi.Jre 
deputado por S. Puulo que o illustre representante 
por Pernambuco,com CS[)iriLo tão fino,com profunda 

---sttg'3:cidtrd:c-, disse-no::. al}tii1iue o Sr:presrdenteuo 
conselho estava ás mil maravilhas, porque dava . 
igual approvação <i politica tlnanceira do Sr. Aflonso · 
Celso, como á do Sf. Gaspar Martins,embora fossem 
ellas oppostas '! 

De quem, pois, é a responsabilidade da falta dos 
orçamcn os . a mmor1a, os poacos nao ent m
siasmados pelo ministerio? Mas creio que ainda não 
se contaram uwis de i2, :l3 ou 14, e isto em uma 
quasL:1o singular de dar ou negu1· asylo ao Sr. pre
sidente do conselho, emquanto eriminoso,c a quem 
eu n~guei asylo, porque entendo que não ha perigo 
de c ue o réo ue é em n-ranueza o immediado ao 
Imperador seja victimn, e ni:to encontre protecção 
nas justiças da terra. 

Porque, llOis, o miuisterio não foz votar os orça
mentos? 

A responsabilidade, portanto, pcrmitla o nobre 
deputado que lhe diga, é só e umcamente dos Il'li • 
nistros ; que esforros fizeram para obtel-os em 
tempo'? A melhor maneira ele YOLar orçnmentos 
hoje é esta 'f A resoluoão pl'Drogutiva do OI".amento 
si pôde passar no senmlo rm tempo tambcm o or-

• • • · :s s c-
vidos termos. 

0 SR. MoREIRA DE BARROS :- V. Ex. entend-e 
assim '? 

O Sa. ~L\.nTI~no C.u.H'is:-Com toda a certeza. 
0 Sn. ManEIRA DE BAUilOS :-Ah I 
O Sn. ~lARTINIIO ~Ull'OS :-O nobre deputado 

niío encontra dispostos a votar sem exame !"cniío os 
ministerialbtas, esses pot· motiyo de conl1anoa 
podem yotar sem exame ; mns aos que não são mi
nisterialistas não ha direito de exigir esse votO'. 
.. ~ mai~ria do senado não é min1sterinl por ora, 

roce que' se quer que a camara elos deputauos vote 
este orçamento? 

O Sn. MAnTINriO CAllPOS :- E por cont<J. da [ogica 
tambem. 

Mas vê a camara que o nobre deputado não 
tem razão, querendo enxergar uma contradicção 
no illustrc representante da pravincia de Pernam· 
buco ue ao·ora tenho a honra e muita satisfa ão 
de ver presente. Nenhuma coB.tradicção houve ni 
comportamento e argumentos do nobre deputado. 
Contrudicção ha no nup~e de_putado,. que a !Jt!lOri~a 

todo. ~Iais ditncil é isto de explicar-se. 
~l;1s, si fazia :tlgumas observações em defeza do 

nobr~ deputado por Pernmnl,uco, é porque dle se 
ach;:lVa ausente, e estando presente, eu não posso 
nem devo continuar, sem prejuízo da camara que 
terá muito maior prazer em·o ouvir (Não apoiados). 

O Sn. JoAQuurNABuco: -Eu pediria que V. Ex. 
fosse meu ad mgado. 

O Sn. lL\nTrNHO c.~M?os :-Agrudeço muito; esta 
cansa fica nm itn.be.m__para.da nas suas mãos, e 

creia o nobre ueputado que nesta cumara e fúra 
della todos têm ouvido com a maior satisfação uma 
voz que recorda uma authoridade,que nós liberaes 
nunca esqueceremos ("lfuitos apoiaaos). · 

O ~n. ZAi\!A: - Isso chama-se elogio em ordem 

O Sn. 1\IAnn.:mo CAmos:-Està no espirito c no 
conceito de todo o mundo (Apoiados). Todo o 
mundo tem visto com ufnnia para nós brazilciros 
a estréa do nobro deputado por Pernambuco 
(~fuitos apoiados). 

O Sn. MAnTINHo CAl!I'OS :-E os serviços dis
tinctos tem meiJÇiio na ordem do dia. 

l\{e occupar(}i, pois, tla msposta quo me foi dad~ 
quanto tis oiJsorvações quo tiz, apreciando alguns 
fuctos do ministcrio da agricultura. Pe~·o licença 
a V. Ex. para me cobrir com a sun autoridnlle, 
com o ~ilt•ncio de V. Ex. e a letra e Jirnxe do re
gimento. As resolntões prorogatiras do orçamento 
têm pelo regimento uma iliscussi'10 em I]Ue é per· 

• o 1 • r I I 

lei de orçamo11lo. E' letra expressa do regimento, 
c a pratica conslante dl'sta casa, é a autorizada 
opin1tto da presitlcncia dn casa, que ainda não nos 
eh:nnou á ordem 

llm·eceu-me que o nobre deputado não jul
goll; muito regul:1r a discussão feita, censurou 

Sem a posiçiio que o nobre deputndo tem de leadet' 
eu ntío faria observação nlgumn, o juizo é lh•re a 
cada um de nós de apremar o compor~amento da 
camara, digo dos membros da camara. 

0 Sn. :MonEmA DE BARROS : - Tambcm O titulo é 
inferencia. 

0 $R. ll\RTINHO CAMPOS:- 0 titulo é notorio, 
vem dos actos praticados por V. E.\':., e V. Ex. mi 
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chama para um terreno em que eu não quereria 
cnLrt~r, que é ter o nobre deputado por Pernam
buco estranhado que o projecto não fosse a}?re
sentado por um ministro ... 

,O que o nobre deputado exigia, o que reputou 
mais regular foi que havendo nesta casa ministr06, 
um delles apresentasse o projecto. 

O Sn. IIIonEIRA DE BAnnos :-Isto é inferencia 
que V. Ex. tira. 

O Su. }!L\RTINHO C.ml'os :;..... Não é inferencia, Q 
o que resulta claramente do discurso do nobre de· 
putado: Elle reparou <JUe um dos ministros ni.io 
se levantasse para apresentar o llrojecto ; S. Ex., 
no disciil.rso que acaba de proferir, apoia seu com
portamento em precedentes da camara, mas os ha 
bons e muitos mais autorizados no sentido do que 
acabo de dizer, ü;to é, de muitos membros da ca· 
mara pedirem pessoalmente medidas desta ordem. 
V. Ex. vio o que se deu aqui com os additivos ao 
orçamento_ Entre esses additivos havia alguns 
de origem parJamcntar muito :mtorizada, mas o 
nobre deputado, como Zeadel', submetteu-os :i gui
lllotina. Pergunto ao nobre deputado : o seu 
projecto tem as g,1rantias de assentimento da l;a
mara,emb~ra sua posição de lcader, tem as mesmas 
garantias que o projecto de um ministro? Muitas 
vezes temos visto nesta. como em outras asse.mbléas. 
~ leader tu mbem se tr:insviar. , 

O Sn.. MontmA DE BAnnos : - Eu não apresentei 
projecto nem sou leader ; V. Ex. parte de dous 
priucipios inteiramente ~ 

c~----0 Sn. MARTINHO CA!!Il'OS : - Não ha as rnesmliS 
garantias para o publico, a mesma autoridade para 
a asscmblén ; não ha as mesmas garantias que em 
rclnção ao ministro. O ministro dá em relação a 
estas cousas de garantias, porque o minis
tro em cada passo que dá neste recinto joga a 
sun cadeira, compromette a sua posição de mi
nistro. Ni.io ha para o parlamento uma vantajosa 
condição nesta responsabilidade de dous ministros'! 
(Apoiados). A cousa não é tão indiffercnte como 
llarece ao nobre deputado. 

J[t tivemos occasiã.o de ver o nobre miuistt·o do 
Imperio pedir um credito de 40,000:000~, est~ ser 
acrescentado, sem pedido formal do governo, em 
mais iO,OOO:OOO~ . Foi approvado em 2. 11 discussão 
com mais !0,000:000~; demorou-se a 3.~ discussão 
nlé qu:1si as calendas gt·cgos, sendo votado com 
(i0,000:000SOOO. 

0 SR. MOREIRA DE BARROS : - Passou a 
20,000:000~000. 

0 SR. MARTINDO CA~IPOS:-Enlão pl!SSOU com 
50.000:000$000 (Apartes). · 

Em todo o caso foi dohi·ndo o credito sem quo o 
nobre ministro· do Imperio tonwsso nisto a menor 
responsabilidade. Pergunto ao nobre de utado si 

· · mpeno, que nao parece viver 
neste recinto, nem mesmo nas reg·iões governa
mentacs, que não se apres~nta co~ ares d~ ~randc 

credito ·pedido pelo nobre deputado, não "tinlla 

ler os papeis, não preciso nem ver si a assignatura 
é verdadeira ( Apa1·tes ). 

O nobre ministro do Imp(J'rio nos dizia não tenho 
nada com isto, a quem faltou a confiança da ca
mara foi ao leader, e o nobre deputado talvez es
tivesse na mesma posição do nobre deputado por 
Pernambuco outrora leadel' (Riso). 

O nobre deputado por Pernambuco arrolhou o 
Sr. min.ist::-o ào Imperio; o nobre ministro pareceu 
resignado á sua sorte, mas a verdade é q11.e pu
nido está quem attentou contra a autoridade do 
governo (Riso). 

O Sn. SouzA CARVALHO :-Ultimamente, não tenho 
commandado em pessoa. 

o Sn. ~1.\RTJ!-."llO c .... :MPOS :-Em relação, Sr. pre
sidente, aos actos do ministerio da· agricultura que 
censurei, o nobre deputado por S. Paulo, muito 
capaz de pulverizar meus argumentos, julgou 
metllo1· emprestar-me increpações que não fiz. Nas 
increpações feitas por mim ao Sr. presidente do 
conselb.o só examinei a legalidade de seus actos. 

O Sn. MonEmA DE Bmn.os:-Servi-me de argu
mentação de V. Ex. pedindo para isto sua acquies
cencia. 

o SR. M.>,.R'riNllO c .... MPOS:- Perdoe-me v. Ex.~ 
fiel reproducção do que -eu disse fizeram os tachy
graphos e se acha publicado no Diario Olfiâal. Ahi 
o que disse eu? Que o nobre presidente do conselho 
sem lei quo o autorizasse, deu parte da renda 
da estrada de ferro de Pedro li, um proprio na
ciOnal, como pre111ie ao Jeekey Claà. Não exami .. -
nei si isto en ou não util ; embora não seja inglez 
da especie do nobre presidente do conselho acho 
ser cousa muito util animar o melhoramento da 
creação de todas as especies de animaes entre nós", 
me~mo o da especie hnmana, e é por isso que não 
!OU apaixonado dos chins. O que examinei foi a 
legalidade do a.cto. · 

Qua11.to á doação · do Porto Real, eu fiz o historico 
da questão, que podia não ser conhecida de muitos 
membros desto. casa. 

O g-overno imperial comprou sesmarias de terra 
por !.50:000~, em um logar chamado PQrto Real e 
fundou ahi uma colonia. Ha poucos dias foi publi· 
cado um decreto emancipando essa colonia; e pela 
minh.a- parte applaudi este acto. que como disse 
vinha desembararar o thesouro, livrnl·o de des. 
pezas; que nlli so fnzinm; nada mais!usto, dosde 
que a colonia podia subsistir por si, do que essa 
emancipação. Como a regra da administrn~iio do 
Sr. presiden\c do conselho é o desperdicio ••• 

0 SR. MOREIRA. DE B.umoc;; :-Não apoiado. 
O Sn. MAl\TINito CAMI>os :-Todo o mundo vê que 

a sua administmção tem sido. demst~ada e descui· 

cempromisso algum; diria eu n5o pedi. 
------------~~~~'~Bdlliid~o~p!~~~~~~~~~~~~~~WU~----------------

deputado. -
O Sn. :rvlAU1'INHO C.\lll'OS :-Pela commíssão de 

que cJle faz pnrte, e quem cu vi aqui f!F t. Martinho CAMPos . ....OS factos são como eu 
tudo foi o nobre deputado (R,:so). En hão preciso digo . 
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o Sn. Monmn.\ DE J:!.umos :-Quando V. Es.. falta sm1enta. que o privilegio não depende da appro
em rcü1ç~:io no Sr. president~ ~o conselho, mostra- va~ão do poder legislativo? 
se sempre tão apaixonudo c !llJUslo para com seus O SR. llfonEIRA DE B.-\.nn.os:-Não dcpenuc. 
!I ' 

o Sn. MARTINno CAMPOs:- Ellcs não podem dei-
xaT de excitm' indignaçiio. · 

Mas, emancipada a colonia de Porto-Real, nm ~u 
dons dias depois publica-se o decreto da conce~sa~ 
de um privilegio para um _cngenh~ central uln. 

Ora, u_ unica argumentaçao counncentc, e que 

R. Al\TINJIO A~lPOS:- ntão por que llOS 
enchem as pastas e nos atropelam todos os dias em 
nossas casas e neste recinto com approvat~ões de 
privilegias concedidos pelo governo? • 

l\1as, direi no nobre deputado que niio e licito 3. 
S. Ex., como a mim o não ~ ter opiniões em ma
terins sobre as uaes existe o direito atrio osi-
ttvo, c aro e exp 1cto. 

Os privilegias são regulados por uma lei votada 
pelos lcg-islatlores dos tempos em que os wiBistros 
u5o vinham nqui dizer que elles não eram de 
eleição popular ; são regulados por uma lei de 1830 
e por essa lei os unicos casos em que o governo 
lÓdc conceder n·iviJco·io estão · · · -
mente. 

perfeitamente a questão e principal~eJ~te a V. Ex., pendiam da nossa approvação.; e o nobre deputado 
de cuja lJoa fé tenho profunda convictao. não me mostra no contrato que tem em sua. mão a 

Nas terras de Po1·to lleal ha lotes que pertencem cl<msuln de 11car sujeito á npprovação do· corpo Ie- . 
a colonos, m:1s ha lotes que nlio e~.~s:tã~o~n~ii~ld~a~po~s~·+og:_·i~s~l:1~t~i ~-~~,·~~~-~rr~· :C-;:=~=:.~===-::-=--

--~uiclo>: por colauos.,_ ---·· ·-- . E' isso um atteti'tado tanto maior qunnto um mi-
A terra foi comprada para estal.lelecnnenio de nistro que se diz não representante do-parlamento, 

colonos e portanto os lotes que S. Ex. -ncaiJa de mas ·representante da coufiãuoa do poder Jlessoal. .. · 
dar par; a fundação desse estabelecimento, foram 
roubados ao destinos da acquisi~no. O Sn.. ÜLEG.\.1\IO:-Nunc.a disse isso, nem podia 

dízd-o. 
r 

till. .~1\TJNIIO • .UlPOS :-Tem- no repetido a11Ui 
O Su.. ~L\.n.Tr:.:uo C.utPOs: ~Perdoe-me V. Ex..: muilns vezes; ainda hontem: mas quando este mi-

V. Ex:. estú confirmando o que eu digo ; a clausula nístl'O, que não tem nunca encontrado nas leis 
diz-venderá os lotes, isto é, o emtHezurio. ou u embaraços para a c to algum, se julga com uma a .l
companhia organizada venderá os lotes. toridauc que nunca nenhmu governo Ilfctonlleu 

O Sn. 1\lonEIRA DE BAnnos : -O governo vend~rá ter no Braz i!. 
à em reza : é o ue é. - Re erindo-.sr. ao·S1·. M01·eira de ar o 

o Sn. MAn.TIXHo CAl\IPOs : -Estimo muito IJUC <1ep Jta(lo l'i-sc ; ou o :~comllanharia J)orque na 
sej·n como v. Ex. diz, I)orqnc ser{t um erro uo reulitladc a :mtoridade do nobt·e prt.•sillcntc do 

cousclho é tão exorbit:.mto, t}UO mesmo no Drm:il 111 i~~~- quanto à conccssiio de todos os propt·ios na.- pro,·o~:lrin ° ri~u, si não tivosse grauuos conso· 
cionnes a uma ompreza, pergunto ao nobre de- quoncws pnm nos. 
putado por S. Paulo, e não é indifferente á ca~uu:a O Sn. MottEIU~ DE llMmos :-Não posso fozer um 
dos deputados ~ a uma . ~amnra C!ll sua ma101"1a gosto? 
liberal sni.Jer_, ~~no espmto }.lUI.Jhço do V: Ex., o Sn. Jo.\QUill NAouco:- V. Ex. volto-se um 
chefe -ua ma10na, o governo pode dispor nss1m dos pouco pnrn nós. . 
Jl'O 1rios nacionacs. 

esta coneessão semnpprovação do _corpB lcg!sl~tivo; 
isto é claro e evidente; não ha hvro de d1re1to fi
nanct~iro brazileiro que não contenha este princi
pio, além da nossa· constituição. 

O IiolJrc deputado apresentou uma argumenta
ção que não er~ digna dos ~eu_s ~rilh~ntes talentos, 

testemunho de que o acto do Sr. presidente do 
conselho é um attentado muito maior do que a 
mim me pareceu á primeira vista. Me pareceu que 
era um desses actos em que S. Ex. não quer ficar 
mal com ns pessõus n quem deseja. obsequiar. A 
camara sabe que s: Ex. tem sido de uma bondade . . . . . ' -
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O Sn. IIonu DE ARAUJO : - Apoiadissimo. 
O Srt. MARTINHo CA.)Il'OS :-Este é o carateristico . . ~- . . 

mites })ara os seus. 
O Sn. MonEmA DE BAnRos : -Estou certo de que 

V. Ex. está confundindo. 
O Sn. MARTINHO CAhiPOs :-Não tem o privile

gio justificação, visto que o nobre deputado, tão 
~ - "' l r .. 

sua legalidade; não Íhe peÇo mais nada. Não exa
minei o contrato, não quiz exai:ninal-o ; aguardo
me para quando elle fôr trazido á nossa approvação. 

O SR. MoREUL\ DE BA.Rnos:-Eu me contento com 
o responder a V. Ex. e o publico que julgue, não 
tenho a pretenção de querer convencer a V. Ex. 

O Sn. 1\fARTJNIIO CAMPOS: - Quando o contrato 
for trnzido ao nosso exame e approvnção, pro
mctto ao nobre deputado então examinai-o. 

} SR. MoREIRA DE BAnnos :-Se ha cousa que não 
se faça contra a vontade é .t convencer. 

O Sn. MARTINno CAliPOs :-Digo mais ao nobre 
deputado : não só prometto examinar o contrato, 
coUlo até dar 11s mãos á palnH1toria e npproval· o, 
si me demonstrm·em que elle é util e vantajoso : - ~ .. , . 
impos.sivel de d'emonstrar-sc. 

Mas, Sr. presidente, o nobre deputauo me per
mittiria que mesmo nesta discussão eu me enun
dn~~e sobre politicn geral. Si me viesse esta triste 
velleidade, eu estava no meu dtretfo; mas nao o 
farei, não desejo fazel-o. Desejo apenas que o nobre 
deputado, procurando arrastar a camara na defesa 
excessiva dos actos do Sr. presidente do conselho, 
recorde-se da responsabilidade que esta assembléa 
to1 · 

Pertencemos a um partido politico que desde a 
inllepemlencin no Brazil puo-na por princípios. 
Este partido. no governo, pódc muitas ''ezes ter 
afervorado, mais ou menos, a sua fé na defesa e 
na pratica desses principias. 

O governo no Brnzil, Sr. presidente, é uma 
• • • • • :r· O" • • 

o soberano a um manequim, a uma inutilidade co
l'oadte, confo1·mo n phrase do Sr. ministrG da ra
zenlla ; nem e }lossivel reduzir a manequins senão 
os manequins quo- Deus faz, como na maior parte 
dos casos aeoutcce nos príncipes. 
· Na realidade cntJ'C os testas coroadas, em geral, 
a maioria é de simples manequins, c é 11rnndo for
tuna para o paiz quando os manequins s11o movidos 
por parlamentos o não por intrigantes de }lalacio. 

A condi .ão do mane uim não se )Óde dar unndo 
se trata e um soberano intelligente e quo tom pra
tica dos negocias. Entre nós o perigo não é sur o 
soberano manequim ; o perigo tem sido e é que 
seja o soberano o que foi· Jorge III, o que é o 
Sr. D. Pedro li... · · 

ALGUNS Sns. DEPUTADOS : - Apoiado. 

tra, não é que se exerça esta autoridade legitima, a 
de influir nos conselhos c nas deliberações com a 
sua sabedoria si a tem. In!l uir nas delibera ões é 
drrelto, e ate ever; mas tornar-se Jorge ill, crear 
e abater partidos, autorizar um homem a organizar 
um partido ? I Quem vê no ministerio o papel do Sr. 
cons~lheiro Simmbú está vendo pura e simples
mente a Yiva imagem do successordo general Pitt, 
um homem incapaz, desconhecido e obscuro no 
arlamento a uem a t .- · 

o dinheiro do Estndo, porque o rei influía em elei .. 
ções com o dinheiro do Estado, comprando 
votos e cadeiras no parlamento_, constituiu uma 
phalange de 70, 80 ou 90 votos de amigos do rei, 
c elle tornou-se assim senhor da politica ingleza. 

O nobre presidente do conselho acha isto muito 
fC"' la e · . . . rr • 

mas espero que os liberaes da ordem do nobre 
deputndo por S. Paulo hão de achar isto uma 
usurpação detestavel e desleal.· . 

O Sn. li'I6REIRA DE B.umos:-Acho o principio con-
demnavel. -

O Sn. li'L<\RTINHo CAMPos:-.. . • só propria de um 
astuo D. Miguel, tio da nossa dynastia (Apartes) .• 

Eu tenho· a maior satisfação em dizer que o 
vicio ~~ corr!lp9ão pecunia~ia é !!ara l1~nra nossa 

O Sn. ?!fonEmA DE BAnaos:-Nesse caso não se 
applica ~ nós. 

O Sn. MARTINHO CAl\IPos:-E si não tenho sus-
.... · -.c. m----

narios,como hei de suspeitnr da camara dos depu
tados? Nunca o suspeitei. 

Mas o que o nobre deputado não me pôde negar 
tambem é o que o Sr. presidente do conselho tem 
dito nesta camara ue o arl mento é da e · :-
o governo . 
. Isto é absolutamente fnexncto ; o governo avas

salando-se a um dos partidos humilha, opprime e 
persegue o_ Ol!tro, e tem tanta independencia como 
tem as vrchmas ; o governo mettendo-se por 
baixo dos pés de um dos partí<los, arrastando a 
Corôa o rim h i · :-
llJlOiando-se n'uma unica vontade (apoiados); mas, 
ntio é o governo do Sr.prcsidente do consf1lho que 
nuncn pôde ser chefe, nem eleitor, nem lit em 
S. Miguel de Campos nas Alagoas (Hilaridado). 
A corrup~ão dospotica do governo põe li disposlçiio 
de um pnrtido todos os reeursos do Estado, e _por· 
este preço o faz só complica. () mais humilhado 6 
o poder. 

Vt) pois a cnmara quo o nobre deputado, pódu 
ter feito uma oroção ciceronica a favor do Sr. Jre· 
1 cn e o conse 10, mas nuo mos rou a ega l a e 

do seu cont1·ato, c das suns concessões. · 
Eu peço ao nobre deputado novamente que em 

poucas palavras nos demonstre a lei que autorizou 
o Sr. presidente do consell1<J a conceder privilegias 
independente da approva~ào da camara dos de· 
putados. . 

en o aqm a or em o 1a com uns poucos e 
Pfivilegios dependentes da nossa approvação e todos 
drg-nos de quem os concedeu, porque o escrupulo, o 
:telo, a perspicacia na concessão destes privilegias. 
revela-se nos primeiros que aqui nos vem ás mãos. 

Felizmenteactlmara dos deputados, não mentindo 
ti sua origem e aos rinci ios do seu artido tem 
sem 1scussao re~e1ta o a maior parte delles nn 
presente sessão. E uma gloria, é uma honra para 
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a legislatura octual. Sem exnme, sem discussão os 
privilegias que ::1qui têm vindo têm cahido na pre
sente sessão. O que eu pedia ú camara é que se acau
telasse, o in!migo é muito astudoso. O inimigo 
estú convenc1d_o de que tem um g-ranLlO poder, um 
poder sobrenatural, o poder maior que lHt no Bra
zil, não guanln a menor attenção nem á maiona, 
nem a ell:i, e a unica causa que reconhece é o pro
jacto plebicisto, não direi napoleoniro, ~im ou não. A 
camara guarde o seu direito de exame aos nego
cios que lhe são affectos, examine-os com o seu 
bom criterio c patriotismo, seja cuidadosa, g-uarde 
os princípios, 11orque a situnção está condemnada. 
Ouvimos o discurso de hontem, o que 1 ucrou a 
maioria? O que lucra a mnioria em sujeitar os 
seus votos no nobre presidente do conselho? 
A camara tem d~as, tem mezes de vida desde o pri- · 
meiro dia dcstn situação, o Sr. presidente do con
selho abriu os seus braços como um novo S. Paulo 
aos nossos nd versarias e offereceu -lhes os seus 
amigos em troca dos votos que possa ohlcr no ~e
nado. O senado é que está illudindo as nt·Umanlws 
do . mini~terio. 

O nobre lt'ader do minislL1rio em vez de justillcar 
a concessão de privilegias independentes ela appro· 
vação da camnra, e é essa a minha questão, sus
tentou o direito q_ue o presidente do conselho tem 
de c.onceder os pnvilegios que quizPr na cxccu~ão 
de uma lei, que traduziu os meios de proteger e 
favorecer os engenhos centraes. 

Hn lei espccinl que regula esta mnleriii, o que 
cumlifia no Sr. pr.esidente do conselho, si acha a lei 
wsu ciente ou ma, era fazer um <1ppello 11ara a sua. 
maioria que tão generosamente o apoia c pedir-lhe 
que altera~se a lei. 

O Sr. presidente do conselho não tem autoridade 
para fazel-o por si. 

O perigo dos aclos niio està nas tentativas do 
Sr. presidente tlo conselho, algumas das suas ten
tativas hão de nrrastar para S. Ex. o castigo me
xecido, isso eu c::.pcro em Deus. Mas, o perigo está 
em que a cama1·n dos deputados, por um interesse 
politico que nfio temos, fallemos claro, continue 
apoiando oxorbilancias do Sr. presidente do conse
lho que nossos advcrsnrios nunca se atreveram 
a praticar. 

Disse quo este privilegio era illegnl, pedi que se 
me mostrasse n lei; mas reflieta n camnra a res
posta qne o nobre dcputádo me poderia ter dntlo ó 

·que é tempo perdido, o ministro é tão podct·oso 
que ~i cnmnrn dos deputados não )lr.rtcnce ne· 
nhumn attribuição. Sim ou não nos disse S. Ex. 
com relnt:ão no salvntcrio eleitoral. Este é o !l-eu 
principio em todas as mntcrias_ A camnra não tem 
feito uma questão pessoal . com o 3r. ]Jrc~identc do 
conselho, niio tem examinado a origem dos pri· 
vilegios tem rejeitado todos, mas o nobre presidente 

o rmc1p10 e que emqnan o 
-ccnta molha-se a vela (Uiso). D(t suas enxurradas 
de ·Conselheiro de estado, a a h usa d:1 confiança 
• o ' , .. ,· 

:parn força da politica imperial. A camnra tem re
Jeitado todos os privilegias, o Sr. presidente do 
con~elho começa a dar-nos a rcs.iosta. Tinha con-

m prtvt eg10 para ca ça a e madeira 
como a que se vê lHl rua Direita. O decreto veiu á 
can.tara; a commissão competente deu parecer, re
ferm«<o-sc a , · · · • 

sem impugnaç5o, cahiu como devia cahir 
(Apoiados). Isto em 5 de Março do corrente anuo. 

N1ís tivemos a resposta em :19 de Maio de 1879 
no Diario O(ficial, foi publicado hontem o mesmo 
privilegio, conccdillo nos mesmos termos e á 
mesma pessoa! (Sigttaes de admil"aÇitO na camara.) 

Pergunto aos no!Jres deputados que ainda não 
se envergonham com os seus titulos de liberacs, 
que aincln se podem dizer Iiberaes, pergunto á 
1llustre maiorin o que merece um ministro que se 
porta desta maneira com a camara dos deputados? 
A camara rejeitou e~te priYilegio, e o presidente 
do conselho deixou apenas que terminasse a pri
meira ses~ão legislativél;, talvez porque Ih~ r.nr~
cesse duv1doso se }}Odena conceder novo pnvilegiO 
no tempo da mesma sessão, duvida que não devia 
ter com a autoridade absoluta de que gosa. Deixou 
qlie terminasse a primeira se~são, e i.mmediata
mente respondeu it camara, concedendo o mesmo 
privilt'gio, nos mesmos termos do que foi rejeitndo 
e ao mesmo individuo. 

O nobre deputado por S. Paulo se julgará tombem 
com o direito de accusar-me de nihilista, de demo· 
lidor, porque não me sinto enthusiásmado por 
semelhantes netos de audacia praticados por um mi
nistro, como nunca vi? 

O Sn. àlon-emA DE R\.nnos : -Não· fiz a V. Ex.. 
accusnçãe desta cspccie. · 

O Sn. MAnTIXHO C.utPOS : -Qual o ministro de 
nosso::; ndversarios, qual o ministro conservador . 
que já tratQ.u a ~JIWI':J com srmt>lh:mte menesprcso--
(apoiados), com semelhante audncia? (Apartes). 

Censurei-os, porque os seus principias não eram 
liberaes, não posso approvar os netos daquelle que 
tem principias e pralicns muito menos liberaes do 
que os conservadores. 

Nem o gencr<1l Audréa faria islo, porque si clle 
tinha principias a ulocraticos c despoticos era h o· 
mem eminentemente fiel á lei, executor fiel da lei. 

O Sn. MonEIUA DE lhnnos:- Nüo conheço. 
O Sn. MAnTINHO C,\!ltPos:~ Darei as notas a V. 

Ex. A defesa-que V. Ex. pt1de fazer, é que o Sr. 
Sinimbú não sabe dislo, é a defesa renl, creio cn. 
Creio bem que não sabe disto; é possivclque não 
saiba, mesmo por niío querer saber. 

U!lr Sn. DEPUTAoo:- A quem ~ concedido este 
privilegio ? 

O Sn. 1\IAnTrxno CAMPos:- A' mesma pessoa. 
Permitta ainda o nobre deput'ldo uma observa~ 

çiio : a conrc~são de privilegias. o modo de sormn 
clles conceuidos, e:;tão definido:; tws nossus leis, 
n:to t\ a cnpt'icho, c no5\ termos da lei, não lm 
malho, ainda que seja tocado n VllllOr, com o qual 
o nobre dctlntauo lJossa cncarlnr nos artigos da 
lei os engenhos ccn tracs. · 

·~ : • • s cngcn~Ol~>-" - - --- --
centraes, que não ::.iio invenc:ão do beneficiado do 
Sr. Sinimbú, não siio introduzidos no Brazil pot' 
elle, não ha absolutamente maneira de estender· 

c r a CI. 

l\Ias n camara espere melhores do Sr. Sinimbú. 
Pa a fn 

nesta prorogativa tndo o que quizer c que tivet· 
relação cnm a lei do orçnmonto, :mtccipo algumns 
ob~ervaçõcs a res11eito de um Jlrojcclo quo est<í na 

. . . é ~ Ul C CS· 

st~nte tamhem. 
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0 SR. PRESIDENTE:-'- Ü que está se discutindo é 0 SR. GALDINO DAS NEVES :-Esses hão de de-
a resolução. fender-se. 

O SR. ~tA.I\'I'INIIo CAMPOS : -E' com relarão a O Sn. l\IAaTINHO C . .uwos :-Que defesa hão de 
ella que Tou fallar; e oerdoe-me V. Ex., o' regi· elles fazer? I 
mento me autoriza, nô exame do art. :1.~ do orça· o s G 
mento, a tt·atar de todas as questões de todos os n. ALDINO DAs NEVEs :-Melhu do que nós. 
ministerios; tenho o direito de discutir até DOlitica O Sn. MARTr:mo CAMPos :-Nestes termos, Sr. pre· 
pura e geral, ~sto pelo nosso regimento, onde V. stdente, V. Ex. vê que ninda quando eu estivesse 
Ex. vô expressamente consignado este direito. Peço convenczdo de que era uma necessidade a raso
pois licença a V. Ex. para manter o meu direito, lução, não votaria por ella; só votaria, como os 
e que veja as notas que vem no regimento. Posso republicanos da actual assembléa franceza vo
agora tratar de tudo crue se discute no orçamento.· tai'am em relação ao ministerio d$ 16 de Maio, a 

O Sn. PRESIDENTE: - Sei que a resolução en• camara devia adiar esta resolução até que hiuvesse 
volve o orçamento inteiro... ministerio a quem a pudesse dar. 

O SR. MAnTINHo C~!Pos:-Com todos os sete mi· E~ eu declaro á camara que espero com toda a 
connança o parecer d'a commis:;ão relativo ao novo 

nisterios, que são outros tantos peccados da nação privilegio de calçadas de madeira. 
~~- A cap:ma me pe~mittirá I.J'?-e fa_ça algumas oh-

O Sn. !'RESIDENTE:- Atlenção. servaç_oe~ em respeito ao mmto digno relator da 
O Sn. :MAnTINHo CAl\lPOS: -Eu chamo a attenção commissao q~e. se OCCJ:!.pou com as considerações 

do nobre deputado que defendeu o privi!tlgio do que eu offereet a casa Impugnando esta resolução 
Porto Real, para outro privilegio, cuja approvação &m primeira discussão. 
e.stá submettida á camura na ordem do dia de hoje Uma d3.5 observatõos que então fiz c de materia 
(Lê): puramente limitada ao orçumento consistia na al-

• Art. i. • Fica approvado o decreto n. 6954 de teração de redacção. 
28 de Junlw de !878, que concedeu a Elias José O Sn. MoREIRA· DE BAnnos:-Foi satisfeito, já 
Nunes da Silvu e outros privilegio por 20 annos apresentamos emenda; esqueci-me de justifical·a. 
Ilara explorarem· e extrahirem productos naturaes 
na parte do vnlle do rio Xingtí, comprehendida _O SR. _MARTINIIO CAMPos:-Foi apresentada hoje ? 

- entre as primélrãS cacliõeti'ãS'1n'fe'I't!Jro>nnon=mn..-+-U.iJ' o..a..: .... ' ...._ ________________ _ 
rio, na provinciu do P.rá, e suas nascentes na pro-· O SR·. MonEIRA DE BARRos:- Foi apresentada 
vincia de }fato-Grosso : e bem assim para estnbe- hontem o vem hoje publicada no Diario Oflicial. 
lecercm unia linha de navegação a vaporna mesma o sn. }l.<~.RTINHO CAMPOS:-Qucira v. Ex. lêr a 
secEção do rio, superiodr ás cachoeiras. • emenda. . 

u peço a attenção a camara pura o assumpto. 
E' um privilegio para exploração de todos os pro- O Sn lrloRElRA DE BAnnos:-Leio. 
d netos naturacs desta região immensa. A camara O Sr. lluAnQUE DE MACEDO: - E' supprimindo 
~abe que em maior ou menor escala o cornmercio, aquelle ultimo período, que V. Ex. disse que era 
os pobres caboclos, que por alli residem já fazem superUuo ou perigoso. 
esta exploração. O Sn. MoREIRA. DE llARRos:-Aqui está a emenda 

O Sn. JoAQUI:1!1 NAnuco :-E' um donatario do (Começa a lêl-a). 
Xingú. O SR. MARTINHO CAMPOS:- Não é preciso que 

O Sn. MARTINIIO C.urpos :-Este privilegio não v. Ex. leia. 
exceptua. nem as madeiras. Eu pergunto ao nobre 0 8 M n 
deputado por S. Paulo si na sua província que tão n. OUEIRA DE Annos:-E' para V. Ex. ver 
lmlhante carreira de progresso tem firmado, fosse quanto valor tem as suas observações~ 
concedido semelhante privilegio, que diria S. Ex.~? O Sn. MARTINHO CAMPos:-Agradeço e peço que 

O Sn. UoaEIRA. DE BARROs :-Não posso estar res- me perdoe a impertip.encia, em remuneração do 
Pondendo por esta fórma. seryiço que lhes prestei pedindo a suppressão desta 

per10do. 
0 Sn. MARTINIIO CAMI'OS:-0 que diria Cada um O Sn. llt:AtlQUE DE MACEDO dá um aparte. 

de nós se nn parte do paiz quo repres~ntamos se-
nH:lhante privilegio fosse concedido'/ O SR. MARTINHO CAMPos:- Não é redundante, 

Pois porque estas regiões são menos povoadas, não quer dizer o mesmo que o COI'PO do artigo. 
11orque estas regiões têm necessidade da liberdade, V. Ex. sabe que a sitnnção c governo imperial 
n mais inteira, de industrin e commer.cio ara po- e por~anto, quer nús q_ueiramos 0'9- não, a do paiz 

"' • ~ • • o o • • 

Náo sei, ... felizmente S. Ex. não poderá fazer 
valnr o seu privilegio, se não sujeitar ú morte os 

. " . .'. c o o o . c o. 
quo l'ormnm a nlim3nlw·iio dos selvugons astiio (\ndos 
em privilt•gio a estes cóncessionarios. 

Até aqui o calor e o. h umidade chegavam. O 
govcrn{l podia opprimir-nos como tem feito antes· 
e de ois da inde endencia salvo a rotec iío ue 
os ing czes nos eram com o tratado e iS O, e 
pelo qual muito lhes devemos, até aqui podíamos 
bamten.r, fac}litar, supportar . as p~a.s que o go-

I I 

5ystemas financeiros punham constante e tenaz· 
mente c10 desenvolvimento da riqueza rlo Imporio; 
astnvn-nos o calor n humidade f• ti · 

riquc:r.:t natural o nosso tlaiz ; mas depois da 
guerra do Paraguay, o caso é diverso, com a tli· 
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vida publica que excede talvez a um milhar de 
contos. 

Com a divida publica, so~ a qual ~crgamo_s, não 

l10.i~ d_e administração financeira ; não é com' esse 
arbltrw lato, dado a governos contingentes, go
verno que não tem consistencia nem duração como 
são todos os ministros dos governos pessoaes. A 
h!stor!a do nosso paiz ? mostra ; melhor do que a 
lustorw do nosso pa1z o mostra a historia de 

\:, , · · · · i amen c con e· 
cido nos menores detallws, da vida intima do rei 
c dos seus ministros pelas chronicas do tempo, já 
publicadas. 

Ahipós veremos Jorgeill, só tendo um ministro, 
que pode governar a Inglaterra, 'llitt, e governou 
a Inerlaterra )Of e J 'O" • ·O" • 

conhecer que elle não era um riV<ll digno de Na· 
poleão I, o então permittiu que Pitt se bntessc com 
Napoleão I; mas desde que pódc, se descartou desse 

· · · · b a oes com omens 
do porte, da esphera do noss.o actual presidente do 
conselho, os quaes formavam organizações obri-

. gadas a transigir no .parlamento para cada voto, 
para çada,medida, e que .n~o tiulla duração média 
supenor a dos nossos mm1stros: teve nos 1.0 ul
timas ·annos do seu reinado,emquanto não perdeu 

O SR. 1\IARTINHO C.ulPOs:-Perdàe-mc V. Ex.; o 
decreto acabar<i talvez em um mez, mas o que niio 
acaba em nm mez é a impressão desf11vor:rvcl que 

• · · · · u poia os, 
nas praças mercantis com as quaes negociamos e 
das quacs dependemos, contra a facilidade do corpo 
legislativo no que diz respeito a papei-moeda. Sup
ponho que nenhum de nós quer elevar aqui o ouro 
ao valor que clle tinha em Buenos-Ayres no tempo 
do Rosas. 

R. onEIRA DE B.unos:-A approvação da 
camara não quer dizer a autorização para se emittir 
os outros 20.0()0:000~000. 

O Sn. ~fARTI.NHO C.urPos:-Não quer dizer outra 
cousa. 
. 0 $R .. ~!OREilt\.DE B.-\RROS:-E' apenas um bill de 

O SR. MARTINHO C.urPos:-E eu não se.i de que 
termos me sina : não tenho o direito nem inten-

dos~ embora este não é dcfi11itivo porque depende 
do senado. · 

Tal voto é de um triste etfeito, porque está em 
contradicção flagrante com todas as medidas que o 
n()bre ministro da fazenda tem dito que emprega 
para fa~e!· subir o cambio ~Apm·tesl-

_ zao, nao se1 se ez ou onze - .~ · 
ministros, duração que equivale á dos nossos. 500 reis de papel-moed3, e a maioria dá-lhe vinte 

mil contos. Si isto é um meio de dar confianca ao 
--~l\;f;a~se~u~dhec~l~a~ronfq~u1eirrfn~ã~o~eti ~o~ru~u~e~!.fuorn~en~Ia~·~u~g~s-1-g:e:reme, chsmos es::-e vuto ao governo, logo ao come

nesses minis ti os a sua pouca duração; a unica çarem as sessões dia rias. E, uso de alguns )larla-
cousa boa que elles têm tido é não durarem (Riso). mcntos ao ·começai: e -encerrar as sessões fazer ora-

Sr. presidente, que a camara deve acautelar-se ções a Deus, façamos nós aqui orações ao governo 
contra esse arrastamento para medidas de con- ao começar e encerrar a sessão. O parlamento de 
fiança excessiva, prova-o um facto deploravel, Cromwell começava por uma grande invpcacão u 
muito prejudicial ao Estado, de que fomos teste- Deus (Riso). • 
munhas. Foi · · . Eu · 
emissão de 60.000:000~ de papel-moeda; destes commissão pelasobserv<1çõescJue fiz, c que me seja 
60.000:000$ o governo lançou mão sómente de isto levado em desconto de algum peccado. 
40.000 :000~; em discussão nestn casa o actual O SR. BuAnQUE DE MACEDO :-Já vê que nós a pro-

. Sr. ministro da fazenda disse que nem mais veitamos o~ conselho:;;. 
500 réis de pn.pel-moeda ; entretanto, 20.000:000~ o SR. Monmn.A DE BAnnos: -Elle é que não nos 
passarm.n :tpprovados e sancciouados para com· aconselha sempre. 

et • · · . , · 
contra a vontade do nobre ministro da fazenda. O Su. MARTINHO CA:MPos : -Não l,j o meu pape!. 

o SR. l'riALHElROS :- E'. O Sn. OLEGAmo :- Isso foi aqui explicudo pelo 
nobre ministro da faz:enda_e pela commissão. O Sn. :MA.llTINfiO CAMPOS:- Não me julgo cha-

mado aqui senão pura dizer : o caminho que o 
O Sn.lUARTINHO CAliiPOs :-Esses 20.000:000~000 governo segue~ mau, o governo escolhe o caminho 

não são simplesmente um testemunho de exesso que lhe pnrece, mas si elle tropeçar direi que bem 
de confiança.· · desejava que quebrassem as ventas, porque já lhe 

O Sn. MonEIRA DE BAnnos :-Não apoiado; isso dizia que o cnrninbo que seguia era mau ( llila-
fol muito bem explicado. . rifk.de . 

contra o valor do nosso pnpel-móe"da: 
O SR. ManEIRA DE BARnos:- Não apoiado. O que 

regula é a lei do orçamento. • 
O Sn. MAnTINHO CAMPOs :- O nobre ministro da 

faze_!lda póde ceder a ~ua ~adeir~ _a u~ out:r:o 

lançando mão desse credito, Ianç;md~ mão do~ 
20 . ooo: ooonooo. · . 

O Sn. MonE.tl\A DE BA.nnos :-Não 3poiado ; ha de 
seguir a lei do orçamento, . 

O SR. BUA.nQuE DE :MACEDO ~-v. Ex. esqueceu-se 
~ , . . . 

for.er ao no Jre presidente do conselho, e peço ao 
nobre deputado por S. Paulo que não veja nellas 
sen5o o desejo que tenho de denunciar ao partido 
liberal a perigosa companhia cm.que se ucha. 

S. Ex., o Sr. presidente do conselho, empenha-se 
em realizar os vaticínios do finado D. :Manoel, de . - .... 
monstra nas suas convicções e impressões muito 
vivas, muito animadas, em relação ao nobre pre
sidente do conselho, que tem se encarregado de 
demonstrar praticamente que os va tieinios de D. Ma
noel eram fundados, quando disse -que desgraçado 
o 17!!rtido_ que o visse tnn seu nome á testa do geverno 

VozEs: -Muito bem ! 
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SEGUNDA PARTE DA OTIDE:.\l DO DIA. 

Continúa a 2." discussão do projecto de reforma 
constitucional. 

Vem á mesa é lida, ap_oiada, e entra conjuncla
mente em discussão a seguinte 

ElllENDA. 

No § 3. o periodo onde se lê: c A ren~a Iiq.uida 
:mnual que fôr fixada eni lei, nunca mferwr a 
400$ •- diga-se: c A renda liquida annual, que 
for tlx.ada em lei, e cujo limite nãó exceder<i ao 
maximo de '600~ e ao minimo de 400*0€10. • 

Em 28 de Maio de :1879.-Buarque deMacedo. 

O Sr. LaCayett;e (ministro da fustip~) : -
Sr. presidente, o proje~to que se ac~a ep1 discus
são tem sido objecto de acres, de vtvas cen!'uras 
por pnrte da illustre opposição. Dessas censuras 
destacam-se duas que por sua natureza requerem 
respostas promptas e decisivas. 
· AIO'uns dos nobres deputados a quem alludo, · 
sustru1tam que o projecto da reforma eleitoral traz 
um vicio radical,-o de offender as normas da 
constituição que regulam o poder de reformai-a, 
no entanto que põe limites ú camara que tem de 
decretür a reforma e dar-lhe força legal. 

Affi.rmam tambem os mesmos honrados depu
tados que o projecto tal como s.:l acha formulado ê 
uma eonsep~ãe fGrtBm~n~e aristo~roti~a, que r -
pugl)a á indo! e, ns trad1çoes c aos mtUJtos do par
tido libei·al. 

Senhores levanto-me no proposito de demonstrar 
que essas densuras slio absolutamente infunda~as, 
que não são se~ão. o_resultado de um estado I~· 
perfeito da constltmçao e de um exame superficial 
do projecto. 

Eu me occuparei em primeiro Jogar da censura 
de inconstitucionalidade fulnunada contra o pro
jacto. 

A idéa de estabelecer formulas segundo as quaes 
devem ser conduzidas as reformas constitucionaes, 

· c de desi ()'na r quaes os poderes que nella devem 
mterYir é" uma idéa que surgiu no dia em que se 
tratou de formular constituições escriptas. 

A constilui{~ão da Inglaterra é como s:~beis uma 
formação, um organismo resultante t1e factos. de 
tradições, de precedentes. 

Esse organismo vivo acomp:~nha as pbnses o as 
vicissitudes da sociedade, e se vai lentamente mo
c}.ificando e adaptundo ás novas .exigencias com um~ 
flexibilidade admiravel. 

Alli, senhores, reformas importantes são consi
deradas como simples desenvolvimentos , como 
meras intet·pretações da constituição. 

Assim, nos fins do seculo passado, ;nos tempo.s de 
Fox de Pitt, de Burke, a respomabihdade mm1ste-

• ' • • • :"" • • 'lo , • • -

tro . em negocio de sun pa~ta, uma derro~a no 
p:~rlamento por esse erro, Importava a queda do 
ministro e não:~ do ministerio. Mais tarde esta 

entretanto elles a considurnram nponas como umn 
melhor interprelnr5o àa coustilnlçiio. 

Vós conheceis os eft'eitos lmmensos, 011 conlilo· 

cional inglez. Pois bem: os publicistas in~lezes 
dizem aue essas revoluções não trouxeram mno
vações ·mas se limitaram a introduzir apenas no
vas ca~telas, destinadas a melhor garantir a pra
tica do direito preexistente. 

Mas, senhores, com as constituições escriptas, as 
cousas não se podem passar do mesmo modo. ·Os 
textos contêm disposições precisas, terminantes, 
positivas e inflexíveis, disposições que repugnam 
ao trabalho das accommodações ás novas exigeli
cias. Estas accommodações seriam recebid:~s como-
infracções dos textos constitucion.ae~·- . 

Ainda mais, senhores, as constttmçoe3 escnptas 
têm um caracter mais firme e rigoroso de mandato. 
Ora, dar aos poderes ordinarios a faculda~e norm~l 
de modificar, alterar, derogar a propna consti
tuição, importaria a mesma causa que autorizar o 
mandatario a alterar, a revogar as clausula~ a~ 
condições do seu mandato, o que por certo nao e 
regular. . 

A posse em que na Inglaterr~ o. parlamento está. 
do poder perpetuament~ const.ttumte. tem causas 
historicas e ethnographtcas. Vos sabeis que ore
O'imen constitucional se fundeu naquelle paiz ao 
tompo em que prevalecia na continente o syste
ma das monarchias absolutas. O parlamento con
quistava dia por· dia attribuições soberanas; ess~s 
attribuições passavam para elle como_ eram exerci
das pelos reis, com a tnesma extensao e caracter. 
Os soberanos despotico::. tinham o direito de alte-

' · · - ., --t-· portanto, 
mui naturalmente uma tal faculdade passou ao 
parlamento. . . 

Mas, senhores, esta faculdade alli nunca foi ~un 
perigo, porque a raça ingleza tem um aferro Ip.
vencivel aos factos, aos precedentes de S)la bts-. 
toria · alli o respeito ao passado tem mms força 
obrigatoria, mai~ vigor, do que as d!sposições con-
stitucionaes escrtptas nos outros pmzes. . 

Da condição de um tal temperamento resulta ql:!e 
o parlamento raras vezes exerce o poder consti
tuinte e póde-se dizer que nunca o ex~rce com 
franqÚeza, mas procura dar sempre ás reformas 
um caracter antes de desenvolvimento das in~ti
tuições constitucionaes do que tle verdade1ras 
innovações. . _ . . · 

A primeira consttmçao escnpta regula'f, de guc 
ha noticia, é a constituição fe~eral dos Esta_dos
Unidos. Ot·ganizou-a, como sabeis, a convençao da 
Pensylvania: tem a data de :1787. Os autores deste 
g-runde monumento político meditaram profunda
mente sobre a maneira de reg-ular o poder de re
formur a constituição. Permittir a reforma da con
stituição era uma necessidade absoluta, determi
nada pela natureza das cousas. 

As constituições são meçanismos vast?S e com· 
plicados ; o tempo, por mats llem.combmadas que na . ' 
nismo e deficiencias nos seus poderes. 

Ainda mais : as nécessidadcs, as exigencias da 
sociedade se transformam e dis osi õçs ue eraJ.?l 
sabias ao tempo em que foram .combma as, mat~ 
tarde se convertem em verdadeuos embaraços a 
progressão das idéas. 

pensamento portanto, sen ores, e permitt1r 
n rerormn dn constituição era uma intuição simples 
Cluuturnl. 

a11 1or a umn cu n e gravtssimn e era a e 
dt'llf•ohrlr o motu prntlcu de opornr estn reforma. 
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Dar aos pÓdcrcs soberanos a faculdade ordinaria constituição. !\'Ias, sénhorcs, a decretação definitiva 
de alterar o proprio texto da constitui('ão, era, por deste pensamento, ou por outra, a faculdade de 
assim dizer, rroclamar ·a Inutilidade da propria dar for~a legal a este pensamento não podia per-

. · _.- , · · , ' a c - encer aos po eres o r manos, porque, como JR vos 
tario o poder de derogar as clausula~ do mandato. disse, os poderes ordinarios não podem, não devem 

Na Inglaterra, já vos disse, o parlamento se ter a faculdade de alterar a consLituição. 
8Cha revestido do poder constiLuinte perpetuo, mas E pois, senhores, os grandes autores deste sabia 
isto é devido a causas espe~'iaes, a peculiaridades monumento politico concederam a faculdade de dar . 
daquelle paiz. • á reforma constitucional força de lei a outros po-

Permittir a convoca~ão de uma constituinte com deres, isto é ou ás legislaturas dos Estados, ou ás 
rc i i i , ::> ra p, a ysar ego pe a ex1s· convençues expressamente convoca as em ea a s

tencia da constituição, era lançar-se nos azares e tado para este fim . 
nas contingencias do desconhcido, era precipitar-se As convenções; senhores, só têm a faculdHde de 
no imprevisto. ratificar ou deixar de ratificar o pensamento da 

Um paiz que se acha regularmenLe estabelecido reforma offmcida pelo congresso, 1sto é, pelo po
llão se aventura nas incertezas de uma consti- der ordinario. 
tuinte com poderes illimitados. Eis senha e a verdadeira theoria ncerca do 

a, sen ores, uas Circumstanctas em que e con· poder de reformar as constituições : deixar a e a
cebiv~l ~ e;xistencia de uma constit~into com J?O· boravão do pensamento da reforma aos poderes 
deres !Ilimitados: ou quando um p::11z se emancipa ordinarios confiar a faculdade de dar força legnl 
àa peàer estrangeiro e tem de eenslitl:lir :ma na- 1 ,1 essas rerUrm.ts a ama outra cnnwn revestida. de 
cionalidade, ou quando destroe o governo existen-~ poderes extraordinarios. 
te e tem de organizar out~o.. . . . Senhores, o nobre deputndo . por S. Paulü que 

Neste caso, senhores, nao e a constitumte quem hontem tão brilhantemente, como sempre,occupott 
põe a sociedade em litigio, mns sim a revoluoão; a attenr.ão da c amara dos Srs. deputados, disse-nos 
e a COJ?.stituinte é. m'!la necessidade, porque é uma que si" uma doutrina se~1e~hEnte se a~hasse cr.n
necessidad~ const_ttUir regnl~rmente ~s poderes. . sagrada na· nossa constltmçao, a pagma _em <JUe 
. . '· ; ~, . • es 1vesse escnpta, everra ser ra oa : 1 . ., 

lmsse a possibilidade das reformas com a v1da,com nobre deputado não comprehende que em uma 
_ a permanencia inintRrrompi,]a da com~G- , , · ~verno Jivre se }3essa aeeitar !=lma theGria 
TabeleCI~a. E o con~Tesso da Pensylvanw de :1.7871 ta.l- queo pcnsnmento reformador seJa propos!o 
descubrm esse me10. pelos poderes ordinario~, e que o poder extraordi-

Um paiz quando :1ccita livremente uma consti· nario· só tenha a faculdade de dizer sim, ou não. 
tuiçtio e a pratica, G porque esttí convencido da Eu pcr"'nntarei ao nobre deputado, si elle fosse 
sua execellencia,é porque cst:í convencido de que os cidadão deos Estados-Unido::., si elle vive:;se á som
wandes poilcres_ do Estado so aehnm _org-anizndos bra dar1uella grande. nacionalida?e,_ s! teria a cora
ao modo que po:ssam com toda a fidelidade elabo· "'em de raso-ar o arti"'O da conshtmçao dQ::. Estados 

• • :---.· • b n ~ • • 

Aceito este dado, o não pó de deixnr de ser aceito, (lia diversos apartes.) 
é irrecusavel que os grandes poderes ordinarios 
do Estado~ ::~ssim como são idoncos c competentes Os Estados ou as convenções só podem ratificar 
para formular i pt•eparnr o pensamento nacional as reforma~ ou deixar de ratificai-as. O voto é 
sobre ns gr::~ndes interos5es da sociedade, ou se sim ou nüo; o que não exclue a discus:;ão, porque 
trate de questões de interesse privado. como a h a necr!~sidade da discussão~para que se possa for!llnr 

.. • :"" • • • - • • ... ,... • "rr , '' 

dade, o regulamento do co1nmm:~i,o e das indus: cia de npprovar ou não as reformas propostas. 
trias, ou se tra~e d~ f]Uestües ~e intere~sq pu~lico, I u:~1 sn. DEPUTADO :-0 ::.ystem~ americnno seria 
como a orgnn1za~uo d_os serv1~·os a~numstrattvos, consultar as assembléas provincwcs. 
a pnz e n guerra; nssm1 lambem sao competentes I ,., ( · · t d · t'. ) . Nos 
c idoneos para preparar e elaborm· o pensamento o :sn. L:\FAYETTE nunts ro a !us l! a . - • 
dtl reforma da constituif'üo. Estndos· Umdo~ ha. duas formas: on a do pro 

Senhores,, como crescê, como nasce 0 cc!mo 80 p.or,.a. r.eformn t~s legt~lnt~r,as do~ d1ver~os Estados, 
fórma uma 1déa de rroverno? Elln bt·otn prunoiro ou .ts convenço~s expres .. amente como~adns, p~ra 
nos espiritos mais ~'ltilados, diante do e;pcctaculo M~ fl_m; as legislaturas O,!l as conve~lÇue~ S? tu;t 
!las necessida.des . d i~ · ~· .• o cl1reito de approvar ou nao approvm - 1 lltifical, 

está sujeita~ mesma necessidade, segue o mesmo 
processo : nasce da nação, entra no seio dos 
grn.ndcs poucr~:s do l!:stado, e ahi re'teslc a fórma 
de um pcnmnento claro e definido. 
Assim~ pois, senh3ros, a constituição fedtlrnl ele 

:1.787 ao miTttxo desLes n·inci >ias da raz5o >oliti 
con 10u aos po eres or inarws n fuculdnde de eln
bornr e prep::~rar o pensamento do rcfortM da 

O Sn. LAFAYETTE (ministro da justir.a) :- Niio 
ha engano. · 

Eu não qui1.ern fntignr n nltenção dn cnmnrn com 
a lciLura do 3rtig-o dn conslituiçlio dos 1~8tndos· 
Unidos, mas it vista dus cont~st:~çües, sou for~ntlo o 
lel·o. 

O Sn. FnANKLIN DomA:-~as niio confundnmos 0 
Estado Fede rol com os diversos Estados. 
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O Su. LAFAYETTE (minist1·o dajustica):-Nem ha 
confusão; ningucm a fez. • 

Ha dous processos ; o congresso póde propôr a . . ~ ... ... . ... 

ratificar ; é o texto; o nobre deputado não póde 
• contestar o texto da constituição ... 

O Sn.. FnA.NKLIN DomA:- Eu ex licarei. 
vada por tres quartos dos ruesm~s Estados, torna-se O Sn.. LAFAYETTE (ministl·o dtt justica):-.•• e 
lei constitucional. Ou os Estados pódem propõr a é a doutrina explicada por Laboulaye e 'por Story. 
reforma e então se convocam convenções em cada O SR. FnANKLIN DomA.:- E' exactamente La
um dos Estados e estas convenções têm por unica boulaye a quem me refiro. 
missão ratificar ou não as emendas propostas. . o ~R. LAFAYETTE (minist)·o da jústi,Ça):-0 artigo 

O Sn. FnANKLIN DomA :-Não - fazem reforma citado re(f la · 
como enten em. tanto n'u:m c01no n'outro caso as emendas só serão vn-

0 Su. LA.FAYETTE (ministro da j-ustica) :-0 no- lidas si ~oren~ ?·atificadfls. E' inutil insistir, porque 
bre deputado está perfeitamente enga'nado. o texto e po:;1t1vo. 

Sr. presidente, é esta, ta I como tenho exposto, a 
O Sn. FnANKLIN DomA :-lia o proeesw do con- theoria americana áce.rca do poder de reformar a 

gresso federal e o dos diversos Estados. constituiçuo. 
R. L- F, 1· 

3°. secção t)a. dn constituição americána diz:· (lê): chegar á nossa. Em cada uma dessas constituições 
~ O congresso, sempre que dous terços das duas ella cons(\rvou os seus lineamentos fundamentaes, 

casas o julgarem necessario, prop~_,rá emendas a mas recebllu mouificaçõcs, aceommodações, que 
, i · ã , nn o ous er- 1 p zer< m o cc:~msmo e a m o e e taes 

ços dos differcntes Estados, convocará uma con- constituições. 
vcncão para porpor taes ·emendas, as quaes ta11to A primeira constituição em que vejo adaptada n 
em Ütn como em outro caso serão validas para todos doutrina americana é a franceza de 1791. Se
os intentos e fins, como parte da constituição, si "'Undo esta constituição, o pensamente da reforma 
(o1·em ratificadas pelas legislaturas de tres quar- devia ser elaborado e proposto uniformemente por 
tos dos diversos Estados, ou pelas convent:õas nos t1·es legislaturas ordinarias successivas; a uarta 
res quar os en re o os, seg-un o o congresso egts atura, que se evra compor e um numero 

pro]_)uzer um ou outro modo de rl).ti!lcação. de deputados equivalente ao doÔ!·o de deputados 
-- ... "O.sn:FiÚ~NKtiN DomA :-Esse é 0 pro~'-.n-TI-n-+-..LLLI..ii!l:.dinill:ia, formav~a assembléa de revisão. 

congresso, mas ha processo ::los Estados. Vede : ahi estú :ii.õS-seus lineamentos- funda-
mentaes a doutrina americana: a elaboração do 

O Sn. LAFAYETTE (minist1·o dn jusUça):-0 artig-o pensamento da reforma pelo pod_er ordinario; a 
que acabo de ler re;.:·uJa os dous processos : é o facnldade de dar força legal a cssn reforn1a con
unico artigo da constituição americana relativo ae ferida a um poder extraordinario. 
assumpto. l'emos em segundo Jogar a constituição de Cadiz 

O Sn. FHANKLIN DonrA :-Não é a mesma cous~. de l~i2, a qual ~considerada como uma da~ con-
O Sn. LAFAYETTE (mi1ústro da justica.) :- Senilo

r~s, como já vos disse, ha ctous méthOdos: on a 
reforma é proposta pelo congl'esso, ou é pt•oposta 
pelos Estados. Entenderam os autores da consti
tuidio que se devia dar tambem a attribuição de 
pro.põr reformas nos Estados, porque podia acou-

) ~ O'" .. ~ , 

monto central, fOsse opposto a reformas que inte· 
ressassem aos Estados. 

Consagraram-se, })Ois, os dons alyitrcs. 
O SH. FnANKLIN DonrA:-As convenções fnzem 

as reformas como entendem; é isto que procurei 
rectifictt r. 

O Sn. LArArETTE (ministro da justiça):-Noo, 
senhor: o nobre deputado ostil perfeitamente en· 
ganndo. 

O Sn. FnANKLIN DonrA :-Peco a palavra. 
O SR. LAPAYETTE (1ni1tist1·o da iustica):-0 nobre 

Eleputado não póde contestar o texto ·que acn.bo de 
ler. 

O Sn. FnANKLIN DontA: -V. Ex. está cingindo· 
so no processo do congresso federal ; nfi.o so refere 
30 pl'OCOSdO llS • S 3 OS. 

O Sn. I.AFAYETT~ (n~i~~,·st1·o tlajlutifa): -R()llro· 
mt1 nos <lnus llroce~sos. 

o ~n. FnANI\r.ts DtllltA :-Eu os conh()l:o !Jem. 
O Sn. LAJIAYRTTR (minisli'O tlajustipa) :-LCJ'l'i 11 

ultlmn pnt•to (lU): . 
om;oq eu 1n s '..to n o:. .l\ en~ocs · 

não tem outro llirdto senão o do mtillcnr ou ni'io 

< 

continente. 
E::; ta constituição é celebre e serviu de modêlo a 

diversas. 
Soguntlo a constitui~ão de Cadiz, a reforma devia 

ser proposta e clnborad.a_por duas legislaturas or
dinarias. 

c s~t a a e orma carccw e ser voncr a 
por dous terços de votos. 

Promulgada a lei, que propunha a refo»ma, os 
elcito!·es eonferimn aos deputados que deviam com· 
por i.'l camnra temporaria da terceira legislatura~ 
po!!leres cspcciaes para fazer na constituição a alte· 
ratão ou emenda nos termos c segundo o teor da 
ditti lei, a qnal se tnmscrevia no corpo do man· 
dato. 

A camara dos deputados da terceira legislatura, 
, , e o res .ex raor mar1os, 1scn m a pro· 

posta c, diz a constituição : • Si ella for appro· 
vadn por dous terços dos deputados, passará a ser 
lei constitucional, e como tal se publicará nas 
curtes. • . 

Assim, pois, se deduz do tcx.to escripto desta 
constituicào l m o · • 
cuidado de ar força legal às reformas SÓ tinho. O 
d1rcito do npproval-as ou não spprovnl·ns ; mas 
não podia altoral-ns, mouiflcni·ns ou substituir por 
outras. 

Depois dn constitui~ão de Cndix, vem a por· 
tu!t~ezu de !8::-ai, fonte proximn da nossa consti· 

. 
O Sn. TIIEODOnETO SouTo: -:-Apoiado. 
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O Sn. LAFA\"ETTE (minist1·o da justiça): -0 poder. I propo_s~a e. discutida: • A_ ma~eria ... qual? Are-
de reformar a constituição se acha regulado nq forma mdt~ada na lei ord_wana: . . _ 
artigo 28. Posso assegurar á camara que os artigos Sr. prestdente; no art1rro i 76 a constltmrao ~e 

' a nossa cons 1 u1cao nao sao senao uma exprtme assm1 : ... •nas procuraçoes es conferi-
reprorlucção textual do ariigo 28 da constituição rão especial faculdade para a pretendida alteração 
porturrueza de i82i com pequenas modificações. ou reforma.» 

o , • • ' . . . . . • A phrase-pretendida reforma-prêyta_-se a de-
O. Sf. FnANKLIN Donu ·-Apowdo' cu Ja os duccões tiradas: mas a palavra alteraçao e porven-

cotejei. _ tura· mais expréssiva. Alterar é fazer outro ; vem, 
O .. Sn. LAFAYETTE (ministro da justiça) :-~essa como sabeis de alter. Alterar é. ortanto sub-

, · ·.- - . u rin a r1cana st1tuir uma idéa por outra .. 
na s suas bases fundamentaes, a saber : a faculdade Senhores, no citado art. i77 ha uma phrase ~m 
de ela hora r o pensamento d-a reforma per~enee aos que se apoiam af}uelles que sustentam a doutrma 
poderes ordinarios, a fnculdnde de dar força leg-al que combato. . 
á reforma compete á legislatura extraordinaria. O nrtigo diz :-• ... e o que se vencer prevalecer~í 

A constituição de :1.82:1. usa de uma phrasc seme- para a mudança ou addição á lei fundamental.» 
lhante á da constituição de cadiz; ella diz : c e si Àr umentam alrr n a )31 · 
, . approva a pe as uas erças p::.rtcs, se vencer presnppõe o poder illimitado, na camara 
-será logo lwvida como lei constitucional. • denominnda impropriamente constituinte, de fazer 

Chegamos á nossa constituição. Eu encontro nos a reforma no sentido que lhe aprounr. 
- . (, . .. ( i ~ . . 

cana com as accommodações da constitui<_;ão por- pretada isoindamente sem r.ttenção. ás idéas ailte-
tugueza. cedentes e consequentes.· 

A doutrina nmericana, com as accommodações Pela doutrina da constituição a assembléa cha-
feitas pela constituição portugueia, eonstitne, pois, mada impropriamente constituinte, não póde nlterar 
a fonte historica e a razão philosophica das dis- as .bases, as theses, os princípios J'undamenta~s 
posições da nossa constituirão, ácerca deste gravis- estabelecidos na lei que propõe a reforma (Nao 
· ~ . pow o. 
Isto posto, devo examinar si os textos da nossa A camara constituinte póde, porém, approvar 

constituição, si o processo por ella estabelecido certos nrtigos e deixar de upprovar outros; e 11ód~, 
para a reforma contém alguma cousa que repugne, sem offender os princípios, dar·l!lC~ desenvolvi- . 
que exclua a doutrina americana. Eu percorrerei mentos. Já se vê, pois. que nos 1mutes marcados 
rapidamente os nrtigos relativos á matcria. Estu· pela lei {I constituinte ha um espaço em que cnbe 

• demos em primeiro logar a letra de cada um folgadamente a phrase-c o que se vencer. 
desses nrtigos. Sr. ·presidente, resta-me estudar o processo es-

0 art :1.76, diz· tabelecido pela constituição. . 
S. · d · t d · d · I Senhores. a constituição política do Imperw, « 1, passa os qua ro annos epo1s e JU· ' , · . . · - , · 

du:~n~ws so compete ~es~gnnr o a,rhgo rcformayc!. apoindo por um terço da camarn, e passa fina !mente 
A 1den de reforma .~ao mvolve tu o sml!en te a ~~~a por tod3s as formalidades, que se requerem para a 
de ce~_sum,. de crJLic_a, d~ c_ondemn~çao do arttgo formncão de umn lei ordinnria. No entanto, sonho
ou arLJgo_s y1gentes; e uma 1~éa. post~n:a, elln_ cn- rcs, a deliberação que tem de dnr força legal ó re· 
c~r!a a ~dea que deve snb~IJtUir a tde3. a dt~!JO· forma, é da competcndn exclusiva da camara,irn
sJçuo ex1ste!lte. Reformnr c emend~r. ~\ emend3 propriamente denominada constituinte, niio de· 
pó~e ser mms ou menos profunda,_ Jl?de mteressm: pende ~'I intervenção do :-:enado, nem ~a. ~ncçüo 
ma1s ou menos cxtens:nnento n t.rlc n refor~nad3, dn Corôa. Pois que. senhores. a constttutçao cer· 
p1ns emendar, senhores, reformar, c substttu1r uma caria de formalidadó~ extraordinarins a decretaçüo 
tdén por outra. . . ·- · · 

sustento, esnpparecc o absurdo e triump!m n Sr. presidente, no art. i77 da censtiluil'.i'ío lêm-so Jorrica em todo 0 seu brilho; tudo se ~·xphca e 
estas palavras - • seri1 n materin propo~tn o dis· :\o"'hnrmonisn. A deliberação que d:i forçn de lei 
Clltidn, I á rf:'fllrnJn, pertence tãO !'ÔillCJllC à fl~SOlllbléfi rCVQS• 

Estns )1nlnvrns, senhores, prcsuppõcumr.ontclido thl~ dt• poderes c~;pcclncs, porque f~stn.d~libe~aciio 
de !déns preexlstentl's, que vão ser propostas e dis· \'fi! apenas consnj!'rnr thcses, prmctpJOs, tdens 
cutldas. fundamentam• · s c d · s-

npprovnçiio dn nmbns us cmnnrns e· jil t1vernm n 
nllnm snncção dn Corôa. · 
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O nobre deputado ·por S. Paulo disse-nos no seu ) independencia,. de resguardal-n contra e;rentuali
primeiro discurso c repetiu-nos hontem, que si se dades que a patriot.1s demasiadamer.~te susceptivei·' 
pódB ~a lei qu~ a~toriza a refórma, i!npor linl_!tcs á se afH.gurav:m~ mui provaycis. 

necessidade da interven<;ão do senado c da sancç~o 1 Entendendo por este têor os acontecimentos de 
da Corôa (Apoiados e apartes). 1 1831, eu vos -direi que Vasconcellos, Souza Martin~:, 

Senhores, ninguem ;ldmira m~is .do que eu a 1 Araujo LJma, Joaquim José Rodrigues Torres, são 
grandeza~ a força, a extensão das faculdades do \ tão legitimas representantes daquella época, como 
nobre deputado por S. Paulo. Eu estou acostumado, são Fe.ijú, Paula Souza, Vergueiro e esse hrazilciro 
desde os bancos da ~cadomia, a re.5peitar aqúo!la , qu~ ~inda felizmente vive e que nós todos respei-
grande intelligcnci<c Ilfas, scnhOies, no meu con- : tumos cmuo um symbolo da patria, rer1ro-me ao 
teito, si me é licito externai-o, o nobre deputado I veneravel Sr. Visconde de Abneté (Apoiados). . 
pertence a essa rnça do espiritos superiores que se Mas, senhores, faz a bem da minha argumen· 

' . . s • - . ;- ' :: 
mcntohumano,e d<~hi, escapando ás regras da logica verdadeiramente líber:d do nosso paiz (Apoiados). 
commlim, se precipitam n'uma região eJlCantnda, Pois bem, senhores: a camara dos deputados de 
onde apanham e formulam conceitos inintelligiveis, i83i deu o os arts. i 7~i77 da constituição a in· 
para os espiritos que se regem pelos leis fixadas. telligencia que tenho tido a honra de ex: pôr. .. 
por Aristoteles e Kant, conceitos como este, por Esta verdade que acabo de enunciar ha sido 
exemplo, de Fichte •O eu absoluto opposto ao não- contestada por um grande numero de membros 

• rr • • l . 4 ."' 

do subjcctivo e do objectivo; • ou o de Hegel, • o forma, qu·e foi remettido para o senado (lê) : 
nada cont()ndo em seu seio na mais perfeita pleni
tude o ser concreto. , 

--Sen~.~~ue .es ir.ões conte-
nham verdades; mas a mim ellas parece:n na 
pbrase do poeta mgri som.nia. 

Eu acabo de notnr uma deducçiio do nobre de
putado que se me afigura opposm á que se contém 
nas premissng, e mais tarde me occuparei de outras 
proposições de S, Ex., ue tambem nüo ude 
compre en er. 

Parece-me, senhores, haver demonstrado que a 
• thcoria da nossa constiLui1.~ão, acerca. da ma teria 

sujeita, não é senão n theoriu americana nas suns 
bases fundamentaes. Deduzi neste in tu i to rt~zües 
historicas, razões }Jhilosophicas e razões politic.,s. 
Mas hn ainda um elemt~nto tle inter reta .ão uo 
sobretu o,nns instituições pratic.as é c um grande 
valor. lleflro-mc :i ;urisprudencia, nos proce-
dentes. · 

Temos o precedente un 1831, época quo é eonsi.
àerndn como a quadra }Jeroica i1o nosso 1iberalismo. 

Devo, di~er·vos, nbrindo um pnrenthesis, que 
eu comprehendo o :1.83:1. do mnneirn um pouco 
divm·sn. Para mim o 7 de Abril, niio foi tJropria· 
mente umn revolução )Jolitica ; para mim o i do 
Abril não foi senão a consnmmar5o do 7 de Setmn· 
ro. 
Tenho estudado com alguma attenção os aeonto· 

cimentos politicos do nosso paiz, de 1.822 a !831. e 
de :1.831 a i8[0. Até !8:3:1. a nar.ão brazitcira não 
tinha ainda a convicção plena o segura da sun i:n
dependencin. O principe que então reinava, o fun-

•• c:: . •• • 

no cspirito da nttçiio actuava uma certa desc,onfiançn 
contra elle, augmentndn de dia para dia pela sua 
crescente intimidaC.e com os filhos dn patt·ia, a que 
tambem pertenccrtl e pelo ponsamonto que se lhe 
attribuia de querer ainda ligar as duas ~orôns. 
As~im que : as lutas qo, 1.8~2 a i83i não ~rão pro· 

sentavam antes esforços no sentido de bem firmar a 
A· ISS.-TOMO J. 

c Projecto para a re{ol"lna da -constituição appro
vado pela camara dos d1!putados e '·ecebido no se
nzala tllt H: de etttttbra iJ,e u~:n,.c--do ... qu.al, ... elll..ell:: 
dado, resultou a lei de 12 da Otttztbro 'd~ !832, e 
pot fim. o acto addicional. . . . • 

• Artigo uni co. Os eleitores dos deputados parn: 
a scg~intc legi.slat?-ra lhes conferirão, nas pro-

MtÚrÓs da constitui;.ão, que forem OppostOS :ÍS prà· 
posições que se seguem . 
· • § :l. O governo do Imperio do nrnzil sori 
uma monarcbia forlcrativa. . 

• § 2.0 A constituição reconhecer{, súmento trns 
pod~r.es políticos; o legislativo, executivo e o 

• § 3. 0 A constituição mnrear:'t rlistiilctnmrnto 
as attribuiçües que competem :10 podet•_Jegisln· 
tivo; as que c.ompctem :'1 assemlMn nncionnl sem 
a concorrcncia do outro rumo ucsto poder : ns qltc 
competem n cada umn dos camaras, que colll[lõém 
a assemJJién nncionnl ; e as que siio conununs n 
ambns as camnras; frizendo-se nas respMlivns 
attrílmiçi1ns ns altN·n~ue:' que forem con\'enientes. 

• · § ~.o .A .~n!nnra dos deputndos scrit r.::nov~1dn 

mnrão o período de cada legislatura. . 
• § r>. • A camarn dos senadores scr:i. electiva o 

tempornrin ; a eleição de seus membros ser:\ nn 
terça pnrte dos que a compõem, e ter:í Ioga r todns 
as vozes que se rcnov:~r a cnmnra dos deputados. 

• § 6. 0 Pnss~rão parao poder executivo as ~ttri-
• - .. ~I') • 

conservnr, as ontras serão supprimidas. . . 
• § 7. o O poder executivo só poderá suspender 

a snncção <las leis, declarando por escripto . os 
motivos; si apezar disso ambas as camarns jul
garem que o projecto deve passar, será elle promul
gado como lei. 

.o . 

tu lo relativo ao Conselho de Estado. 
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• § 9.6 Os conselhos geraes serão convertidos de votar a maxima parte dos cidadãos brazileiros e 
em assembléns legislativas provincines, com- fará desse direito um privilegio aristocratico 
postas de duas camaras ; as leis nos objectos de exercide poi.· uma parte minima da na{'ão. 
sua competencia, terão vigor nas respectivas, com Senhores, eu poderia confutar com uma simples 
a sancção dos presidentes. · reflexão a censura dos nobros deputados ; poderia 

• § iO. As rendas publicas serão divididas em dizer-lhes: . vós almsais da força magica da vossa 
nacionacs e provinciaes ; os impostos necessarios imagin~ção ; dizeis que o projeclo entrega o poder 
para as despezas nncionaes serão fixadas pela as· eleitoral e portanto o governo do paiz a uma aris
sembléa geral, e pelas assembléas provinciaes as tocracia. Mas que aristocracia é ~sa 'i Uma :~ris
que forem necessarias para as dcspezas pro v in- tocracia, da qual só não farão parte aquclles que 
ciaes. não tiverem a renda annual de t~oo~, e nfto soub~ 

c § U. Durante a menoridade do Imperador, rem lêr e escrever I (Apoiados). 
o Imperio será governado por um regente ou vice- Senhores, quando ouço proposições taes, pronun
regente eleito pelos assembléas provinciaes do Im- ciadas por homens tão intelligentes e tão illustra
perio, feita a apuração dos votos pela asscmbléa dos, vem-mo ao· espirilo a observação de Cutão: 
geral. . . . . . • Parece-me que somos chegados a uma época em 
· • § U. Nos muntctptos havera um mtendente que os homens perderam a memoria da significa
que será nelles o mesmo quo os presidentes nas ção das }lalavras• (.Apoittdes). 
províncias. Senhores, devo .dizervos : Eu nii.o perten~o á es-

• Paço dn camar& dos deputados em i3 de ou- cola daquelles que consideram o voto como um di-
tubro do i831.. · reito pessoal, como uma especie de propriedade do 

eleitor. Esta doutrina é erronea; clla tem contra si 
Vêde, senhores: o projccto contém já a reforma. os factos, a bistoria e as conclusões dn sciencia. 

Todas as su.as disposições são termi11ant~s, impe- Essa doutrina é um corollario do um erro de 
rativas. Qu.e restava a camara qu~ dev.ia vir ar- Rousseau e dos seus sectarios (apoiados e não apoia
·madade poderes especiaes, senão aprovar, ou deixar dos). Rousseau, senhores, entendia que a nação, 
de aJ.>rovar aqueUas !lisposições? que o Estado, tomado em uma signilicação mais 

Pms bem, senhores, e assim que entendeu a con · 1 é · 1 1 - .1 • d · · d 
stituição do I. mperio essa rreração heroica de libe· amp a, uma sHnp es agg omeraçao ue m lVI uos; 

o que por consequencia o Estado não póde ter di-
raes. O senado fez algumas moditicações ao pro- reitos que não sejam meras renuncias dos direitos 
jecto, mas manteve, em substancia, a pratica da individuaes dos que formam a nação ou por outrn, 
camara dos Srs. depu\ados : indicou nas emendas d' · d E d - - - f · 
68 arti8 08 !li.!!'ll6S de refeF!ft&S,, deelaraaele ae mesmo ~ ..!!~!~q~ 0 sta 0 nao sao sonao 0 eixe _ 

c ~ dõ5ãífeitos renunCiados pelos mdmduos. 
tempo o sentido em que deviam ser feilns, isto é, Senhores, esta concepção da entidade-Estado 

.estabeleceu as tl1eses da reforma. ou nação é erronea. 
Assim qu.e, como vedes, o uni co precedente que o Estado é uma pessoa moral, tem uma natureza 

existe, é todo em favor da interpretação exposta. jurídica propria, um fin~ e uma missão especial; 
Senhores, tem-se asseverado que marcar limites d" · b · - d d 

á eonstituinte é crear uma entidade contraria :i. os seus trettos e 0 l'Jgaçoes, como os e to a per-
indole e ás tendcncias da idéa liheml, do principio sonalidade, são determinados pela sua natureza 
democratico. juridica e {)ela sua missão. 

Eu .não comprchendo esta .observar. •. iío. A ca- Esses direitos e obrigações não podem ser os elo, 
individuo, porque o individuo tem uma natureza 

marn constituinte tem n mesma fonte que as e fins diversos dos do Estndo. 
camnras. ordinarias, n soberania nacional, a eleição o Estado tem 0 direito de punir ; não 0 tem 0 
dos membros quo têm de compor uma e outra individuo ; o Estado tem o direito de julgar con· 
camara se faz pelo mesmo processo; porque entlio troversins e dirimil-as por sentença ; não o ten1 
sustentar que a constituinte é uma entidade poli- 0 individuo ; o Estado tom o direito de formular 
.tica maJs democralicn do que a camat·a dos depu- leis e regras de proceder; não o tem o individuo. 
tados ordinarin? O Estado, pessoa moral, como toda pessoa moral, 

Não descubro isso nem na cau.sa, nem no pro· não poss11e um corpo proprio; n sua vida, os seus 
cesso. actos, as suas funcções manifestam-se por inter-

A idén, pois, do pôr limites ú camara, aue tem medi o das pessoas physicas, islo é, dos individuas; 
de dar for~ legal á reforma, não é uma idea anli· mas, o individuo, quando exerce uma funcPiiO do 
liberal. · E d · · ~ 

Senhores, eu vos invoquei a este respeito o exem- sta o, n~u exerce um dtret.to proprio. 
plo dos Estados-Unidos. Qualquer ·disposição da O Sn. JoAQUIM NABuco: -Não apoiado. 
constituição dos Estados-Unidos póde ser .criticada O Sn. LAFAYETTE (1ni1tistro da justica):- O Es· . 
sob todos os pontos do vista, mas ninguem póde tado carece, pois, do ~l!nisterio dos_inqh:iduos para 

--------------~dui~zemr~q~~~~e~e~s~s~a~c~oun~~o~c~onnutemnhh~a~idwé~a~s~q~u~e~si&-~~~~~YM~~~~~.~~~rlhrid~~~--------------
jam contrarias a princípios democraticos. chamado a e.xercer as funcções do Estudo, pede 

E' sob o regimen dessa constituição que naquelle elle que as exerça segundo o resultado livre da sua 
paiz a democracia tem alr.ançado os mais serias e medita•ão e os dict11mes a . ·· · 

's sp en 1 os rmmp lOS pota~os . · O quo é que o Estado pede ao juiz~ Um estudo 
Senhores, pnssarei agorn á 2.a parte do meu dis· seria ~ aproftmdado da queWio, e que escreva n:1 

curso. Vo11 rapidamente estudar o projecto nos sentença as conclusões da sua intelllgencia e a iu
--------------~P~omn~to~swr~e~la~ti~v~o~s~áHC~a$p~ae~i~d~~~·~~----------t~·~~-~~mm~~~ci~e~rutcMi~o-. ~~~~----------------------

O nobre deputado por S. P.aula, . n quem alludi, E' o que o Estado exige lle todos os seus servi· 
e os seus companheiros de opposição entendem que dores, do ministro, do professei', dos agentes dn 
a consagração em lei do censo tal como se a h n · i - · 

JílC o. conJunctamente com a exigencia de O elemento pessoal, resnltante da liberdade no 
saber o eleitor ler o escrever excluirá do direito formar e manifestar a consciencin1 não ó.tlois uma 
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característica exclusiva do voto, mas, em geral, de 
toda funcr-ão publica, com maior ou menor am li-

ao segun o a na ureza a funcção. 
Senhores, a nação governa-se mesmo a si ela

LOl·ando o seu }iroprio pensam&nto. Os grandes 
poderes do Eúado não são senão orgãos constituidos 
para elaborar c realizar o pensamento nacional 
(Apoiados), 

E' esta a verdadeira doutrina. 
Nos paizes em que a naçiio não. so !onrna pelo 

seu proprio pensamento, em que o QensaoJento que 
a governa é elaborado por um poder extrinseco, 
não hn liberdade. Uma tal nação não é liTn, ma:t 
será um Estado despotico (Apoiad08), 

O voto é~ senhores, a primeira operação para a· 
elabora ão do e san en d sta · 'st lOr . Ó 
quer dizer qne o voto não e um direito in iTidual, 
mas uma funcção pu,blica (Apoiatlos.). .. .. 

O Sn; FREITAs CouT NliO: -E' doutrina. 
liberal. 

O SR. LA.F.i.YRTTE (mi·nist1·o da iuslif<J): -E este 
tem sido o modo de entender de tedos os poTos. 
Todas as constituições de mundo tomam como mil
teria de sua alçada a definição da capa«idadt do 
eleitor (Apoiados). .. . . ... 

I I e eTidente que as constituições não· podariam mar, 
car condições de idoneidarle que exehiem da exer· 
cei-o um grande numero de membros da cidade. 

Estabelecido que o voto é uma funcçíio do lil6~ 
· t~do (apoiados) •••• 

O SR. JoAQUIM NAnuco:-Não apoiado. 
O Sn. L4FA.YETB (ministttt daju&tif.a.):- ... cunl· 

pre indagar quaes as condições de habilitação Pira 
cxerccl-o. 

stas con ·~ es suo etermma tiS pe a natureza 
e fim do 'foto. O voto é a i.• opera~ão parR a ela~ 
boração do pensamento commum destinado a ser 
lei do pniz; por eonsequencia aquolle que ~ lba
modo a exercei-o deve ter um certo di~ceraimento 
inteileclual (tlpoiadoaj, deve ter a ea)>aeidDde suf
ficiente aro. o re e de e o hece os · te ei-
ses collee\ivos do Estado (apoiados) e para julgar da 
aptidão e do caracter dos candidatos que melhor 
podem representar ns su~ iliéas a respeito (Muitos 
apoiadiJs). 

O SB. 1o.4QUI!f NAJJuco : - .Isto é · theoria de 
Gnisot. 

O Sll. LAFAYETE (ministro da justitm_) .:-E, theoril 
muito liberal (apoiados),. é theoria de Laboulaye, 
é thepriB easinada peJos p~bliei.stas omericaJlOS 

M.o.s n~o bastao elemento i:n~ellectual. V6s .com
prehendeis que o eleitor pôde ter a ·inlellig"tneia 
s.umcienle para conhecer .os interesses coJl.ccHvos do 
pnl~ e o .caracter dos c.an.d.i4Dtos ; mas pôde _acllar-se 
em circumstancjas. de n~o p.o.dcr ta.zer vingar .o s.eu 
pensnmento, de verg3J' ás im.po~iç9e.s de j)ltlu,epcja 

. Eu j:í vos disse, o Esta.do el.ige dos individuas, 
por cujo intermedio as suas funccões se mani
festam, que as exerçsm com inteira indepe}ldencia. 

A eapncidnde eleitoral, pois, requer ain(~a outro 
•lemento: a independencia pesspal do eleitor. 

.Senhores a in..de :enc enchl essoal .óde revir de 
car.acter; e .de or innrioil independencia !le car~

cter se acna ligada a ~.m certo .. desenvolvi~Pent.o In
~ellectuaL Ma~ vó~be!liC9inprebendeis, a indepen· 

dencia de car~cter não se revel& por algum sjgnaJ 
externo ue ossa servir de c iter·o ira o le is-
ador ; a lei por consequeneia carece (te ir buSc!).r 

um outro criterio. Ora, é um facto de certe·za ex
perimental, que a independencia pesso~J, a:nda de 
ordinario lig-ada a uma certa renda por :t>éns, indqs-
t.ria on profissão. . · · 

Dahi vem que;ns constituições dos diversos povos 
estabelecem c mo c · • · 
reito (!e -voto a poss~ de uma certa quantid!lde dQ 
bens mnleriaes, ou antes de uma renda !}etermi
nada, 

No direito, na mor~ll nas sc.iencias socia~s, ~nde
p~ndente, nos termQs nwis restricttvos, se di?; o 
hol!lem qu.e e~tá em ~stado !)e rover as suas pt•i-

ra n , 
q~ pro!}uzir l).ma quaJlli ilde de valores igu;~~ 
áquella de que Cllrece parll a l;Ua subl?i§tt:l!l~ia. 
Qual seja ess~ q~antidade de valores é uma @es,ão 

. · , . ·, . . - · a ~IYI 1sa-
ç~o 49 paiz,- dl:! distrib~içup da população, do d~sen
volvim~nto da rig11eza pqb!ica, da sitüacão da agri
cultura e do modo de existir das indtistrias. -· 
. ?!las, senhorçs~ em regra geral, as çonstituições 
difinem. um certo nlQr e é ·o q11é S!l cbal!la oensq. 

p .PfOJecto que se acha em. !iiseqssão fixa como 
. 1 . ... ara e~ e censo, a ren o. annua e 

por b~P.&~ tndu~tria, prot1ssiio ~u enwrego, w e~ta 
uma questao de facto. F alio dmnte de üm~ as~ em
bléa co~ posta d~ ·h~mens qQ.e vêm de tod~s a~ p~o
eeden.cta~> çl(} Imperw, F; u vos perB"uJJ.to: Qual e o 
nosgo -op·era1'io;-qu1!1 é tT-nosso · lrQbalbmlor 4o 
camp9 ou d;l cida4e que n~a pess;~ produzir du·. 
I~~b~oQ~a~llD Ulllll qlia~ticiade· d~ TJtlore~ igual !1 

. O p.obre depu,tado p~r S. ?a.ulo, a q~em ~~n~J.Q 

a doutrina ·e~po!)~ qua~"to J independepda pes~~al 
do. eleiLor ; . m;ls ~' E~. faz uma appljçaçãp 
falsa, si assiJ.n P9SSO dizer, ou, .pQr ouwn, "h~ 
no pensamento qe S. -Ex; -nina eanLr;ldic_ção entr~ 
a thco~ia ~o facto. ~· R~. concorda que só deTe 
se~ el~1tor aqu~l!e . u~ é ca11U de prever ~s suas 

neste paiz aquelle que apenas ganhá duzentos mil 
réis por anno ptide prover a sua subsí:>telleih Ha 
engano de apreciação : aquelle que em n.Q.s~ po~ 
gaQ.hÍl. a _penas por Jnn.o duzentos D)il rti_is_, .(,l.ep!ln.de 
de auxiho aJP.eJ..O par.n viver, .ou como !Jm.am os !~· 
g1ezes~ carece pm'.<l Tiver !la e:smola .da P.IJ.rQc~~! .. 

O indiYiduo que s.e ilf!Jl.Y n~g:!lella~ çQp.(!.)..çõ,es P!J-.9 
tem em seu faTor J pr.esump.ç11o d~ .•JJ.<1ep,~n.~n,ma, 
f-41~c,e-l~ púr~ntfi ~m 4os e~em.eQ.,Ló$ -Q,í.l ca-

Sep.ho,~s~ o J)..Ohl'# qepij.~aÀO PQr S •• Paulo disse 
qa~ ~Jll J}gj]._ns pai.~~ 9 ~-~so ef!J. ~oma,4o .como 
!il-69-i.ila «Je ea~l!lo® ~l!*tor~l~ ~ acr.es.~ep~o)l 
q~ o Jlrojec~o ~ !J.isc11-:ssjQ ~~j~_ia fi._O ,censo 
.aqueUe .car~!#er. O -11-e.br.e 4-c.P~o se.eqal;v,oca.·Or 
censo não é m~,dida de capn~tdade. Mão tem P91'· 

tiver ~oo;, 4eve te.r'##J vó!.o, ii\1~- tiv~r· .. O.*· 
dous l"Otos, e assim p~r diante. • 

.Senhores, o .c~nsoi em algu~s paizes faz ta~bem 
~ !uncção de SJB".J?.-:.1 _d9 pres.umjlÇ'~o da ca~.rndade 
intel1ectual. A le1 tem em mente um m1nnuo da 
ca acidàáe e tomá O censo como UIÚ eriter:io .àessa 
capae1- a e u- o. · •. · ~e r .que a ~paet ~ e 
crespa .ou niuHiplica -$.e, i>o.r,f!ue a grande~ 9-o 
siQll~~ ~g.g~eüta oti dim1~u.e! 'é d\1;er "apenas uma 
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cousa incomprehensivel. O augmento ou dimi- vos direi, esses oito decimos devem ser gover
nuie-ão do signal, não tem nem póde ter influencia nados pelos dous decimos que sabem ler e escre-
sobre a cousa significada. ver. 

Sr. presidente, direi :~gora duas palarras sobre o sn. G."-LDINO nA.s NEVES: -E' uma tyr:mnia . 
o outro elemento da capackl~_~e elcitoral,-o ele· 
n1ente intellectnal. •. ,_ . O Sn. LAF.nETTE (ministro da justiça):·- O go-

Nenhum homem tr:lz -externamente um signal verno não póde pertencer á ignorancia e á cegueira. 
da sua capacidade intellectual. E' portanto um ge· Agora me é licito perguntar: onde está o caracter 
ncro de capacidade que, no geral, só póde ser fortemente aristocratico do projecto em discussão? 
determinado por presumpçõcs. Em alguns paizesJ Qual a sua disposição que rigorosamente se possa 
como já ponderei, o censo induz nãg só a in de· considerar eivada de êspirito áristocratico 't 
pendencia. como a capacidade intellectual, e se Quaesquer que sejam as amplificações da rheto
póde talvez sustentar que no nosso actual systerna rica e dos arroubos parlamentares, nunca me hão 
de eleições 0 censo tem essa dupln significação. de conveneer de que está nos votos da democracia 

No projecto que se discute adaptamos outro entregar os destinos das nações á cegueira da igno
alvitre; acompanhando a Italia c obedecendo ás rnncia e á inconsciencia dos homens que não 
inspirações de es_piritos adiantados, de publicistas sabem prover as suas primeiras necessidades. 
liberaes de primeira distincção, consagramos um . . O..Sn. GALDINO D.i,.s NEVES :-Mas não se deve eu
outro criterio-o de saber o eleitor lêr e escrever. tragar á aristocracia do dinheiro. 

Senhores, Leibnitz dizia, e elle se referia á civi- o Sn. LAF.\YETTE ( miúistro da justiça):_ Se-
lização de seu tempo, que nas st>ciedades modernas, nhores, o partido liberal, a democracia moderna, 
attento o seu modo de vida, os seus usos, costumes d 1 h d ·-
e praticas e o mecan:ismo das relac.ões sociaes, saber essa emocracia que a guns sen ores sena ores nao 

. sabem comprehender ... E eu acredito ingenuamente 
l~r e escreTer' é uma faculdade tão necessa na ao na vêrdade desta confissão ; elles não a sabem com· 
homem, ·qualquer . que seja a sua profissão, como prehender pela mesma razão porque o celebre Ra
võr, ouvir, andar e raciocinar· hino de Granada nunca pôde comprehender a 

Senhores, a intelligencia que não sabe lêr e es- excellencia da moral christã : dizia o Rabino : 
crcver, perm:mece como que fechada em um Cir- • a doutrina christã. ensina que a pobrcsa é uma . 

- culo de ferro, _contrahc-se e não toma desenTolvi- virtude, pregn a abnegação de si mesmo, o sacri-
me~to algum. _ _ . ficio pelos outros; eu consulto o fundo de minha 

Pode .barer e~cepçoes, hypoteses em co_ntrar!0• ..consciencia,..que 4 o espelho de Deus, e ahi vejo 
m_as a lei ~ destmada a !egular genera1Idades e ilscripto em caracteres indelcveis que o dever do 
nao ~asos .1sola~os, excepc10naes. homem é antes de tudo cuidar de si, e subordinar 
. A mt~lhg~nc1a conde_m!lada a um tal obsc~ran· aos seus todos os internsses alheios ; a meu vêr, 

tismo nao po~e formar JU!ZO claro sobre. o~ mte- pois a moral christã é uma fantasia do espiritos r esse~ CO}~eCtlVOS da SOCie~a~e ; e até. dirCl, Uma enférmos. , . · . . 
mtelhgenCia n::~quellas condu;oes nem s1 quer sus-
peita a existencia de taes interesses (Apoiados). E' por uma razão analoga que os . senadores a . 

Como o homem se ha. de illustra.r nccrca das quem estou me referindo não comprehendem a 
questões que mais importam ao bem de sua patria, democracia moderna. 
Como formar juizos claros a respeito~ Nn -vida mo· Mas, senhores; o partido liberal, a democracia 
derna só ha dons meios : a controversia da im· moderna, tem a seu cargo uma grande causa -os 
prensa e a discussão da tribuna ; mas para quem direitos c os interesses sagrados da humanidade; 
não sabe ler~ não existe a imprensa ~ a tribuna é ciJa não póde confiar esta causa senão ri prudencia, 
~udn. no bom senso, â intelligencia, â sagncidade. 

(Cruzam·se apal'li'S c o 81·. preside11tc reclama Senhores, o projecto não fecha o voto em um 
attenfà6.) . circulo de ferro,_ torna-o accessivel a todo o ho-

- - Senhore~. tem-se dito que neste paiz 8/iOda popu- mem que sabe das mãos da natureza com as fa
lação compõe-se de analpllabetos. Si as estatísticas culdades communs, porque todo o homem que 
otH.éiaes dizem semelhante cousa, pela minha parte nasce com as faculdades communs pôde produzir 
direi que as estatísticas são erroneas. por anno quantidade de valores igual a ~OO~,o póde 

Conheço algumas provinçias do tmperio; Minas, aprender a ler e escrcnr. 
de onde sou filho, S. Paulo onde fiz meus estudos O projecto consagraria doutrina aristocratica si 
superiores, Rio de Janeiro, com que tenho vivido só permittisse o -voto a classes separadas do geral 
mais em contacto, Ceará e Maranhão, onde tive a da população por condições que não pudessem ser 
honra do exercer altos cargos d~. administração. yencidas (Apoiados). . 
Po~bem·nAA~spro~nciasd~hl•mn•·a~n·~~~~~HaM~~·.n~nn.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
trará uni homem que tenha renda de ~00*, e que Eu tenho lido, senhores, nos publicistas, nos 
não saiba lêr, nem escrever; não direi com cor· jurisconsultos, nos canonistas, que a instituiçãe do 

- · clericato na igreja catholica é uma instituição emi· 
recçao. · · ucu , ifiowv..,.atica, porque ella é accessiVel a 

Mas,admitta·se, senhores, que oito decimos. da condições, algumas. das quaes "são difiiceis de 
popul~ção do Imperio. §e comp?e de analphabetos, preencher: é preciso . saber o latim,c_~ theologi11 
eu pergunto-Tos: a IgnoranCia, a cegueira, por- moral. Mas, senhores como todo o nomem nnP ~ 
;t:~" .,v_ .v·~ ..... .,~ ~_uu.~~~~u:.<~,_!'~t~~~: se genera· capaz d_e nncer estas diffic:uldades póde ascender 
hsa, adquire o direito de governar~ (.Apoiados). ao clericato, todos os "8scriptores dizem que essa 
Si ba no Imperio oito decimos de :malphabetos, eu instituição é orninentomente democrata. 
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Pois bem, . o projecto de que se trata exige coJJ.: 
dições muito mais faceis, que estão ao alcance dé 
todo o homem. 

en ores, no meu conceito, o projecto, que se 
ncha em discussão, si algum dia for lei deste paiz, 

. ha de ser considerado na posteridade como um des 
monumentos mais solidos e bri:hantcs, lévantados 
pelo partido liberal ás suas idéas (Apoiados). 

Eu comprehendo, se'hhores, que este 11rojecto 
· tenha soffri · · -;- · 

darei a razão. 
Ha dias, senhores, eu lia em um publicista es· 

trangeiro um estudo- sobre a natureza, a indole e 
os costumes dos partidos. · 

Este eseriptor faz uma observação, que feriu 
para lo~o o meu espírito, porque o me pare_cel!l. 

liberal ou o conservador, sobe ao poder,' destaca-se 
do seu seio um grupo. Elle denomina a este grupo 
o grupo dos incontentaveis. 

o o pu tcis a : «qua e a ili o proce t· 
menta deste grupo?· responde: •é a seguinte-elle 
quer aquillo que o seu partido no JlOder não quer, 
elle não que!' aquillo que o seu partido no poder 
quer. • 

Mas, senhores, diz o escriptor : •nada de mais· 
natural , o temperamento dos artidos é como o 
emperamento os omens. Esse grupo repre

senta o máo humor do partido; mas ellê se illude a 
si mesmo, e diz que representa as tradições, as 
idéas puras da sua escola ... __ Mas não vos deixeis 
illudir por suas-patroas.·. . 

V~de: si, por exemplo (tratando-se do partido 
liberal) os amigos no poder lhe querem dar uma 
constituinte, gritam : não a aceitamos, ni'io car~
cemos della. Suscita-se a questão de reivindicar 
prerogativa importante da camara tem oraria · 

tzem : quere1s v1o cn r o, constitUição ; 
essa prerogativa é da cnmarn vitalícia. · . 

Observa então o publicista a quem me estou re
ferindo : • esse grupo re1)rescnta simplcsmento o 
m:ío humor do parLill.o, o não ns Lrallil$ios o idéus 
que invoca • mas qual é~ cow;a dossu. 1mio h'!IIIOl'? 
l \ tr t • • • • n• •• •• 

h iria do~ limilcs do meu n~stUII(lLo e. cull'aloia pela 
provinciu da J!hilosotJhia ; mo abstenho, portanto, 
de fnzel·o (lllttitu hem). 

Vou lcrmin:uo, o lctomiuarci rom o~Lns pnlavras 
do cit::do publicista: unixni os incontentaveis exor
ecrem o SllllJ1111li'l, 1Jnrem rolg-:1 :tosm m:ío hnnwt·; 
o g-overno 1ln sociedade niio pó1le pcrtcnr.cr no múo 
hnmor: o g-overno da socieclallr pcrl~n,·e :i prn
dnnci:•. :10 bom senso, :i pacienci:t, ;i jnstir.<~ ,. no 
e:,. 1irilo de ec uidn • 

Tenho eoncluido. 
(Muito bcrn; muito bem, O m·arlor rf felicitado p1·lo 

S1·. presidente do conscllto c por quasi todos os 81's. 
deputados presentes.) 

O Sn. PRESIDENTE:...;.Tem a palavra a Sr. Mei.ra 

O Sn. PRESIDENTE:- A' vista das manifestações 
da casa, fica adiada a discussão pela hora. 

e a esma o 
tanto na primeira como na segunda p~rte. 

Levanta-se a sessão ás 3 i;q, da tarde. 

·sessão .em 3Q de Maio de 187'9. 

PRESlDENCIA DO SR. FREDEÍUCO DE ALMEIDA i. 0 _VICE 
PRESIDENTE. 

A's :H horus da manhã, feita a chamada,_acham-se 
presentes os Srs. Frederico de Almeida, Cesario AI· 
vim, Alves de Araujo, Martim Francisco, Espe
ridião, Meira de Vm;concellos, Viriato de Medeiros, -.. :- . ~ 

Osorio~ Zama, Mello e Alvim, Lourenço de Albu· 
qucrque, Joaquim Breves, Franklim Dor.ia, João 
Brigido, Jeronymo Sodré, Ildefonso de Araujo, Theo
domiro, Almeida Barboza, Malhciros, Gavião Pei· 
xoto, Moreira ·de Barros, Seraphico, Baptista Pe· 
rcira, José Bonifacio, Monte, Francisco Sodré, Igna
cio- Martins, Rodrigues Junior, Epaminondas de 
Mello, Buarque de Macedo, Tavares Belfort, Ribeiro 
de Menezes, Galdino, Souza ·Carvalho, Augusto 
Fran a José Marianno Souza Andrade e Barros Pi· 
meutih. 

Comparecernm depois da chamada os Srs. Ame· 
rico, Sergio de Castro; Freitas, Theodureto Souto, 
Cundido de Oliveira, Danin, Libera to Barroso, Ole· 
gm·io, Sinval, Mucedo, Corrêa Rabello, Costa Aze· 
vedo, Fabio ll~s, Affonso Penn~, Antonio Çarlos, 

' .. ..,: ' lt • ' 

lippo, Manoel Eustaquio, Pe( ro Luiz e Marlanno 
tla Silva. #' 

CoutJiut'cccram lleJJois do abertn <~ sessão os Srs. 
José llasson. Aznmbuja ?tleircllcs, Soares Brandão, 
Bnriio rl1l Villa Ut~lln, Almeida Couto, Prado Pi· 
nwuteL Mnrtiulin C:rmpos, Thcophilo Ottoni, Fio· 

o rtmcio dc Ahrcu; Antonio de Siqueirn, Se~i5mundo, 
l"ranco 1le S:i, BrlfQrt Duarte, Anclrnde Pinto, ~la· 
nod Carlo:>, Saldanhn 1\Jnrinho, 1\f:u·colino Moura, . . . . 

• C. ''" I t 1:) ) .J t. ') •._ 

Mom·n. Hvgino Silva, Joaquim Nabuco, Bulcao,_ 
Frederico Rog:o. Silveira :Martins, Bezerra de Me-· 
nezes, Souza Liinn, Barão Homem de 1\lejlo, FranÇ~~ 
Cnrvalho, Freitas Coutinho, Leoncio de Carval.ho; 
Ruy B_arboza~ Souto, Mello Franco o Bezerra1.8!~i valcant1. ... "';' ,, . 

Fa taram .com partielpaçao os Srs. · a ayetté;.~-
Aureliano Magalhães; Beltrão, Diana, Francg·_·d~ 
Almeidn, Fidelis ·Botelho, Flôres, Paula _Pe~q!l~ 
Silveira de Souza e Visconde de Prados ; • seJn$ 
ella os Srs : Rodofpho Dantas, Carrão, Carlos ArJ 
fonso, Couto Magalhães, Costa Ribeiro. Espiridola~. 

· Filieio dos S{lntos Joa uim Tavares José Caetano 
Moreira Brandão, Manoel de Magalhães e Manoel 
Pedro. 
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Ao meio dia abre-se a sessão. E' lida • appronda 
. a neta da sessão nntccedento. 

EXPEDIENTE. 

Offi.eio do presidente da província de Santa Ca
' harina de 24. de Maio corrente, remettendo cópias 
n1thenticas das ac.tns dos trai.Jalhos eleitoraes, pro
t·edidos na parochia de S. Joaqttim de Garapaba 
10s ms e e r1 .- comm1ssao e con-
titui~ão e poderes. 
Requerimentos : 
De Ser·mlo José de Siqueira Lima, apontador 

:!o arsenal de marinha da Corte, pedindo solução 
lo se~ requer:_i~nento apresentado e~ sessão de 1: 
:·cu na.s obras 'ciris o_ militares d~ ;epartiçl.io de 
.narinlla.-A' commissão de marinha e guerra. 

!'limara,' com o p~der de que di:;püe, faça com 
·1ue os supplicantes obtenham despacho de um 
i'equerimento que a bem de seus direitos apregen
!ar.im ha mezes ao ministerio da agricultura.
llemettido ao governo para tomar na consideroção 
que merec.er. 

Foram lidas e approvadas sem debate todns 116 
redacções publicadas no Dim·io Olficial de 30 do 
.corrente. 

O ~r. José Bonlraclo (pela Ol'tlt•m) :
Sr. pr_e~idente, p1·evalecondo·mo dn mesma con· 
cessão, de que têm usodo ontros collegas meus, 
peço licença a V. Ex. para fazOI' algumns rectill· 
caçoes, a proposito de pensamentos ou doutrinns, 
ue no discul'so do Sr. ministro da ·ustiça me 
oram a 1'1 UI os. 

Não costumo rcctillcar disCUI'Sos ou npartes 
mons, guardando·mc rmr11, qunndo tenho de emen
dai-os restnlJelecer n vertln!ll!; mesmo porque 
cn.tendo que os ex.lraetos dM follln~,lomollos attui 
no meio de illlcrrup.;.õos ronlinuadas, devem for
t.osnmeute conter inexaclldücs. 

ro uma rxcepç. o n mctlS lu~ohitos ; }IOrque o 
bonrndo tnlnl:;tJ•o da jusliçn, no discurso pronun
ciado hontom. em ulguus ponlos fez obt•a pol' esse 
meio, sendo 11 materla 110r ma tHtture7.n imp<•r
tnntc. 

Eu não sustentei n •JoutJ·ina dots con~litnintes 
illimitudns; pnlo contrario. em f;lCC do nossa con
stitulÇiio, nffirmel o limite qtmnto ao obj~cl•l Ll :1 
:msencin de limite qunnto no modo do reformnl-o. 

Os exemplos dos Estados-Unidos. sem applicnção 
., , • , · e s 

no ar, no que toca a ~st:1 importmte questão, como 
em tempo demonstrarei: 

Eu não disse que a renda de 2001$000, no estado 
actual, bastava ao homem para alimentar-se em 
qualquer parte do Imperio. Disse que o censo não 
era medida de cnpacidade, c sim medi:la da inde

i p ssoa , na ou rma a nossa constitUl· 
ç~o, e acrescentei que, sob o ponto d~. vista pra
tteo, posto que por certo quem adqUire pelo tra
balho 200~000 tambam adquire 6:00r$000, todavia a 
el~vação do censo, facilita\·a as exclusões, .ém um 
pa1z d1! pouca educ:ll'ão politica, e com os habitos 
que totlos nós conheêcmos. 

nn o-me no 1seurso o deputado Carneit·o 
de ·Campos na constituinte l:Jrnzileira , a pro-

Termino agradecendo ao Sr. ministro da justi~a 
o trabalho que tomou de combater-me, ainda mes
mo sem entender-me ; c, como S. Ex. apezar uc 
!limplo:~ mortal, e não espirito rcmontndo como eu 
sou, sui.Jiu ás altm·:ts do Ulympo, peço-lhll que re· 
pare IJ.ue está justumen~e na morada elos dl·u~es do 

' ' ' tricção religiosa, para consolar-se tlu impossii.Jili-
darle ele entendei·- me, leio o seu mnnifcsto repu· 
Llicano (Jllttilo bem)_ 

O Sr. 1\lm•eir.a de Darrofil (wln 
Ol'dt!llt) JICde a inversão «ln ordem do din de :uu:m hii. 

1~ :J(lpl'nvado o pedido. 
I'HI!IfF:JnA I'AUTE DA OIIHE!\1 DO DL\. 

çamcnto. 

O Sr. 1\loreira de Barros (pela 
ot·dem) requer, e. a camara approva o encerra
monto desta discussão. 

Posto a votos o art. i,o é approvado. 
n ram success1vamen e em tscussao e sem e-

bate são approvados, os arts. 2.0 , 3.0 e 4:. 0 • c a 
emenda da commissão. 

O Sr. Moreira de Btu•ros (prlct 
ordmn) requer, e a camara npprovn, dispensa de 
interstícios p:1ra a prorogação entrar immediata-

. c s- . • 
Entra em 3.11 discussãô o art. i." 
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·· O Sr. Bezerra Cavalcanti (signat!S 
de attcnçli~) : - Sr. presidente, -rou sophismar 
a discus~~o ~a rcsolu<;ão prorogativ_a do_ orça-

• o ' • 
Pedi a pnlavra, ou inscrevi-mo, porque hontem 

ficou assentado, quando falla:va o nobre deputado 
por Minas, o honrado Sr .. Martinho Campos, qne 
nesta materia se póde discutir vaga ou ampla
mente politica, como na discussão dos orçamentos. 
~s~in~, ~endo necessidade de re:.::.ponder ás argui-

em duvida, não sei bem; si a minha habilidade 
po!itica ou a dignidade de meus sentimentos. 

Apresentando-se como modelo, disse o nobre 
deputado que, no c::~so em que me acho, niio 
diria ao Sr. ministro d:rf:lzenda: ~Ave Celse, Mori
ttu·us te salutat I 

que faria o nobre deputado, si em tal caso se 
achasse, come~arei declarando, qM não proferi a 
expressão inicial-Ave-da phrase historica, de 

- (jtie só fiz applicação no singular da palavra nm·i
. turus em di::~nte: 

E não a proferi por duas razões : 1.3 , porque 
nunca votei, nem votarei culto servil a ningucm; 
2·a, porque entendo, selll nenhnma intenção rc
s:Jrvada ou oiTcnsiva, que a sorte do partido liboral 
h o· e no 1oder. como ..:stâ ou o Jodcr < uo h o· o 
exerce o pilrlido liberal, é coltsa mnis jlnra cntris· 
t~cer do que Jlara exultar, mais digna de ncnins 
do que de ovnçõcs. 

Eutretanto, p.-onuncianclo-mc, 1:omo me Jlronun· 
cici, não pó1le hnvet• intcr11rctac;ão authenticn tlu 
meu (JCIIS1tllwnto, contJ•:tria :r <fito ••upruttriu I h o tio r. 

•• I o t ' ' ''"·~ t' • 

ttlw haiJilidallc pnlitica, ,.:ou etl nw:;mnttllolho tlnu 
n pnh1111, sem CJUCI'CJ' nbsolulamoulo co(ti:u·-lho u 
motlelo. 

E8tilllnllo nu aborrecido, foi sem(ll'c limiJt•o meu 
Uhlstl'ar-mo ft·m<~nmen te lnl 'I ual ~on ; n unc~n lin· 
J.l'iudo, nunca dissimulnndo e S·)im•tudo nuuca ll'tt· 
ltilltlll. 

O meu c:nrnclcJ' eondiz c:om n minlw esfrnclnrn 
physicn: uiio nasci tlexivel para estliS cvnlutões 
t'accis ela gymnastic:~, on c::~pociragem politica, de 
-rr atxar aqu1 para- repat· nco '' 1so . 

Fui :mtcs construido para seguir ou cstac:~r firme 
no caminho -do ·direito~ e tenho dito por veze~, 
como j:í. tive·{lccasião do dizer ppr carta ao Sr. Barão 
de Yiliil Bella, quando mi~istro :- ninguem me en
di,·eita nem ento1·ta. 

' ' ' CIO a minha dig-nidado pessoal ou politica, declaro então 
que o dou redondnmente de suspei'.o,-.até para 

. C0111}lfehender-nw, quanto m:lis,pura corrigir-me! 
O final do m.:m discurso, que aliás não é o que eu 

antes pretendia dm·-lhe, C01llo bem o deixei 'ver, 
cond!z com o pri1~cipio, ~omo o meu dia de hoje 

pois do incidente havido com o Sr. ministro do 
imperio por um sentimento de orgulho ironico em 
relação a S._ E>.:. c alguem _mais alta no sentido de 

' ' cunho dos meus actos, determinados por normas 
proprias, segundo o modó por que comprehendo...os 
meus deveres, talvez exagerado, m::~s não por força 
estranha, ou. inspirações b:lixas, que felizmente 
nunca me assaltaram (Muito bem). 

O que disse positivamente ao nobre Sr. minis· .. 
< i, a ai ,ã 

me julgo com direito de hostilisal-o, porque tenho 
o dever de ser-lhe grato; como disse tambem ao 
partido liberal, que pertencendo-lhe em corpo e 
alm·a pelo sacrificio commum de 1868, julgo-me 
igualmente no dever de acompanhai-o para onde 
fôr, representado pela sua maioria nesta casa, ainda 
que seja, com eu pe o, par um novo e emsiVO 
sacrificio. 

Isto quer dizer que em todo o caso prefiro o 
rr· • - • 

menlos (Muito bem). 
O que ha nisio de indigno? Si o nobre deputado 

puder demonstrai-o, será para mim um. grande 
Apollo. Poderá haver no que eu disse inepcia, ou 
talvez mesmo toleima política, si o quizerem; mas 
indignidade, absolutamente não (Apoia~os) •. 

' ' proposito f aliou de vergonha e de pedir misericordia., 
devo saber que, posto me tenha declarado moral
mente coacto diante do nobre ministro por conflicto 
ou col1is5o de deveres, nada pó de haver de abso
luto em politica. Tudo nhi tem o seu justo limite 
na força natural das cousas, sob pena de-insensatez 
ou do insnnia; o cu nunca pretendi transpôr as 
rnias do senso comrnum. 

O modus in 1'cbus, o servatis servandis é sempre 
o 1 • r.1 . · 1 , ·c i t d 1 nt ::e 

lliz ou ruz nn vida Jlraticn om geral, o eu mesmo 
resnlvci tutlo qunnto pudesse entl'nder com a 
minhn honra ou dos meus amigos, n quem devo 
Jcaltl:ttlo. 
:Nos~c JlOlllo dedarei-me intratnvel c sou, '(lorque 

nrula f1!~~c1 ou IJUP.ru com aviltnmento, o qu_o seria . ' ... 
hct~1to, Jll'ellro ~l!lll)lro este. . 

.Accr·cscn CJIIO nwsrno o devot:uncnto e grntidão 
IJUO dc!vo au uoiJ1'o ministro me obriga o ser ex
lllil'ito C"Jlll JIOnl«ls cnpilaes, Jlnra pr••caver-lhe a 
~olldnricdlldo, que sem isso podori:t lnsciente
mmte comiH'om~Ucl·o. 

Em nm;• pnlnvrn clit•citos }lotlem-sc renunciar 
ou :1ltditmr; m:cs dover·es niio se rcnunchnn· n~m 
se nbtlicam. Assim, emborn quanto á aquelles me 
tenha uerido annullar, durante o "'OVerno de 
S. Ex., su enten e-se q11e o nao posso azer 
quanto a estes, e hei de sempre dizor a verdade 
quando o dever o impuzer: a: todo transe, custe o 
que custm·, com a (mnqneza e i'ndependencia. de que 
não posso prescindir, como o disse em meu dis-
curso. . 

Sabendo cn·tanto ue havia inimi"'OS de embos-
cada, devia romper o reposteiro e bater as som ras 
p:na apontai-as áos olhos do paiz. . 

O nosso regimen não comporta inquisl~ão neJ.tt 
livro negro ou fogueiras do. santo omcio -para 
quefmar em vida os fulminados políticos por algum 
tenebroso inte1·dicto ex in(ormata conscientia! 

. -
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discutidos ; e a publicidade é o primeiro ap:magio 
da honra e direitos do ddadão. ' . . 
fender-me_ o aos que commigo soffrem; hei de por 
conseguinte usar della qtwnto· me for neccssario. 

Fa-zendo-o como fiz c continuarei, não posso 
ahsoluíamcnte comprehender o que de vergonllos·o 
tenha commcttido, como, ou a quem tenha pedido 
n1isericordia I · 

~- . 
cidadão valessem algu~1a co~~:~: não se me poderia 
ucixm· de rcconlwccr o que tenho de reclarnar ga
l'anLi:ls IJUCr para os meus _proprios ;J:reitos, como 
cidadão, quer como representante politico para os 
do mtlitos milhares de cidadãos, que represento, 
s~ n3.o ?s de l?da_a, nação, porque os dir~ilos _ in_di-

" .. t. ... o . " 
tcira, que todos assimilla ( poiados). 

:Mas quanto ii politica, eu nun_ca me abaixei a 
0uir 1rotec ão )Cssoal Mra mim. Limi ei-me a 

recommendar, como um legado de honra ao nobre 
ministro da fazenda, como chefe proeminente do 
partido liberal, que lançasse suas vistas e tomasse 
a seus cuidadqs os mDus amigos do Rio Grande llo. 
Norte, contra ns violencias e injustiras que têm 
sotl'ddo e eontim1am a soil'rcr. ,. s ~ c .. 
como os comprehendo, uu a!nda com meros cscru
rmlos, ter-me-llia sido muito mais facil fazcl-o para 
não soffrer. 

. Ucrcri com llccorosa reser\·a a historia do meu 
rompimento com o ex-I>residente daquclla pro· 
vincia, poupando, quanto pude, o nobre deputado, 
ou evitando, quanto possircl, collocnl-o mnl. 

Mas suas invectivas injusLas c tleslcues oJ,rignm
lJle n dizer que rompi por qucr~r salvnr a JlfO\'Ín • . ..· 
var o nohre tlcputado e seus amig-o~, .este~ tlc uma 
g1·ant.1e inju~tit-a, :trJtWI!e do um g'l'<lllll«~ dtNll', 
port(u:mlo o rompimento delinilivo proveiu tle ter 
l~'L rcsoliltlllllente re,;isLitlu iat]ttclltl lll't•:-;itlenlt\. fa
zr.ntlu retirar tlo prt'•lu um m·ti:,:-n l'LIIlll';l o,; a111i~us 
llt) uo!Jro th•putadu " nàu uwus; :11'lig-o1 e111 cu,ja 

••• :- • ·,•" • ••• o • 
. . 

ti,lo I'III.IIIÍU!ta illl~clleia. 0 _jomaf 1'11j illlpl'rs:;o; 
tenho-o r·om e~Sil at'ligo; llz iuuucllit~lanlt~JIIt• ;·, 111i· 
ultn c·lwg-ada ~11spentler a itlllll"css,io, :U'I't~l·wlnutl•• 
:1s follt:~:' illlpl'e~sa3,. o sui.Jslil OÍl' o' urli;.:u pu r ou li· a 

· Jlllblica~i"IO. 
::;i L'IIII"I'!:Htlo :;truht.•s:oe Jlrveedei' tlt! outro nHuln. 

lt'l'·liW·hia lm>t:utte cruzai' os lr1':1rus e tlt•ixar flUO 
u rderitlo lll't'l"idt•nte f'SiiJagass,!, deshonrmulo-u~, 
õl_t}ll~ll-t':-i .. IJIW .. i.:} tinham <JllCI'ÍUO lllll!;ls, C !!U llito 

Com effeito, Sr. presidente, o nobre deputado, 
querendo .contestar, que se fizesse ' · 

.. l :"" • • • 

. . . ' contra mun, ao contrario vom Gonfirmar tudo isto, 
desembuçando-se, c fazendo praça de contas velhas 
a ajustar commigo ! . 

Em todo caso, porém, deixou provado que não 
quiz briga:·, ott romper commigo, emquanto me 
suppôz forle. 

~ :-

não protestando ao 1~1enos pelo silenc.io, ma~ 
ft1zendo có:-o c consoante commig-o em todo~ os 
actos e papeis publicas, como tcleg'rammas, cir
culares, protestos c artig-os de jornal, que jú li á 
camara, quando fallei anteriormente. 

Qua_ndo p~ré!ll me viu fraco, _embora me livosse 
v ) --~ " ... , 

atacou-mo pelus costas, procurando esganar-me, e 
prestando s.eu. braço á vingança de meus gr:mdcs e 
e ucnos in in i"' 1 i 

tuar alguma vergonha, o nobre deputado queixe-se 
de si. · 

Dou-lhe no- em tanto os devidos emboras, feliz
mente·com a cabeça levantada e sem jnmai!'i perder 
a fé na justi~a; lemlJrando, porém, ao nobre depu· 
t:.tllo um antigo ~bem conhecido ancxim-c1uc lhe 

• I' 

Passem,,s aos fnctos nrguidos. . 
O nobre deputado accusou-me de querer go

vernar exclusivamente a província, e. de havei-o 
fciLo no principiO desta situa~~ão,desconsidernndo-~t. 
Nada ha de mais inexacto e injusto. 

Si o nobre deputado dissesse que, ulgumas vezes 
lhe resisti, frustrando plnnos insidiosos, c oppon
do-me a actos injustos, diria a vcrdndc, que fran
camente confesso. 

O no!Jrc deputado não tem c n5o ótlc Ler or 
sua m o c e trn icções o e:-pirito clevat.lo de par
tido pura o1·g:utiz:tl-o e imprimir-lhe o cunho de 
dii·ect,;.i'to como .chefe, o que no nosso rcgimen, 
•1uando I.Jcm <tlll'licado, couslitue um elemento es· 
,;pucial c harmonico tlc governo, porque é a pri
meira 1Jas0 d:1 et.lucu~ão pnliticn, e svmbolisa a uni
llatlc tla o'linii'lo. IJl!stw "tt ··~ · · · : 1 

sysleuw, cotulwtem·sc os chefes cnpazc~ de r~sis· 
til', JIOI'tlllt.' :-;;1lu.:m compl'chcndL~r a re~pectim rcs
JIOll~lllJilillade c tem a tn111pem neee,;saria pnra ns· 
suuul-:1; JWt•ft•I·inuo-so os UHIIICtJlLins de lJUC não 
se faz casu c a lutlu se presl:un. 

Em apui11 tio 'l uo :1cahd de (lizer uo primeiro 
casu d::u·ei o c~emplo invej:wel, ·que nos dá 
nc~ta t·asa a h ri lhnnte dC!lllLn~iio da Bahia, unida, 
c pre~l igio:w, exent[llo dig·no de ser imitado 11or 
ltldm; as n·ovincia: Isto t · · 

dt.\ novo uii":li~o:u·-me ~ ~acrilicar-mcdet'uis. dizer, t}Ut.l nlli ha vertladcira di1·ccrão de par
Lido, f]Ue lhe imprime um legitimo chefe. Oxa.lit 

I loje poi'ém o noiJre dcvutado, tr~msigindo com que o houvesse eurtodas as provindas: entã.) seriam 
<ltJUCilt•s que o i nsnlt::mun e calmnniaram con- ellas mais respeitadas c a ·camara dos deputados va
junctamcnte commigo, vem aqui tlesllar em justi- leria mais do que vale. 
1icação de seu proceder motivos pequenos e antigos · o nobre deputado é fr:rco c vaidoso, amigo da 
que ainda quando verdadeiros e rocedentes fossem. ·, ·-. . .. 
em ouo caso estanam prescriptos, porque, por guint~ 0 que rcpre~cnta ·~a província é antes 0 es~ 
assim dizer sobre olles_passou o diluvio. pirita de corrilbo que transige c-om os princípios e 
· Chamo assim uma· questão de honra que, quaRdo decoro dos partidos, vi&lndo sútllentc e explorando 
pass~ so):lre a cabeça d~ dou~ homens politicos,ainda sempre as predilecções odiosas, e os interesses 
.que_ md1gna c calummosamente atirada,deve tornar pessoaes. Su:ts f1·aque~as congcniLus, a que o nobre 

. in~Issoluvcis os la~.:os _tJUC os unem, mesmo a dcs-. deputado por Uin:~s, meu amigo, o Sr. Felicio d06 
~ .. ... • • . • .... • - • • o 

· o , t ' .. ~ , , c: t !"" St C ~~ ·IIUJrtJ .... 
mais de causas cadllctlS e improcedentes como o 1 (l"iso}fuzem com que o explorem e dc:o\·airomconstau· 
mostrarei. . temente com ÍIU}Jertinencias n qull não sabe l'llsistil', 
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obrigando-o a hzcr assim um papel incerto, incon
Sistente, contradictorio e desleal, sempre abaixo da 
aspiração, que· é nobre, e da aptidão, que é meri-
tona, e mgu ver a e1ra e 1gnamcn e um par 1 o. 

Si assim não fôrn, ha mt1ito que viviriamos 
unidos, desde 1853, quando iiS circumstancias po-

. lilicas da provincia e dl) paiz nos aproximaram, 
havendo até nesse tempo a vnutagem de ter cu 
estadn nc.ui unido com o illustre 1Jnndo senador 
D. Manuci ue então fazb lartc na cumara vitalícia 
da opposição parlamcntat·, a queeu pertenct tam
bem nesta camara. · 

Mas era neccssario para isso que o nobre deputado 
tivesse a força de emancipar-se da in1luenc1a 
anachronicn c perniciosa de João Carlo;; Wanderley, 
co1no eu tinha tido a de desprender-me de outras 
- · c r .uravam de:;virtuar e erverter 
o pttpel político que tenho querido representar. 

Preciso de fazer um pouco a nossa hi~taria. Por 
mais desagradavel que seja, é cõusa. hnprcsci~-

lVC , C:> e • , ' 
em choque e exhibição os nossos caracteres, pelo nobra deputado e fizeram parte do directorio, do 
que só o conhecimento dos procecJ.entes póde ha- qual tive a honra de ser eleito presidente. 
bilitar a julgai-os. Apciar de não haver o nobre deputado compare-

Não fui eu que provoquei esta luta, aceito-:~.. cido, pedi ainda que o elegessem vice-president~, 
Só comecei a discutir as causas ela província de- e resolvi-me a ir em pessoa; com os outros mem

pois que o nobre dcputndo,_ fa1tand? ao_ comp_ro- bros do directorio, apresentar-lhe a nomeação e 

t.!ll ... ' • • ·~· 
t.:ullocando-uw assun pe:;>oahneuLtJ etn scona, o 

visto que c a mim que SL~ ques· •·~auag-:n·, infauwn
l!o·llll', pn~d~o defendel'·lllü o a C<llll:tl"ltlll'u (JCI"· 
milliri•; é o dit·cito e o lll"Vt~l'tltl nó~> l~~tln~, •(IHIHtlo 
ct10g-a a vez tlll c:ala um, lwdia 71&~/ti, era.~ tifJi. 

N:"to tendo o noltt'(' dlljlllfado I i elo a r•wç:t, C'tlliiO 
cli~.>t), lln tlcsprentlt•J··se tl11 - inlhtenri:ts \'cllws e 
(wrnidnsas, :1 lut.a snb!'i8liu, t•t·cfcrintlo nutfw n 
uohre tlcputatlo unil·-se, elle e os qllt! stl cliziaut li· 

. .": : ,.. .. 
rlor~s; c 'por outro l:~d.o, Lr;1ta~ltlo. :~~~ de o;·~ani
zar e manter o partulo, que cntiio se chamou da 
conciliação, cQmposto de liberaes e conservadores 
moderados que queriam ser do seu tempo; parti
do que depois se denominou ligueiro, passou a 
pr~f!ressistn e ultimmncntc se conslitutu liberal 

' ·Nessa occasião, porém, St·. presidente, quando, 
o partido se fundiu e unificou em k-_do o Imperio, 
voltando cu para a provinda, m:cuotrei ja alli o 
nobre deputado com um. vicc-1n·us.idcnte seu na 
administnwão, unido com os cnu"ervadorcs ·e fa
. l1llllo dcrrulmcla contru os lil)l'h\e~ ue haviam 
c<~hido commigo c com u Imrlido l".lll todo o lm· 
perio! 

À• lill.-TOMO lt 

i uL~t·i nu iln' :.:-uvÚt•tw, 11111.1 <Ússc o noi.JI"cl detmtndo 
St'l' ~ou !ltosall"ccto, outro irmilu tio UteSIJJI(I cJi:.;tiuc&o 
vi:.:-urio, cJ •JUO, por ser ollicial maior· da secretaria, 
ntuntas a~sumiu int••t·iulllncnte acjudlc Ioga r, como 
lhtl cu111 pel!u, Jugo lfUC v:~gou pela demiss:io elo dTn-' 
cti\'11, niio t•mdo n presidente pedido u nomcnc~üo 
•k nutro. 'l'r:tla-se, pois, Jt<IO ele nmn nonwn{;iio,riias 
dn unw sim(IIOs snhstitniç~o legal, qno COUljlcLia :1 
11111 llllll'regaclu muito digno, de uma famihu todu 
lihet'<~l e llour;ula. Alem ele scr actu dtl vice· 1resi-
deuln, qnando c•u ninua ni'io eslava nn Jlrovincia, 
conlinuado ~llpuis pelo t•residcnte, do quem me
recell confianoa, fura mister violar a lei e offend~r 
o direito desse funccionario, pura satisfazer o 
nobre deputado. . 

N:1quelle pé estavam as causas, quando foi . . . - .· ·.-
c. ' c.' : •' 

torial, que havia sido. obra tambem do nobre de-
putado, em alliança com os conservadorlls. 

Então o .nobre devut.ado expontanea e natural
mente procurou congrat;ar-se commigo .e com o 

. partitlo, aceitau,do a nomea~~ão de ·vice-presidente 
do llirectorio, que passoU: a. exercer, or ue não 
po ia e outro mo 9 v1r em 1sta tnp tce e nem 
Stlria tomado ao seria, si tentasse fazel-o. 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 27/01/2015 15:26- PÃigina 6 de 35 

466 Sessão em 30 de Maio de 1.879. 

Eis como o nobre deputado faz suas mutações 
de scena c o movei conhecillo c invariavcl por 

ue se regula. 
o entanto, a gum cmpo cpms, o noure cpu

tado pro('urou fazer questão com um amigo meu, 
dos melhores que' tenho tido, então encnrregado 
da dirccção de minha typographia, cxigmdo que 
eu a 1mzesse á sua inteira disposição. Era injusto 
o n11ltivo, porque o desgosto ou choque se déra por 
ter o referido amirro se recusado a ublicar no 
jornal do partido um artigo laudatorio ao presi
dente adverso, o que não é do meu systema; isso 
em occasião em que o nobre clcputado se preparava 
pam ser deputado provincial, como foi, pelos elei
tores do lado· contrario. 

Todavin, de accôrdo com o mesmo amigo, e para 
· ~ I in nv ni nt !'. tis z 

deputado, entregando-lhe a· minha typogrnphia e 
tolerando até que acabasse com o jornal que cu 
havia. fundado, intitu~ado Liberal do No1·te, substi· 

I .... . 
Vein depois a época de i876, em que o centro 

liberal recommendr-u para as províncias, que se 
pleiteasse a eleiç5o do terço: o que eu não qucfia 
fazer, por que não tinha fé, c circumstancias cs
peciaes em que me achava inhibiam-me de atirar
me a grandes 1 utas. 

no 1re pu a o mancou-me se1s car ns, e e
pois foi pessoalmente ao meu engenho, a."20 leguas 
de distancia da C:lpital. instar commigo para que 
sahisse a campo com elle, de accôrdo com' as re.
commendações do centro liberal, declarando-me 
qu~ só por si nad1 podia fazer, e o .partido ficaria 
mal, si não acompanhasse o movimento geral do 
paiz. 

Cedi ás suas instancias, declarando, porém, que 
estava lutando no mnnicipio de minba residencia 

• 1 - • 

~ianr vendido ao lado contrario, e que ;c achaYam 
uni~os a falsos conservadores, desses de um e do 
outro lado, que não. sabem comprehcnder a política 
senfío como olJjeclo de negocio e fonte de pilhagem; 
e tudo isto com o fim m:mifcsto e geralmente sa · 
bido de ex'tor!"'::ÍO c defraudaçfto ·de meus direitos, 

~ . " ...... s ' . . s 
contra rilinha propria pc~soa; acreseent:uHlo que 
os falsos liberaes pretendiam es1>cculur com o 
apoio do nobre deputado contm mim, c, por consc
,.guinle, .precisava cu ter garnnti:ts de stw pnrlt.'. 

o nobre deputado rlcdarou-me, fJlle i8tO era alJ· 
solntamcnle im]lossivcl, c. coúliMla rm sna palaH:t, 
parti pouco depois lliir<~ :1 e:lpit:tl, a lral:trutns 
de fazer renniões políticas, ali i ·c em ouiJ'us poulus, 
chamando o partido it l nla . 

t. ( ~t •• t • 

n~toriul,: fui convidado por cnrln de 11111 amigo 
meu, e do Sr. Diogo Velho, para trnnsig-ir apoi
ando a candidntura deste. Não me prestei, senrlo 
logo a mesma candidatura combalida decididamente 
peln no~su imprensa; então desencadearam-se contra 
mim as furias govcrnamentaes,dando-se carta hran· 
ca aos m us 1 il i., , c · , • pai 
sabe o que se seguiu; que fui obrigado a vir a 
esta côrte procurar seguranç~1 c g;~rantia ; que o 
nobr~ ministro _d_aJazenda fez-me n honra tlc trazer 
a 'l.Uéstã.o__x- 'ésla cantara, e precisei requerer 
h~lzeg.p..-éol"pus ao supren o tribffilal de jnstiçn. 

Entretanto carecendo :u i de certidue" do Jro-
~sso falso, que me havium~·~icado,e outras. que 
deviam ser extrahidas na .1\..alidade de minha 

residcnci:J, e. est~ndo ausente da provincia. o 
Dr .. Monlcnegro, cscrc~i ~aqui ao nobre deputado 
pcdmdo-lhc o favor de 11· a uclla localidade obter 
taes ocumentos, pon o a sua disposiçüo a quan
tianecessaria para as respectivas dospezas. 

O nobre deputado fez-me a fineza de nüo se 
prestar a isso, e si niío fosse a IwLurcza oxtrava
gante do processo, que obrigou os seus forgicadorcs 
a acabarem com elle, logo que o viram na téla da 
alta ubli(~idadc e submettido ao conhccim 
supremo tribunal de justiça, assim como as in for

. ma~~õcs que esse egrcgio tribun<il exigi o e ordenou, 
eu ficaria indefeso graças á lealdade e dedicarãô do 
nobre 'deputado ! • 

Voltando devais para Pernambuco, onde estava 
com minha família exilado desde Dezembro do 
i876 uan o r i · · 

·rigoso, afim de evitar a morte, ou manchar-me 
com algum crime pela dura necessidade· de defen
der a vida,o racinora João Cunhaú de que fallei, c o 

. i ra o ccn ro e o as 
aqucll:.ls machiua~~õcs, commettcu o horroroso at
tcntado de que já dei conhecimento á camnra. Im
mcdiatamcnte o nobre deputado a~:eitou o patro-
cínio da causa ddle I -

Já anteriormente o nobre deputado havia pra. ti. 
cado commigo outro acto notavel ! Quando eu me 
ac1ava naquc a tremeu a uta na oc:1 1 a e, 
tendo contra mim todos os elementos officiaes in
clusive todas as riuloridades judici<lrias, porque a 
~arantia unica que poderia ter el'a o juiz de direito 
aa comarca, e esse foi na occasião removido para 
que eu ficasse entregue inteiramente it~ garras dos 
meus inimigos e perseguidores; quando em taes 
~ircumstantias a garilnLia unica que tinha era a da 
unprensa;o nobre deputado tinha tido tnmbem a 
deli~ada a~tenção de devolver: me um arti_go que cu 

grapltia, por(iÚe n~~s~ artigo 'cu declina v a os n~me~ 
de alguns dos /alsos libéracs que contra mim ma
chinavam c me per.;;eguiam ! 

Eis a tJOsição I[UC ninguem accitn, o u:>. {llu•zrts, 
á dcdicafào, c lealdade 11Ue cu llevo ao nobre tlepu
tndo! 

.~. ' , , l ss .. 1 ·~ :u;õc 
m:t~o c::;sc eantcler llll'lillllrosbsimo, c cu havia 
sabido, cnm·profunllo tle.•gosto, t'm Pcm:tml.tllro 
que o nohN dcrmtado tinha acoit:Jdo o paLI'ocinio 
da causa daqnellc f:lCÍilflrn, que, :tlém da naltm~za 
d1> ni1ue, clle s:~! i:~ IJIW era nwu encnrnie:ulo 
iiiÍmign,Hllltlnn :1 ~il11:1~~~~ pnlilka. • 

Bc1:e!Ji eutãn em Pcrunmltneo uma eaela do ·•w· 
l1m tleput:ulu rl:tt:tdn de 1'2 de .laneiro, .11:1 •lunlllliJ 
dizia que .••stranl_l<t\'a nüo me lwver ~!u dirigido .a 

~ ~ •. l .. e os 
ticos que se haviam dado, n~o pt~dendo crêr que 
tircs~e resolvido romper minhas relações com 
elle. Respondi ao nobre deputado que 'era eu quem 
suppunha que clle havia resolvido romper suas 
relações commigo, desde que além do mais qu~ 
referi, havia nceitado o patrocínio ·duqudle fa-
c~1 ra; que em a a 1 u e era 1111posstvc nos 
entenderlllos e me resignaria n totlas as- conse
IJUencias; mas que si mutlussc de aLtitude, recon
sidcr:mdo o passo que havia dmlo, então eu 11:-ío 
tena duvida de congrnssar-mc e voltar ao accôruo 
com a leahlade · COllllfUO costumo proccde1·. 

O . i . ·I I r• 
Janeiro, outra carta que che~ou a Pernambuco 
a 30 do dito mez, na qu<Jl me aizia, que faria tLldo 
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quanto. fosse dignamente possível, para restabelecer o mais capaz de dirigir como cheie a política da 
em pé firme suas reltlções commígo. localidade, para ando, aliAs sem meu accôrdo, o no

Esquecia-me dizer que havia acrescentado á bre depmado havia obtido a. nomeação de autori-
minha primeira sarta a Ele - - · í.ms, que lhe eram mfensas. . 
deputado tomasse, como eu devia suppôr, a attitude Encontrando-me depois na capilal com esse ami
convcuicntc ás nossas . relações, lhe pedia que me go, pediu-me elle, que solicitasse a mudança de 
mandasse suas indicações, para que eu as toma~se duas dessas autõridades, declarando-me, porém, 
em consideraçãv e as encaminhasse. que se havia tornado impossivcl para o nobro de-

Na respo~ta do nob1·e deputado dizia elle, repito, putado, ao qual não daria votação alguma. · 
que faria tu~o qP:a~t~.í~sse _d!~~amente possivel :Minha r 0 t 

ma demora, resolvido a aguardar a carta do nobre dadiio disputou de facto :t clciç:io e apez11r das au- ~ 
deput:~do, f:~zcndo-me as indicações que me havia toridades inimigas, e do meios violentos qtle em- : 
promeltido enviar, e ·que deixava de fazer m oc· pre(faram para intimidai-o com a sua grande maio
casião por incommodado. Mas, chegando aqui no ria ae votantes, obteve partilha mais vantajosa. 
dia 6 ou 7 de Fevereiro, e não tendo chegado Então, tendo-me elle communicado os factos e o 
nenhum outro vapor, encontrei-me no dia seguinte resuHado que obtivera, e achando-nos já em luta 

~~~~~~~~~c~own~l~o~S~r~cuonws~ewllww~i~ro~OAC~ta~v~i~an~~~.~~~~~~~~~·~de~~que c"a9a iu~rv~do noplciW 
bondade de dizer-me: • recebi carta do Moreira eleitoral, como a comara e o p:~iz já o sabem, jul· 
Brandão, pedindo-me nomeações de vice-presi· guei conveniente dirigir-lhe uma carta, instando ~ ~} 
dentes ; .mas estou vendo os hberaes desunidos e para que cessassem aquelles resentímentos e se c;;:~ 
guerreando-se aqui mesmo, qu~lnto mais talvez harmonisasse com o partido, dando-nos toda ·a sua ~: 
em uma provinCla longínqua; por conseguinte julgo votação, bem como á nossa chapa que lhe enviei _ ·:~ 
melhor favar as mãos. a para ueputados provinciaes. Peço licença á camara . , ,!~ 

Ouvido isto, era claro de mais, que o nobre de- para. Iêr a carta que recebi em resposk'l, afim de 
putado, com as suas cartas, que me havia dirigido que veja á maneira por que procedi. , 
para Pernambuco, não nodcndo suppor quo eu ~· " t m· se u· t 
estivesse resolvido a vir á corte tinha tido or fim vlZ·me ..,s e a Igo 0 g m e : 
narco tsa1·-me c a rmec~·ml', fazenuo jogo para c • u a a, e e em ro- c 
emtmlmar exclusivamente a política da provincín, : CA~slRJ'ahdorora~ admnlt.gaord'e do d'la ,, do correnle .. re· . _. 
e códilkar-me. Entüo reconheci 11 necessidade de u ~ ., ~-
prevenir-me, não p:1ra reO'ibui(o codilho do nobre cebi sua carta de 2, encontrando junto o que ac~ .". 
deputado. pOl'tiUe para mim foi sempre ques\iio úe cusou. 
honra, como u coruprehcndi desdo 0 momento • Si n5o estivc~se doente, ia llCssoal t'espouder. 
solemnc de !868 de111 a · · • • • N:io permiLtindo mtms incommodo:' ue assim 
que me idcnliliquci, na quéda, com o tmrtido líbe· IIÇa, rcspon o. 
ral, c em conllrmn~;,iio proceder na politica d:r • Li sua car1.:1, tornei a ler, tratei~ mcuitnr; 
1wnvincia, como 0 tenho feito. c n qnc encontrei U.11 suns CXIII'e~~ões fui V. que· 

't'CI'-Illtl relfur.ir <~o vivmlkl m:1is in~oignificnnle do 
Tral.nmlo llOI'lnnto de prevcnir·-me, como clb:sc, mnudo. Qunntlo com v. t':11lei verbnlmcnle, ·lhll 

era :10 mesmo tempo dcvet• mcn Uí\lllonstr·ara mnis llissn, que ern m:lis r:1cil tl:\1' ,·ot:wiio no diabo, si 
CSCI"lllmlosa lc:JIIi:ule, em rclat!iio :w nobre llepul:l· este prcd:mssc. do ,1110 110 s1•. ÍJnuuJiio. Assim 
do, como todos os l'csult:ulos o pl'ovarmn. fatiei, l=CIR mn lt.mtbrar, l{llt! cite ~lllll'tlavn in· 

O Jlrcsidente niio foi petlido por mim, como in- strucções J•ara dar ao n~s:t~~mu José Pedro dn t:ostn, 
cukou o nob1·c deputado; pedi, é \'Crdade, os dous como .lerei .ao scn eouhocirlll!nto todo o o~eorrldo 

~~~~~~~--tPJ.J.r~i m~clu'r:vo.,..s Jt.V.J.IiC7tlEl~ltw1lresiQeme~, f)Ue furam nemendtlse:-, -h~t~--;nlP.itft-tthrrtt1'\1':1, t:, -thmrlrr-1rnirr:-, 1Tt1~'f.:-nfur-nrno • .-~~~~~
meus amigos de confi:mç.n; mas o Dr. 1\lontenegt·o, tou a menor alltmção ; an tcs tratou de ridlcula • 
que exerceu a administração nntos e depois do prcsi- ris:u·, mandando, que ell ponha tudo e zudo de 
dente satisfez o nobre deputado em todos os pedidos parte fazendo recahir todos os votos para deputa-
possíveis, em. muito maior nulflero do que os que dos geraes em V. e no Sr. Brandão ; e para depu-
lhe fiz; e o nobre deputado foi eleito commigo por tados provinciaes na chapa, que enviou. . 
unanimidade de votos em todos os collegios, ou por . ~ Nã_9 esperava que meu . com.padre fizesse um. 

-----------lteledMeKOHBtHe~s~se eleiterade, apeHas e6ftt-Utl11n-J~uirt:thm:rti[(r(tês]~~knrm:uu-reqrefto;;lllmr~lull'lF-~-----
di1fei'ença de· ül votos, no resultado total. que me fo d~ir-me á nullidade. 
ramdados,enão a elle, por um antigo amigo e com; • Saiba, meu compadre, que, por mercê de Déus, 
padre do nobre deputado, o tenente· coronel Onofre não invejo de homem nenhum . o que se chama 
JoaéSonrcs com . quem imprudentemente rompera caracter; pa1uvra dada por Onofre ainda nilQ cahiu, 
o nobre deputado, creio que pela prcfertmcia odiosa, e V. conhece bem disto : porque em i863, vmqo V. 
que dá a inimigos t1csse di~no citlat.liío, que é t<•m· a esta casa, fizemos contabilidade dos votos, com 
b6 · , · , • a a vu « o gera ~. vrn _o a 
proprJolario nco, popl_llar, e a todos os respeitos \ar, segundo meu calculo, de 5 a 7 voLos. 
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.•. c V.. de mim exigiu para lh'os dar, sem os 
quaes não podia ser deputado: eu lhe dei palavra 
e cumpri, embora faltasse cu a.Pedidos de muitos 
ani1 g s, • , - . , 
do. Dr. Olyntho, quando presidente, que um pouco 
mais adi:mte brigou commigo; nüo attendi ao pro
prio Sr. Brandão, 11ara quem trabalhava naquella 
data; briguei com meus companheiros eleitores, 
porém V. triumphou, teve 7 Yoto:-, pelos quaes 
tomou assento na assembléa geral, dando-me V. 

~"-1.1<~-J:l .. '\ ~:vra, .. que--em- ~1.po-sa 1eria-agrat e - -
(nunca de V. exigi o menor favor politico). em 
data de 20 de Julho deste anuo, conhecendo o 
que havia dar-se, pedi duas exonerações, V. 
nerrou-me. . 

~ Com isto recebi touus os seus agradecimentos, 
mesmo assim mandei satisfazer. Seu nome conta a 
votação e to os os c e1tores que me ouvem, porem 
Sr. Bra:p.dão de mim não contará mais um só voto; 
não faço para com elle o que clle entendeu fazer-

da éo~Ut e crt~ar .de ~rop~sito uma p~l;cia, qu~, al~m 
do mais que tem feito, está dando calor ao povo 
vara que acabt! com o meu gado. Eu, porént, que 
.não estava disposto a guerrear o Sr. Brandão, só 
sim mostrar-lhe, que era o mesmo homem, que 
e>i!P?Z o peito á bala do governo c seus esbirros1 

' , que elle tomasse assento na assembléa geral, recebi 
em paga o que sei. Satisfazia· me mostrar-lhe. me]ls 

-::.sentimentos, não busquei outro fim ; porém, si 
.Deus me conceder vida e for~as, em outra quadra, 

· elle saberá que Onofre não tem prestimo só parà 
· '!'ouros; chega mais adiante, aonde. tem membros 
de família c ami~os dedicados, que me ajudarão 
politicamente a guerreai-o. 

c Vou ultimat·, dizendo-lho qtw sem 
• ~ 7' 

na'da ha que receiar. . 
c Seu compadre c menor de seus amigos.-Ono-

. Jre Jusé Soal'es. • · 
Pot· esta l.'ttrla se vê, oue eu desgostava a atnig-os 

import:mtes, aos qunes · tlevia até gr:mdcs favores 
politicos, p:•ra manter ille~a a leallln<lc cx.lre111a, 
tJ nc eu en 1a1 tlVCt' g ar at• pa ·a co 1 o 1 c 1 o-
pultu1o. -

Qu:•nto ao Assti, o nohre tlt.•lmtado mosmu o do
clm·ou: vintlu i1 t·a11ital outro umi:;o ll parcnllt 
pcrliJ' a mudun•:Ú •le autoridades conset·vadorns, 
tJUc nlli hn\"itl dl'sde !87ü, nomendns JWlo pre~:j. 
dente l1n8sns Mir:1111la em t•nntralo 1:0n1 ~~~ \Vau
tlerlt~r~. p:m1 •lnr.•m vot.:l~!iíorfwmmltt liht!mlnn Sr. 
Diogo Vdhu. tlll lhe rt!:o;poruli lfllí!, :qHlZaJ' dP IIWI'I!· 
t~er-me o Jllldido :1 maiul' ~ll•~n~:io, , .. :;t·r illteira-. ·,., . . .. - . . .... 
llOriJUG os W:mt.l,!rley~ ·uão llliJIUcJ·ecian; couliant';.; 
todavia, sendo clles da btt[Ja!}CIIt tlo nobre deputado, 
fosse entender-se com este, sem cujo :~ccôruo 
eu nàda resolvia. -

O nobre deputado entendeu, que uiio se devia 
fazer a mudança daquellas autoriuades, para niio 

"' ' ' e de não terem elles inflttencia propria, ou legi-
tima,pelo que se achavam impossibilitados de vcn-

, cer a clcit;ão, mesmo teud_o :~s autoridades; cumo 
o affirmav:a tambem o nnugo e parente encnrre~ 
gado. daquella missão, aaeseentímdo que, ninrla 
sem aquclla condiç5o ''s verdadeiros liberacs do 

', . , ·a l~ i ·,a 
parte da familia, que tinham no partido conser-

vador para precaverem-se contra as hostilidades 
dos mesmos Wanderleys, desejavam voltar com 
toda epa ao seio do partido, e fariam uma eleição 

Em attenção a essa importante eircumstancia, 
ponderei eu ao nobre deputado, em Qresença domes
mo amigo, que em tal caso, perdendo os 'Van
derlcys a eleição apezar do terem as autoridades, 
ficariam politicamente exautorarlos" e-&viam per
der as posições, por ficar :tssim irrecusavelmente 
pr a ,qu-e · 'lliD in u i ; ---a----
cessões se deveriam então f:tzer aos que tinham 
os elementos naturaes de influencia legitima. 

Concordou o nobre deputado com isto e ficou 
assim implicitamente comprometLido, si tal facto se 
desse. a fazer-se a mudança daquellas autoridades, 
que aliás, comb eu disse, não eram liberaes, mas 
conserva oras e um pequeno grupo um o aos 
Wanderleys, o nomeadas pelo presidente Passos 
Miranda por occasião da eleição senatorial-Diogo 

E' a explicação da censura que o nobre depu
ttldo v~iu fazer-me de que tendo cu ido á província 
no mcz de Novembro e estado alli apenas 5 dias 
durante os quaes fui a casa de João Carlos W:m
derley, depois recommendei a mudança das auto
ridad~s do Assú, Cf.Uere!ldo achar ahi a ra~ão desse 

~ . 
Corno V. Ex. terá om·ido, ficou entre nós as

sentado um compromisso tacito de qile,dado o facto 
do tl'iumpho eleitoral dos liberaes. contra os Wan
derleys, seriam aquelles satisfeitos. Fez-se a eleição, 
e bem que não houvesse um triumpho absoluto, 
houve-o com effeito de conformidade com a lei,por 
accôrdo de convoniencia local, ficando os Wan
derleys somente com o terço, e os Qutros dous 

ertencentcs ao grosso do. parti~o, que são os 

são, para elitar luta com as referidas autoridades. 
Em taes condições nenhum homem polilico, e 

de mnis compromettido, devia deixar de satisfazer 
exigcnc:ins legitimas de seus amigos, os ctunos, ro· 
pito: são os homens de bem do Assú. Fui justa· 
mente o que dcixlli recommc"!ldndc. Nil!l u n!~go ; 

pOI'IJI;C (!;'i! poJitklr~justO, CO;ll·O ilOI.;(IW .:~1~\";IUIO$ 
do nntt•mão compJ•orneltidos nos:-;c scut;uo ; :lccres
cemlo que uessr. data jú os Wnndcrloy1\ !~:~viam 
conlratado com o ex-presid•mte Elysen MaJ·tins 
trnzert'm }1:11':1 a cnpilnl nmn typogJ·aphill, IJUC 
tinham ll:IIJ1H~Jia IOt~aJitlntlC, p11r11 ~C enl'r.tn :\ fi'Cll\t) 
ria pnlirit•:l, promoven•lo uma sci~:u1 rmltr:• ntis 
(enl.fw í'ra contr:• n•'•s, eo·• o em dis~e. tl''JIIIi~ lirou 
sct11lo cunt ra mim s,·,) e tle fndll tinham vuulo, pnra 

1
t • l • ' 

0 
I I I ' • ' I • : \ • 

do tal eontr·utn; teudu todavia un occ11siiio da cleil"i'íu, 
quamlo tlebaltle tentaram pro1.nover vota(.'iio pará os 
candidato~ presidenciaes, oucontrnndo a mais for
mal resistcncia no uollegio, dissimulado ~ :JCODl· 
panharlo o movimento do partido, para ficarem em 
?Ondit:~os do yoder pretender ; pois que enrtll:es-:---

o -
Indo eu ã provincin em Novembro, recebi de 

João Carlos Wanderley a cnrta que aqui tenho, so
licitando a confirmaçiio (não está explicito na 
curta, mas (~ o fado), a conlirnwçiio, digo, do uma 
promessa quo o ex-presidente lhe havia feito de 
nomenl-o directoJ' da instrucção publica. pedindo· 
n rg a meu e 1 1:-; ~ 1 : e e ., urz 

Curlos, que interviesse com o vicij·presidentc para 
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cor do respectivo ·prÓcurador fiscal~ 
Eis a. carta: 
• Natal, 16de Novembro de 1878. 
• Illm. a.m e Sr. Dr. Amaro. 

accôrdo com V. S. fique resolvido o meu negocio 
antes de sua partida para a côrte, que me dizem 
será breve. . 

• en o un a a razao para esperar a comp acen
cia de V .. S. em favor de minha pretenção, que 
em nada pó de c~ntrariar qualqner compromisso 
que porventura possa existir a respeito dô lugar 
pretendido e que solicito para o fim unicàmente da 
poder obter a reparação da injustiça que soffri ha 
mais de :1.8 annos como V. S. não i nora. 

•Disponha do querer do seu prezado nm1go o ri· 
gadissimo-Jaão G. Wanderley.• · 

Foi o recebimento desta carta a razão por que, 
indo eu á parte alta da cidade fazer algumas des·· 
pedidas, fui a casa do signatario, João Carlos Wnn. 
derley, dar verbalmente a resposta, dizendo·lhc 

· q)le n pret~nção e~a impossive~; porquanto en.ten
dm que nao dev1nmos sance~onar compromissos 
feitos pelo presidente que nos hostilisóra, além de 
que_ entendia tambem ue. seria U!!ia gra~de abcr· 

director' um homem em tnes condições. ' 
Desejando, porém, elle ser empregado para a pro· 

veitar o exercício que tinha de empregos anterio· 
res, aposentando-se logo que completasse o tempo 
da lei, disse·lho quo o rccommenffilria parn o Jogar 
de official maior da asscmblóa provincial, e pare· 
ceu ear s 1s 1 • 

Quanto 1\ P.retençiío do sobrinho, apresentada 
nessa occnstiio, vertllcando que era illegitlmn, 
deixei do recommondnl·n ; e, tendo elle qunndo 
contratou com o presidente Elyzou obtido nindn 
medidas iajustns parn o Assú, entre as quaes 
a demi~sii9 do honrado. collector ele rend&s geraes 
e provmcaaes, que servia o lognr hn :llS annos, re· 
commendei i~ualmente no vico-presidente que 
re arasse uquetla grande injustiça, - . 
tisfação em conflrmnl·os; porque em polftleo 
mesmo em relação aos m~us a~igos da provfncin: 
eu ~ão sou arrastado por tmpert•nencins; pelo con
trariO, faço timbre de nmparar o direito dos que o 
tem, e contrariar . francamente os pretencões ille-
gitim,as de Q!l:Cill 9uer_ ue seja. . • 

na provinci~ e não snbia
1 

exactamente as circum
stancias de cá pelas quaes ~e pretendia explorai-o 
contra mim, e que elle tambem pôde· explorar de-· 
}lois no sentido de sua politica pessoal, mostrou 
reprovar n attitude que então tomaram os 'lan
derley~, q~e, aliás, me ~~viam f~ito _comprimentos 

seu jornal, convertendo-o depois em pasquim para 
me· insultarem c caJumniarem de um modo infame. 

O no_bre deputa~o n~ província, digo, ignorando 
estas ctrr.umstnncms, simulou exprobrar o procedi-

as pos1çoes po ICiaes e .o~ares remunera os 
homens honradissimos, e liberaes sinceros que 
provoco o nobre _deputado a. d~scutir, e apresentar 

elles o mínimo defeito. 
Taes cidadãos que, sendo ~migos do nobre depu· 

tado, como se mostraram, lmham sómentc o peç. 
cado de o serem t~mbem sinceramente meus, rornm 
entretant~ s!lbstttuidos por bomens manchados, 
al_guns pr_mCipalmente, e quo si to~os da. família ~o 

parentes por aftlniilade proximn. 
São factos positlns c incontestaveis, que allego 

C«!ntra o .nobre deputado, o qual telizment!) , 
nao os pode allegar contra mim; não podendo . ..: 
proceder-a escusa, que apresenta de baTer recom· . , 
mendndo, que não se fizesse reneção porque uma ' 
de duas ; ou niío houve sinceridade eÍn taes recom· 
mendações, que diz baTer feito, ou não fizeram 
caso dcllas, e entiio o nobre dopul~do devia reprovar · 

lnd.iquei ao presidente (lnra ser nomeado c cro do 
pohcl:lintcrrno um juiz de direito, quo fôra con· 
servador. mas quo null potlln viver com os s.ms 
e;.t·co·rcllglonnrlos dn [lrovincin, pelos qunes 
lmhn sido ncintosnmento ilesconaiderodo, c guc é 
homem de bem , além disso concunhado do 
nobre deputado, com quem niio tloha lmpossibill· 
dado alguma, e 11 quem sollstez em tudo quanto 
de posslvcl o nobre deputndo lhe padlu, nt~ pro· 
ondo sem o mou nccôrdo todo o essooJ nra a 

po c n o munic p1o e Touros, n que pertence o 
\enente·coroneJ Onofre, assim como da parocbia · 
de Sn~tn Cruz. 
. O chefe ~e policia ~ft'ecti~o, pedi pelo facto de ter · 

Sido removtdo em odao a. mtm, como juiz de direito
da co~arca da minha residencia para a de Breves 

• .. . . rr· :"' 

Qr~ ~enos. amigo do nobre deputado do que m.en, -
sat1sfd·o Iguai.Inentc em ·tudo, quanto de possível 
o nobre deputado desejou, até deso-ostando os meus 
~migos e pnrentes do Ceará-mirim. 
· O . inspector da thesouraria, pedi, porqué per
tenCia ao numero dos que foram dego'útdos eomi(l'o-- . " 
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superior, como ·me esforcei por fazer r.om todos. os • De muitos outros de categorias diversa~. 
que então cnhiram, á exccpção unicamente de ·como officiaes do corpo de policia, empregados em 
algum, que sem r:1zão se collocou em hostilidade, varias repartições, só mente porque me são adhesos, 
ou se deixou alliciar por disposi~ões infensas, e para encaixar parentes do -vice-presidente, 0 do 
porque nmguem é obrig-ado a dar força aos seus secretario, como disse. . 
}nimigos. :Mas esse inspcetor era igualmente ami~o Negando, entretanto, qne houvesse tal reacção 
do nobre d<>putndo, e tinha com elle intimidaae lim1tou-so o nobre deputado a fallar apenas da de
pe~so:~l c de familia · missão do administrador da tnesa de rendas gernes 

A' que, pois, so reduzem as accusações ~ Si cu de Mossoró, o honradissimo João Avelino Pereira 
<!irigia um partido __ ~omo nobr.e_deputad.o, __ .minha .de.Yasconcellos,procnrando explicar esse facto com 
obriga\~lio era fazel-o no interesse da .causa, uma intriga diffamatoria, como é costume actual
guardndas as condições)rnprescindiveis de justiça mente, contra nquelle ho.nrado cidadão, dando a 
c moralidade, como de lealdade para com o nobre entender que elle se havia collocado em relações 
deputado , e assim o fiz. · de cpnfiança, com o scelerado Francisco Moreira de 

:.\las não podia ser obrigado a não dar o menor Carvalho,que fez alli uma grande carnificina, assas
passo sobl'O esta ou aquella indicação de pessoa sinnndo o_ dmegado, commandante do destaca
para cargos administrativos ou mesmo politicos de manto, t~lgumas praças e paizanos quando invadiu 
categoria superior, sem venia prévia do nobra de- o deposito de generos do Estado para apoderar-se 
putado; O\:\ antes constituir-me uma especie de delle. · 
po1·tador de recados ou conduétor automatico dos E' este o meio actualmcnte em Toga, com que se 
seus desejos exclttsit'OS. Desde que não montei encobrem intenções perfidas e muilas vezes per
inimigos do nobre deputado, como o nobre depu- versas. 
tado montou os meus; desde que nenhum dos Aquelle honrado cidadão encarregado de dirigire 
meus amigos o hostilisou, como os seus me hosti- fiscalizar a distribuição de soccon·os achou esse tra
lisaram e estão hostilisando directa e furiosamente, balho dividido em secções e em uma destas costu-

. não tenho de que defender-me e posso accusar. ruava-se dar ao dito :Moreira . uma quantidade de 
. O nobre deputado, porém, contestou a reacção géneros alimentícios para distribuir com um grupo 

:que confirmo e vou demonstrar. de emigrantes, que se achnram abarracrulos em re-
~-' Primeiramente ella consta disfarçada do proprio dór ielJe. · 
t;.relatorio do vice-presidente quando passou a Manteve as cousas neste pé, tantó mais quanto 
~ administração ao presidente actual, e é cenfessada não seria prud~nte naquellas circumstancias re
~ em correspondencins da provincia para 0 Jornal do tirar á aquelle individuo esse fornecimento de que 

Commercio, de uma dns quaes juntarei ao meu já estava de posse e a que tinha tambem direito, 
discurso um topico, que n consigna em parte : porque, embora perverso, era tambem emigrante e 

estava a!li, como tal, recebendo soccorros do g·o-
• Corre por t~qui que se acham divorciados os verno. 

Srs. Amaro Bezerra e Moreira Brandão , deputados Exagerando, porém,ellê suas exigencias, o honrado 
por esta província. Que sina fatídica esta nossa I administrador resistiu-lhe donde prov:éiu a revolta 
Todas as vezes qne se acham na camara estes dons directamente contra este, que para escapar á morte 

f ·cnvalheiros colloct~m-sc em campos inimigos, des- precisou homisiar-se na cidade do Aracaty da pro
. oproveilando n~sim n força de serviços que lhes vincia do Ceará, si me não engano. 
· podia advir pela união, ern prol das necessidades Foi elle, poi~, o alvo dos ataques daquelle scele-

mdeclinnveis, qua nos assoberbam ! Cremos ser rado, e só não foi victima por ter tomado repen
verdadc esta vursão, em eouscqncucia do movi- tinamente a resolução de retirar-se, para se pôr em 
mento que se notn em nomeações de agentes de g-uarda, o que ninguem no seu caso deixaria de 
policia, e demissões de 011tros, tudo no ~entido fa.- fazer, não tendo, como elle não tinha, os meios de 
voravcl á política tlo DI'. 1tloreirn Brandão. • resistir, ou rebater o at:~que. 

Quanto a logare~ remunerados tenho eu noticia Em vez, por conseguinte, de haTer ahiuma ex-
das delllissõcs seguintes de empregados honradia- plicaçiio para a injustiça que soffreu, ao· contrario, 
simos: esta circumstancia aggrava a injustiça da demis-

• Do director da instruc~,ão publica, AJeixQ Dur- são. A razão della foi querer-se eolJocar naquelle 
logar um dos instrumentos da família do vice-

boza da Fonseca Tinoco. presidente, que pretende estabelecer dominação 
c Do administrador do rendas gcrnos de Mossoró, feudal no município do Ceará-Mirim, procurando 

Ioão Avelino Pereira de Vasconcellos . 
• Do de rendas provincincs e geracs de Mncau, 'estender odiosa influencia a toda a província. · 

tenente-coroneL Diocleciano Ernesto de Albu- Tal demissão, de mais, foi i!legal, porque a or-
dem do ministerio da fazenda de 13 de Dezembro 

• Do collector de rendas gernes e provinciaes do 
Ceará-Mirim, major Frnncisco Bezerra Canlcanti 
Rocha Marncajá. 

• o co ec r 
Furtado. 

. ~ Do collector de Canguaretama, Antonio :Martins 

c: Do promotor .1mblico, tambem de Canguare
tama · (remoçãQ/fllira :1.00 leguas de distancia, que 
vale o m(3smú); Dr. .dlathias Carlos de Araujo 

ae1e. 
· « Do promotor de Nova Cruz, Francisco Alvares 

4e Menezes! 

. -~ 
interinos de nomeação dos presidentes de pro
víncia com dependencia da approvação do governo 
~ · · enda& eraes 
de Mossoró ) não pódem por elles presidentes ser 
demiUidos, e apenas suspensos• . 
· Conse uintemente além de ini ua, e· politi~a-
rnente injusti 1eave, a emtssao N ema1s um 
abuso administrativo diantc.da legislação e ordens 
do governo. 

uan o a e tssao do director da instrucção pu- · 
bliea, a que me referi em aparte e que o nobre 
deputado procurou deCen.der, ãi~endo que a nomea, 
. . . .. ' ... -
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~ão delle havia sido illegal, por ter sido. feita pelo 
Dr. MonLenegro, quando já tinha noticia de- estnr 
demittido,.e de mnis era contraria ao regulamento 
da instrucr;;ão publica; declaro á camara, primei· 
rnmente r1ue este segundo fundamento não procede, 
}lOI'IJUC aquclle regulamento ainda não tinha sido 
3pprovado pela assembléa provincial, e, portanto 
n:io tinha forra de lei . .&..lté a nova assembléa j:í 
o tinha revogado, posto que não estivesse ainda 
sanccionada_::t _respecti.v:a_resolução; mas era um 
f:l('to conhecido. Logo, pel6 fundamento allegado, 
n dc!missão- fui illegal, porque não linha sido a no· 
mcaçiio contraria ao regulamento, como o nobre 
tlt•putado affirmou, visto que o regul:1mento não 
l1aYia ainda sido apprcívado pela assembléa e por 
conseguinte não era lei_ · 

E 1anto que no mesmo caso se acha o inspector · 
da thcsouraria provincial,que foi lambem nomeado 
a pedido do nobre deputado, contra o respectivo 
regulamento em identicas circumstaneius, e ainda 
lwje·eontinua nesse lagar. A questão é,pois,eviden
temente para o nobre deputado de parcialidades 
pessoaes. - · 

Tambem não tinha sido illegal a nomeação, pela 
outra razão por que ninguem poderá, em boa fé 
sustentar que um presidente qualquer, embora 
tendo a noticia de esLar demittido, mais por cir
cumstancias plausíveis, ou, como em alguns casos, 
em consequencia de rccommcndação do governo, 
continuando na administração, sejam illegaes, ou 
nullos os actos que pratica na exercício legitimo de 
suas funcções. Ninguem sustentará isto. 

!las, si tal doutrina fosse verdadeira, feriria di· 
rccLumente o nobre deputado, porque então poderia 
eu dizer·lhe:-o nobre deputado tem obrigação 
de fazer o seu amigo e cliente, o negociante 
Joaquim Ignacio Pereira, restituir 53 contos e · 
tunto, que recebeu da thesouraria geral, por 
ordem do vice-presidente Dr. Montenegro, depois 
de demittido. O nobre deputudo não póde deixar 
de aceitar u {H'Occdencia do argumento. Si a no· 
menção do director du instrucção publica fosse il
legal, porque o Dr. Montenegro, quando a fez já 
tinha noticia de estar demittido, então o paga· 
mento feito a Joaquim Ignacio Pereira tambem 
seria illegal e nullo, porque o Dr. Montenegro já 
cstnva demi L tido quando o ordenou, e tornou effe· 
ctivo ; e o nobre deputado, por força de sua propria 
Jog·ica, deverá fazer com que o f eu amigo e cliente 
rc~titua o dinheiro CJUC mal recebe!l. nesse caso. 

Quanto ús outras demissões de Jogares remune· 
rados, prescindo deoccupar-me decada uma dellas, 
porque o nobre deputado nada podendo dizer con
tl'll os· demittidos, tambem não se occupou de ana
Iysnl-as. Apenas negou a reacção, e eu já demons
trei, em relação n taes lagares quantos foram 
dcmiltidos de lagares mais importa~tes, além de 

I . I 

não contrariando, antes satisfnzendo o verdadeiro 
partido dos homens de bem dalli, trlumphante em 

dons terços da eleição apezar de taes autoridades 
contraria~. 

Fnllando do C:mguaretama, onde foram demit· 
tidos o delogado, dous subdelegados e os respectivos 
SUJllllenle~, o nobre deputado, deixando todos os 
outros, conlt·a os quaes não póde articulur causa 
alguma, disse que o delegado fôra demittido, por
q uc era mon administrador, e achando pouco disse 
ainda - meu feitor I 

A paixão politica, Sr. presidente, não deveria·· 
arrastat· os· homens a taes excessos de injustiça, 
aliás contra a verdade sabida! O nobre deputado 
sabe perfeitnmente que o delegado de policia do 
município de minha residencia não é nem propria
mente o que se costuma chamar administrador, 
quanto mais feitor ! E' um amigo meu honradissi
mo, dos mais honrados com que me tenho encon
trado na vida, de quem, quando fui forçado a 
sahir em Dezembro de i876 dP. meu engenho, 
pelos motivos que tenho mais de uma vez 
declarado, precisei lançar mão, para poder deixar 
com alguma tranquillidade de espírito meu dito 
engenho, c mais propriedades, escravos, etc. 

Em taes conuiçõcs recorri a esse amigo e com
padre, que é tambem pmprietario e vivia de ne
gocio,exigíudo, como um 11::to de dedicação e sacri
ticio me }JI'estasse esse immenso serviço; e elle, qut 
é capaz do comprohonder taes estímulos, apenas 
mo ohi"actou, CJUO uuo sabia o que era administrar 
engen 10, parn o que não se julgava habilitado. Bem 
o sei, retorqui-lhe, mas do que principalmente 
preciso c.i do sun honra, quanto ao mais aprenda ·á 
minha cusl3. Nestes termos respondeu-me, qui 
podia disp1ir delle, e tomou conta de minha 
casa~ uprendendo de facto á minha custa, como .. 
era natural, em principio. Mas declaro á ca
mara com satisfação, que tem subido adiantar, 
meus trabalhos agrzcolas,os quaes nunca chegaram 
ao gráo de prosperidade em que hoje se acham sob 
a direcção dnquelle honrado cidadão. Jü se vê, que 
não é simplesmente um administrador, nem um 
homem com mum, pelas circmnstancias que acabo 
de expôr, tanto mais quanto um simples adminis
trador vence ordenado, e elle nada me pediu, nem 
eu causa alguma lhe taxei. O que fiz foi, corres:.. 
pondendo â nobreza de seu caracter e {1toceder, 
abrir-lhe credito franco em casa do meu c.orres
pondente, j:i para as despezas do engenho, já para 
as suas precisões particulares. E' este o modo dQ 
viver entre mim e af}uelle amigo; tendo elle por 
estes netos captado maior conceito ainda do que já 
gozava. 

Como a um homem nestas condições vem o no: 
bre deputado deprimir~ attribuindo-me ao mesmo 
tempo netos improprios de mim, com a insinuação 
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de· cadêa, para que fiquem minhas propriedildes l • O acto do Exm. :1. 0 vice-presidente não est<i, 
abandonadas e meus escravos em desordem ! pois, de accôrdo com a lei citada e nem com o ~ 1.. a 

E' a mesma situação de 1876 agora renovada, do art. 5.• da lei de 3 de Outubro de 183~. ·· 
n-o · · . · · - · · · · • 

mente em satisfação .de vinganças; trata-se t<lm· verificm·, si não existe mais a idoneidade das ::tuto· 
bem alli positi'vamente, como cu já disse, de exter- ridades polieiaes. 
minar-me para a consummação de attentados • De minha secretaria nada consta em desabono 
fraudulentos conti.·:~ os meus direitos, invadiuos, daquellas autoridades, o que tainhem se evidencia 
ou depredadas I do livro de notas reservadas. Pelo contrario, 

O que acabei de di~e~, quanle a todas as autori· quando em cxercicio, todas ellas têm sido um po· . . ..·. .. . . - .. 
~ --------------- ~---- -- - -· - . ,. -

sabidas, consta do-offiéio-:--docnefifâi:qiõlfcfa ao tenção da ordem publica, na prevenção, no desco-
actunl. presidente da provincia, que deixo de ler brimento, na repressão dos delictos e na captura 
para não fatigar a paciencia da· camara, e mesmo dos criminosos, procedendo sempre de conformi
porque preCiso economisar o tempo para outras .. dade c9m a lei e com as minhas recommendações. 
~ousas; mas juntarei ao meu discurso. • Submettendo ao esclarecido juizo de V. Ex:. as 

a: Rio-Grande ·do Norte. Secretaria da policia, consi.de~ações, que venho de e;c.p_ender, nutro n 

c N. [j,27.-Illm. e Exm. Sr.-O Ex:m. :1..• vice
Jresidente desta proTiRcia commp.nicOU;·me, que 

' ' 8 do corrente .Ihez, havia demittido. o delegado de 
policia do termo de Canguaretama Candido Martins 
de Castro, o subdelegado de policia do districto do 
·mesmo nomeJoaquimBarbozaCordeirode Castro, o 
subdelegado de Carnaúba Antonio Fernandes Freire 
de Cas~ro,o i. o sup"plente d~ !llesmo Joaquim Freire 

' - ' . ...... 
do termo do Assú, Luiz Francisco de Araujo Pi-
endo, Joaquim Bezerra de Araujo Cavalcanti, Joa
quim de Sá Leitão, o subdelegado de policia, o L •, 
2.• e 3." supplentes do districto do mesmo nome,· 
Pal:fuerio Augusto Soares de Amorim, João Hen
rique Martins da Silva, Manoel Pereira de l<'arias, 
José Gomes de Amorim Junior, o delegado de po
licia de S. Gonçalo, capitão Candido 1\Iarcolino 
Monteiro, o subdelegado de policia de Arêz, 1. • e 

0 • 1 ° • -

rinho, :Manoel Januario Bezerra Cavalcanti Sobri
aho. Antonio Freire de Medeiros, o subdelegado de 
policia do districto de Mossoró, Manoel ·João d~ 
M~deiros e o 2.0 supplente do subdelegado de po
licia do districtõ de Carnaúba do termo de Can
guaretama, Elias José Freire . . - ') . .._, ..... . ., 
feitas contra o disposto nos arts. 28 § 2.• e 29 do 
regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 186:2. 

• O paragrapho citado determina, que-podem 
ser dispensados por méra deliberação do governo, 
ouvindo o chefe de policia,-explicando assim a dis
posição do citado art. 28, de que. é complemento. 
Ora,· desde quP o paragrapho éxis-e, como na

cessaria para a demissão, a audionCia do chefe de 
·policia, da qual não se deve }lrescindir, não se póde 
considerar le(l'al o acto da demissão ue fõr des-
tituída dessa solemnidade legal. . " 

c• Si porventura o art. 28 não tivesse paragra
phos, que marcassem as hypotheses de demissão. 

·o Exm. L'~ vice-presidente podia, a seu arbitrio, 
demittir; mas, logo que é obrigatoria, p·or ser so
lemnidade legal, a audiencia do chefe de policia, 
'cl r · · · · · · P. • - • • • 

decretada depois de observado o preceito da lei. 
• Identica é a disposição do art. 29 com refer.encia 
ao § 2.0 do citado art. 28. , 

• Estas disposições respeitam a ultima parte do 
art. L• da lei de 3 de Dezembro de 184::1.. 

• ·Esta douttina. esyt consagrada no. §. 5.'' d~ 

imparcial, se ignará de 'manter aquellas autorh 
dades nos seus respectivos lagares : o -que tenho a 
honra d • 

• Reitero a V. Ex:. os protestos de minha-alta 
estima e distincta consideração. , 

• Deus guarde- a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. Dr. 
Rodrigo Lobato Marcondes Machado, muito digno 
presidente da provincia.-0 chefe de policia, Joa
quim Tavares da Costa Miranda .. » 

E' um officio honroso para todos esses cidàdãos; 
o chefe de policia declara formalmente que todos 
elles serviam bem e nenhuma razão havia que jus
tificasse taes demissões, fulminadas além disso 'sem 
a sua audiencia, o que é H legal. 

Argui a administração do referido vice-presi
dente de protecção a. criminosos. o·nobre deputado 
contestou, sem aliás negar; porque não póde, os 
factos que demonstr~m essa protec~ão immoralis
sima, dizendi\,. porém, em rela ão ao faccinora. João 
,un a , que o a~tenta o por .que fura processa o 
esse perverso tinha sido apenas um contzicto que se 
deu por occasião _da ex.ecução de ull}a sentença t 

O Sn. PRESIDENTE :-Devo ponderar ao nobre de
putado que o tempo da 1..a parte da ordem do dia 
está a findar-se. · · 

• R AY.UCANTI : - Cel O COl'll O O 
o acatamento a observação do V. Ex. ; mas eu já 
me havia, como se costuma dizer, sangrado em 
saude. V. Ex. sabo que eu me achava -inscripto 
p:lra a 2.n discussão do art. Lo, e por convenien
cias politicas fui solicitado, para concordar no en
cerramento, entrando logo o projecto em 3.• dis- · 
cussão, e dando-se-me a palavra em primeiro logar. 
Ponderei, porém, que precisava das duas horas in· 
teir~s, e não devia ser prejudie2do no tempo, que 

o do projecto, com diversos, artigos, pelo men:os 
2Q lllinutos ; por conseguinte espero, que V. Ex. 
terá a bondade de relevar, que continue, porque 
preciso dizer outrns causas imprescindiveis. 

O SR. PRESIDENTE :-0 nobre deputado não que
rerá interromper a ordem do dia re'udicando 
materm tão Importante que nella se achar· 

O Sn. BEZERRA C.·WALCANTÍ:-Sinto muito, Sr. 
presidente, não poder inspirar-m~ exclusivam~nte 

·do grande interesse que ligo ás questões importan
tes da actualidade· ; mas não sou eu o culpado ; a 
culp::_ é daque~les que ente~deram collocar-me ~a 

posição, tratado como sou na pro-
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vincia, machinando-se directamente, como acabo 
de dizer, contra a minha pessoa, me\lS direitos, 

-------c.--~.mwillicnba--p.roprieuade e minha 11repria vi , 
póde haver de mais importante para mim do que, 
senão defender-me, porque não sei, segundo o 
modo por que somos governados, si o que aqui 
se diz contra a violação dos direitos do cidadão 
pó de ter o alcance de despertar as vistas do gover
n9, para asse!iurar garanüas aos direitos de c ida· 

' , de fazer; ao menos para que não me fique o re-
morso de me haver calado, dando assim logar a 
que se possa depois · justificar grandes monstruo-. 
sidades, allegando insciencia dos factos. Para mim 
o essencial é que tudo conste, e a verdade,. mysti· 
fica~a pela~ mac~inações e artim_anha~ políticas, e 

reclamaÇões e protestos, que o direito me }lermitte. 
:Mas, como ia dizendo, o nobre deputado procurou 

considerado, porque havia sido dado em emphy
teuse mais que secular, concedida pela respectiva 

· · a o a camara, como se 
dizia~ com approvação do rei de PortugaL 

Portanto assentando a posse, ou domínio . util 
daqueile terreno nessa concessão antiga, deixava 
elle de estar sugeito ás leis ulteriores sobre terre
nos de marinoo. • 

Eis aqui sómente a questão_~~ q~~- ? Dr._~Ionte_: ___ _ 

que deu o vice-presidente Vicente Ignacio Pereira gal, .a quem, segundo a legislação antiga, competia 
ao facínora João Cunhaú; dizendo ainda que as homologar taes concessões ; formando as duas pro

. minhas indisposi~ões n~ lQcalidade. provinham de priedades, ou os dous terrenos, uma só concessão 
interesses individuaes. Substituindo a palavra emphiteutica, ou constituindo ambos uma só emphi
. intetesses pela palavra direitos, direi á camara, que teuse, que é por sua natureza indivisível, e por
os aggredidos são os meus, eu nunca aggredi os tanto pertencente a um só encabeçado. Nunca foi 

justificar ~o r tal modo a ro -

_ ______ _!dle__.Inüin!lgJO'!lelm~· _jt~p.o,dJ--_llí·Iel·lO__~ul.efenw~·-~r-j--~lSID~El me cGnste, partilllaàa em inventario 
como a outros cidadãos que soffrem uggressões algum, o que aliás ainda' .;eria objecto de questão, 
semelhantes. . e por conseguinte não póde pertencer senão a quem 

A política, qualquer que seja, · é que não tem estiver enoabeçado no engenho Cunhaú, que sou 
absolutamente competencia , para envolver-se em eu. Já vê a camara que se trata de questões com
questões de direitos ·civis, e liquidai-os violenta- plicadas de direito civil entre partes, com que a 
mente~ extorquindo-os de uns, e conferindo-os a política e a intervenção administrativa nada tem 
outros, sobretudo apoiando e armando o crime, que ver. 
para que os liquide .pelo bacamarte I Assim e por outras razões, a posse em que- está 

Devo porém, dizer tambem que o nobre depu- aquelle individuo é esse_p.cial~ente i_llegi~ima ~ . 
tado, além das vistas políticas reservadas que tem fraudulenta · elo ue nao odw ser amats base 
tido, sente me~ .:: 1gaçao e a enuar e uma sentença egi.tima e menos para autorizar o 

. pelo menos o crime daquelle faccinora, porque, horroroso attentado por elle commeLtido contra uma 
como o disse antes, foi seu advogado, i, segundo população pacifica, com a ferocidade constante do 
me consta, recebeu parte do honorario. relatorio do chefe de policia, que instaurou o pro

Mas, o nobre deputado sabe perfeitamente não cesso, como c.onsta do meu discur~>o anterior, em 
só que não foi um simples conflicto, mas um atten- ·que me referi a esse relatorio, juntando-o ao 
tado horroroso e premeditado ( 6 mortes de um:t mesmo discurso. · 
vez com mm as ou ras a roc1 a es , como que a ·Correu, porém, depois uma accão judicial entre 
sentença a que se referiu, procurando por ahi jus- aquelle scelerato e a população -desoladaJlaquella 
tificar o mesmo atumtado, foi obtida de um modo localidade, população liberal, por elle perseguida e 
subreptieio e verdadeiramente criminoso, como a qual queria violentamente despej·1r, por n~o se 
o· provarei. lhe querer submetter. . . 

Disse ainda o nobre deputado que o Dr. Monte· Foi a_dvogado, por parte da refer1da população, 
negro havia defendido os interesses daqüelle indi- um distincto pernambucano, o Dr. Joaquim Theo
viduo, em um-folheto de que leu um· trecho. doro Cisneiros de Albuquerque, o qual firman

Preciso explicar á camara esia circunistancia, do-se na posse antiga em que ella estava de suas 
que o nobre deputado referiu tambem deslealment casas; é modo de viver alli, etc., defendeu -a ro-
como to as as outras, com que, desfigurando esse etentemente, sus entan o que nao_po 1a ser v.•o
e outros factos , procurou attribuir-me intenções lentamente despojada, . como queria o pretenso 
menos legitimas, inteiramente improprias de mim, proprietario. 
de que é nêcessm·io que me justifique, como plena- Mas, arrazoada afinal por elle a causa, e em ponto 
mente o farei. E' verdade, que o Dr. Montenegro de conclusão para ser julgada, o escrivão do termo, 
em minha ausencia, creio que no anno de 1869 ou Bcllarmino Joaquim _da -yasconcellos, de que!ll 
de i870 escreveu alO'uma cousa · em defe 
suppostos 1re1tos aquel e individuo, quando taes liberal distincto o de todos os . tempos, apezar de 
direitos foram invadidos pot intervenção adminis- ser, além do mais, até-falsario, habituado a passar 
trativa do presidente da província; EI!e ignorava certidões falsas, como contr~ mim já passou, · teve 
compl_etamente a natureza .es_Pecia) ~os m~smos di· a audacia de conservar em seu poder os autos por 
rei tos, e, vendo que o pres1dente mternnha para espaco de duu::; · annos; em estado . de conclusão, 
considerar terreno de marinha o solo da Jlovoação sem submettel-os a? j~lga_!llento do j_uiz de direito, 
Bahia Formosa sobr u e a a -
que se deu o attentado, discu~iu a questãcr sob esse . obter uma sentença iníqua, como foi obtida depois, 
aspecto, mostrando que não podia ser como tal por sorpreza, do juiz ·successoro qual todavia, dan

A. 60.-TOl\10 I. 
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á · x uçao v1o en. a a mesma 
s~ntença, para. o que só depois que_ foi ~lle remo
vtd_!l, conseg.u(u aquelle seelerado autorização o 
metos, quando teve á sua disposição toda a justiça 
l~al, como ainda hoje tem o juiz municipal, qui 
foi seu advogado na mesma questão! 

fé, por -~stamento político, e eo
logo -as i· tenções perversas do autor, 

..-Todos estes factos "á fora o · · 
/ em . um de dons. artigos~ que publiquei, em 

/ Pernambuco, quando teve logar aqueUe hoJ· 
roroso attentado, e fiz transcrever aqui na Gazeta 
de Noticias, o qual não lerei, mas juntarei á pu· 
h li cação deste discurso: 

«COM END O AO SR. MINISTRO DA JUSTI A. 

• Bio Grande do Norte. O juiz de direito de Cangua~ 
1·etanw, e a carnificina da Bahia Formosa. 

• V-enho, como prometti, demonstrar a insubsis
tencia do pretendido e falso direito, que assen- · 
tando_em um plano de eictcrsão fraudulfinta, serviu 
de pretexto a horrivel carnifidna commettida por 

· -João de Albuquerque :Maranhão Cunhaú-com a 
conivencia do juiz de direi~~ e mais justiça de Can-
~ u 

crificando de uma vez seis vidas (além do grande 
numero de feridos), e atirando na desolacão e na 
~iseria, não duas~ como diz a eorrespÓndeltcia 
official, mas, segundo informaçõesde outra fonte, 
tres viuvas e vinte oito orpltãos I _ 

• Fallecem-me aqui os dados necessarios para 
discutir precisamente esse negocio, aliás envol
vido em sombi·a, que o dolo por um lado, e cir
curnstancias fo1:cosas por outro não têm permittido 
espancar. 

ferida _poToação, e que por sua -vez_ fazia partQ da 
csobr~ita emphiteuse. • _ 

« or esse mo o ve e e em VIS , recon eeen o 
por si um direito disputllVel, legitimar por con
cessão do Estado o esbulho. que fazia ao encabeça
do em Cunhaú, desnaturando a emphiteuse e di-
Tidindo o que era indivisivel. -

c Abrigada a pretenção pelo presidente. da pro-. 
vincia, e praticados osaetos preparatorios, não foi, 
porem,_ e er1 pe o governo 1mper1a , can o as 
causas no pé em qU.e se-achavam. 

c Por morte do referido brigadeiro, que me no
meára seu primeiro ·testamenteiro e tutor de seis 
filhos,.que -deixou legitimados, tendo eu (por mo
tivos imperiosos provenientes de luta de famiHa, 
em ue eomo em tudo· entre nós uiz tambem 
a politica ingerir-se , casado com uma irmã de e, 
unica possuidora legitima do engenho -Cunhaú, 

. a_ccu_mularam-se ~m.minbas mãos todos os dir~itos 

•Foi mais uma razão, entre outras valiosíssimas, 
para que deixasse eu de fazer o inventario dn
rante a minoridade dos herdeiros daquelle finado, 
queren~o. evitar· que, por ter influencia, me fi
zessem imputações, que a malignidade e a calum
uia não pouiJaria~, por mai~ equitativo ou gene-

c Aguarda-va, pois,a maioridade, na intenção de re
gular depois, em accôrdo com os mesmos herdeiros, 
es direitos que me competiam. · 

cAcontecêra,porém,qo.e-João Cunhaú-bastardo 
de um parente do mesmo brigadeiro, ante quem 
fôra procurar protec~ão, que por meu intermedio 
obtivera, casasse em minha ausencia com uma das 
filhas delle, minha puiJilfa ; tendo tido a traiçoeira. 
r~videne!a de. apo_derar-se dos _papeis por elle 

s s anc1a, porem, 1 rica e Juti Ica que diziam respeito a direitos da senhora com quem 
que~tão, salvo algum equiv{)co de memoria, é easei, e que fôra instituída herdeira universal de 

__ . pouco mais ou menos a seguinte: . outro 1·rm-ao Jose· In-nac·o de Albuquerque Mara 
, c Anti~os possuidores da propriedade e velho en- · ' · o 

1 
· -

genho-----t;unhaú.-obtiveram da camara municipal, · nhão, em cu.ja companhia vivera sempre no en-
por aforamento perpetuo, dúus sitias, que pertenciam genho Cunhaú ·. · . . . . - . 
ao res ectivo atrimonio denominados Torre e Res- «Decorre dah1·uma ser1e de actos msuliosos, m-
tinga, no segundo! dos quaes se acha eollocada, á 1 sp1ra os s~mpre pe o mm~ as c1oso ca e . o; que 
beim mar, a povoação da Bahia Formosa:.coneessão fez por mmto tempo par_!)- m1mdesse homem mgrato 
e acquisição, que foi confirmada pelo rei de Por- e perverso um verdadeiro mytho, umas vezes fa .. -
tuiral. . zendo-me desconfiar, e outras captando-me a affel-

~ Esses dous si tios constituem uma só emphiteuse, ção e a: confiança, de que perfidamente abusou 
que foi conferida ao encabeçado no engenlto Cunhau; sempre. 
e pela natureza indivisivel dessa espeeie de direito •Em uma dessas quadras,pediu-me, que lhe tras
não podia e nunca foi, q~e me cónste,. partilhada. passasse o arrendamento do engen~o Estrella, que 

• Entretanto o br1gade1ro André de Albuquerque se achava em poder de outro rendeiro omisso e re· 
:Maranhão Arco Verde, ue ~erdou de seus pais ealcitrante ; ao que nccedi, fazendo-o por escriptura 

, p 1ca, a razao e : por anno, e nas con· 
e ten o casado com ·uma prima, segundo costume dições re~ares, que reclamava o hsteres~te dos de-
da familia, herdou tambem por esse lado outra mais heraeiros. . 
parte, ambas, si me não. engano, na importancia «Empossado no engenho por meu·consenso e com 
de quatro contos -e tanto, ~mou sem f.orma ou in· · d 
tervenção dé juizo duas posses na referida proprie- o meu auxilio, eomeça outra ser1e e actos preme· 
dade, nas quaes fez levantar, por arrendamento a ditados á falsa fé, recusan~o-se a p~gar o arrenda-

rce1ros, os engen os rnzetro e s re a, aque e 
vizinho ao engenho Cun!laú, e este proximo ao li· 
tora!, com uma e:ctensão immensa, pretendendo in· 
cluir nelle o sitio Restinga, e a povoafão da Bahia 
Formosa, que de ha muito existia • 

. c Homem forte e temido, não se lhe fez opposição 
eft'ectiva ; mas, conhecendo a natureza es ecial do 

DlliUO, que. preten Ia anMxar a sua posse ar I• 
. traria, procurou obter do governo imperial, como 

c .terreno de marinha •, o qne comprehendia are· 
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• Assim seaehavam as colisas~quan®aporouveao _, loã&C.unhaú.-n.io é,.em caso nenhum, pro-
'nstieeiro e aternal avemo deSuallagesladeful- prietario da Bahia Formosa, considere-se ou. nã6 
minar-me, em i , e colllDltg<r o part1 • ra ~a erreno - e mar1 · o em que se ae a co oca a 
cuja sorte fiquei indissoluvelmente ligado, rece- aquella povoação. . · 
bendo em cheio os go-lpes de uma política madrasta "No primeiro caso, porquen.unea ol~teve ·P<Jt si, 
para a infeliz província, <}uetíve a honra de repre- nem por seus ascendentes, a respectiva concessão. 
sentar, e arcando com todos os excessos e violeneias · c Ne segundo porque, fazenda o mesmo terreno 
illherentes á usurpação caprichosa e immoralissima pane da emphiteuse, que é indivisivel, e compete 
da res ectiva cadeira senatoriaL ao encabeçado no engenho Cunhaú, ue s&l!l en, 

• Grande efertil mina se oft'ereceu entãoaospla:nos saomtell'amente nu · os t os os acto& rau entos 
daquelle perfi do e sagaz explorador, que logo eon- por elle praticados decon.niveneia com o ~rocw:ador 
cebeu o projecto de atfrontar-m.e directamente, para da camara e com esta corporaq-âo, de que foi 
submetter-m~ ás imposições e manejos de sua membro epreside:m:te, para eshulhar..:me de á.i·reito:;; 
audidosa e desordenada aniliição. reaes que me competem e que só em juizo, me
.. , • Vendendo-se ao governo,para conseguir os meios diante commisso, que se não deu, me poderiam ser 
de que precisava para isso, e p a mesmo tem o dis utadios. _ 
defraudar os outros he~:deiros, que, neseios, se. dei- c Em tercel:l'o ogar a1 a, porque, · envan ·l} o 
l:ara.m s-ubjúgar, eil-o a machinar continuamente seu pretendido e falso direito do de herdeiro do 
contra a minha pessôa • direitos e interesses, en.- brigadeiro Arco Verde, ainda se. não fez le~lmente 
contrando nas autotidade · · · . · · · • enda sioo ammltada pela 
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interpuzesse embargos, e proseguisse em defesa no scrvnr caprichosamente em altas e baix:as posições 
curso ulterior da causa. indivíduos com jus á calceta, que assim se cur_n-

• O Dr. Amorim, porém, conhecendo logo depois nrirá fatalmente a .triste sina deste malfadado pmz. 
e grande mal f!lle inaàveffidan · · , • ste-OOlinose reinado ! 
procurou reparal-o, ou evitar os perniciosos resul- ~ Recife, 25 de Setembro de 1877 .-Amato Ca?'· 
tados, contrariando as repetidas exigencias de força neiro ·Bezerra Cavalcanti. • 
para execução violenta dn mesma sentençn ; e foi São estes e outros escandalos da maior s-mvi_
essa uma das causas dos grnndes odios que ulte- dade, Sr. presidente, habituaes naquella mfellz 
riormente lhe valeram, auxiliados pela intriga provincin e é justamente com a política que os 
politica, e pelo furor . senatoria i :_d~ó~e~n~tã~o~m;;i'.:;n~is;;,tr;_;o~-!P~r~at~ic~a~o~u~o~s~a~p~o~ia~, ~q~u~e~te"-'n~h~o~a"-'rc~a~d~o~~~. ~...:re'::J, _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
da ju~ti~a, a reme~ãe tf~, que entr com a en o~a sem regua. 
tn(eliz_comarca.e .termo~e--Ganguaratama-·a tmer·· -- ·1:' essa mesma politica desregt•ada, imm.oral c 
(Turoenos e perversos com carta branca para to- criminosa a que agora me hostilisa furiosamente, 
dos os excessos e desatinos, que agora se resol- ~rotegendo grandes facinora( e açulando-os con-
veram nesse acto nefando de feroz canibalismo ! tra mim. . 

• Estavam, })Ois, consummados, por~effeito da il· Como se sabe e a imprensa todos os dias o estb. 
legilimae impuden~amb~ão deum. Jn~l~in~i;~~r~o~,~~~~d~e~n~u~n%ci~a~n~d~o~em~fc~o~rr~e~s~o~n~d~e~n~c~~~s~d~o~n~o~rt~e~h~a ___ _ _ _ _ _ _ 
mais ardentes v0t0s do scelerato-=toii · 1o]e no centro da província um grupo de facino-

. dos outros quadrilheiros, que o cercam : tinham rosas, capitnneado por Jesuíno ~rilhante,_ com
conseguido montar urna justiça commanditaria nos mettendo assassinatos e depredaçoes. que ~g.u~\· 
!ano~ de ilhaO'elU r - - • • ' 

• Começaram por mim que graças a Deus pude 
evitar os golpes furiosos e covardes, que me desfe
charam ,e rebatel-os victoriosamente em desaggravo 
de minha honra ; mas acho-me exilado, não porque 
os receiasse de frente, e sim porque perversos e in· 
dignos, como são, qnet·o preservar-me de affrontas 
e violencias pelo nhnso rln antoridadP de que s 
acham invesiidos, e assim, principalmente do 
risco de nwnchar-rne com :~lgum crime. 

• Cega<; pelo furor mallogrado ou tontos pela fas
cinação do ahysmo que os attrahe, suppondo-me 
definitivamente mudado e fóra de combate, pro
curaram sãciar suas iras contra os fracos e desva
lidos ; e eis que dão forra a João Cunhaú- para 
que esse facínora banhasse de uma só vez as re
probas mãos no sangue de tantas viclimas, accu
m!lJando desgraça:: crueis sobre outras tantas fa· 

:s 
• Parabens ao g:overno. o especialmente aos Srs. 

~: .mini::;tros de estrang-eiro~, da JUsti~a e da fazenda, 
t unjo uecahiUo, cmbHrn aintln propheta de Allah I 

• Por inoxo\·avc\ falnlhlntle n cndeirn senatorial do 
Rio G1·nnuo do Norte tem cnstodo muito sangue, e 
sabe Deus quanto ainda cu~tnr1i ! 

• • J çauvma c n e ec tYe e a e res-
tabelecer a ordem c ecruilibrio mort1l. 

• Por minha pm·tc, cercado, como tenho vivido, 
do saltct~d<'res o sicnrios que tem a sua vanéfunrdn no 
IUo de Jnno:ro, por intermerlio da qual e de seus 
dignos instrumentos na provincia tem o governo 
pr01mrndo Cllmngar-me sob o peso tlc ruinn cres
cente, c pot·todos os mo<los :miquilar-me ncho-me 
por mcrcõ lla Prllvidencin ainda de pé, podendo fe
llzmcnto ntrrontar com n cnbern lenmtnda todos . . . 

• Tenrlo tido até hoje n fortuna r.Ie debellar a ca
lumnia, desprezando como me cumpre a dilfnJUaçiio 
vngn, unicos projectis que por seus instrumentos 
a soldo póde o governo mmejar contra mim ; e 
com a nõo appetecidn vmitagem de rcvertet· sobre 
clle, por factos positivos e estrondosos, a tremenda 
responsabilidade crtmes a rozes, aguar o nn
passivel a successão dos acontecimentos sem contra
riedade ou sorpreza, si vir impune aquella sangui
nolenta hecatombe, como ja tenho visto outras 
igualmente horrorosas I 

• Continue o governo a c.onsignnr para as comar-
cas .c tcrmós esbirro · · 
opprumr c flf!gellnr o cillndão, e hr.m assim a con-

u·o sicario,Francisco Moreira de Carvalho, autor da 
carnificina em Mossoró, de que ha pouco fallei, o 
que ousaram apresentar, como um bom cidadão, em 
correspondenc111s quo mo.núavam para o Jornal do 
Commercio, calumniando ao me~mo tempo o hon
rndo administrador do rendas, a quem injusta
mente demittiram, por se ter opposto a uma grandu 
lraficancin em Mncao, feita de sociedn!le pelo me· 
dica alli commissionallo com· um cet·to llotico.rio, 
. ue im rovisou ara fornecer mouicnmcntos e 

1s l'l mr tet.ns nntare1 ao meu l iscurso um 
trecho de uma dessas correspondcncias publicndn 
a 6 de Abril: 

• 1\egressou a esta cidade no dia !6, de sua com
m.i:são a Moss(lró, o Dr. chefe de policia, condu
zindo presos, o cidadão Francisco M01:eirn de Cnr-

s qüe se pres.ume terem,.uto).lnltH!l(ldUoHp~nt.r.rt~e.,--------
nos graves sÚccessos que a\li se deram ultima· 
mente . Entretanto, a opinião pu.~lica aqui e pr~n-
cipalmente em Mossoró, se mamfesta em sentido 
f a voraYel a Moreira,· <J,Ue é tido como cidadão pres • 
timoso, fazendo recalur a respcmsabilidade dos fa· 
ctos . sobre o :tdministrador de rendas gcrnes. 

· oh~e qne;;n pe•am ~ravcs g,ccnsaçi.ílls e 1}\19--aP\ffi:·"-- - - - - - - 
soJfrcu a demissão do cargo. ?!loreirn, apenas soube-
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que queriam prendel-o, foi entregar-se, tornando· 
se portanto, desnecessario o apparato da força, re· '·. . . . . . . 

direito são genr~s do Barão do Ceará-Mirim, de 
quem fallou o nobre deputado, inculc~ndo-o como 
alvo de suppostas hostilidades de mmha parte,- e 
proferindo até a palavra ostracismo, que empregou 
tambem em relação a outros cidadãos, alguns res
peitaveis, cujos nomes citou. 

• a v c · 1ram o n rar10. 01 
o nobre deputado quem quiz exc~uir completa
mente e supvlantar os meus .amigos e par~n~es 
do Ceará-mirim, entregando alh todas as posiçoes 
aos que sabia que são meus inimigos. Entendi
me francamente com o presidente, que então bem 
inspirado, não quiz apoiar exclusões odio!as, e 
concordando commigo .repartiu igualn:ente as po
:ii~ões de confiança entre os meus am1gos e a fa· 
m!lia _çlo Sr. barãa, que pretendia .exercer do-

Eis ao que o 'nobre deputado chama ostracismo I 
Quanto a dous cidadãos importantes, que o no

bre deputado menciol!ou, do muni_cipio d~ Goya
ninha, nJ.o tem havtdo entre nus senao uma 
questão de tlllior proprio, qu~ ape~as ha pro~uzi
do retrahimento, ou abstençao rectproca. ~mh~s . . - . . 
ravoraveis, e creio que elles não o. duyi~am.'Mas 
entre mim e o Sr. Barão do Ceara-mmm, e um 
filho deste, ha questões pendentes, de inte~esses e 
liireitos a liquiâar, que explicam as hostilidades 
contra mim directamente exercidas pelo genro 
de um e cunhado de outt•o; 

Por mmha parte niio me regulo por isso, e nunca 
o hostlllsei ; lll)Cnas resisti a prctençíio exorbitante 
de domínio exclusivo c feudul de. familin q.ue 

nrão que é do mvestJdura conservadora já ti
nha um genro conservador juiz .de di]:'Qito em sua 
casn, tinha o juiz municipal e o promotor publico 
seus amigos intimas, c queria todns as outras posi
ções para sua familia ou para os seus. predil~c~os. 
A isso me OPP)lZ, mantendo, como dey1a, os d1~e!tos 

influencia, e que haviam cahido commigo. Eram 
tambem amigos do nobre deputado, porque era 
esta a. minha diYisa, e deram-llle lealmente toda a 
votação. O nobre deputado hoje os supplanta, 
entregando o feudo absoluto ao ~a~ão do C.ea~á
mirim~ que, jít tendo um gel?-ro JUIZ. de d1~etto 

O' o 

ral, explorando assim ambos os partidos .• Eis 
liberalismo que o no!Jre deputado sustenta I 

Quanto á questão de interesse.s ou direitos a 
.liquidar entre nós, eu nunca prct~n~i, ne~ abso-

' o direito commum no fôro competente. Os meus 
inimigos porém entend~m, que Jl.ara liquidar sum;
marissimamente comm1go taes mteresses ou di
reitos é mais commodo e decisivo açular contra 
mim Ós faccinoras, para que façam da lei punhal ou 
do tra:':Juco sentença ! Não é um romance, é a ver-

defendei-o e prote_gel-o o:fficial~~nte. . . 
TeleO'ra:phei entao ao Sr. mmtstro da JUStiça a 

este respeito, o telegramma está aqui, e irá publi-
cado no discurso. . 

« Ao Exm. Sr. ministro da justiça. -Côrte.
Presidente, protegendo o crime ! Manda director da . - . - . 
carnificina- Bahia Formosa- (Gazeta d; Noticias 
5 13 Outubro passado. ) Corromper promotor, 
juizes'. Faccinora solto-vingança: effeito eleitoral. 
Consequencias horriveis ! Jury-26. Salvar a pro
vincia. Urgentissimo I Rio Grande do Nortet 2g, de 
An-osto de :1.878. {Assignado) Amaro Carnetro Be
ze~·ra Cavalcanti. " 

Entretanto, apezar ~essa declaração,_ e_ logo no 
dia seO'uinte ao meu dtscurso o Sr. mmistro do 
im erio nomeou secretario do overno a esse 
mesmo ac are , que no carp.c~er de ~unccionario 

ceber cartas e ainda hoje li no Jornal do Gom
mercio uma' correspondencia. daquella província, 
dizendo-se em umas e em outra que esse scelerato 
João Cunhaú esteve na capital muitos dias em in
telligencia directa com o presidente da provincia~ 
procurando constituir-se chefe :politico na locali
dade· e como • meio de obter e JUStificar todas ns 
concessões para poder-se. hostilisar-me por todos os 
modos, prepararam-se. umas pu~lica:s· o1-mas falsas 

1 -s -me nao 
sei o que; e que essas publicas-fórmas fo~nm en
treO'ues ao presidente parn lhes dar o dtsteno con
ven~ente I 

Tenho a comciencia completamente tranquilla e 
segura. Felizmente nada receio por esse ladÇl; 
dizendo a ênas nos or icadores em face do 
que se de1xem de machinações grosseiras ; . se têm 
qualquer cousa com ·que possam a!acar-me! .o 
façam publicamente. Venham a pubhco· os- ongx-
na:es. · 

Publicas-fórmas de autographos, que não podem 
ap arecer são evidentemente machinações !m;ro· 

que raÜ~i, Bellarmino Joaquim de Vasconcellos, 
ou outro que tal, nüo ha nadn mais facil do que 

• 
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engendrar ardis semelhantes para manchar nas para concluir o mais breve possivel; mas publica
trevas qualquer reputação;· porque infelizment~~e la-hei no meu discurso, para qt)e se veja que, atã 
conta, que levando-se taes peças a certas regwes amigos in ti mos do nobre deputado, aquelles qua 
podem servir de pretexto ou de base para a con- têm honestidade e rectidão de sentimentos, con
tinuação de hostilidades sem nome ! demnam severamente o seu proceder em relação 

E' justamente por isso que trago o facto á luz, a mim: 
p'.lra que o paiz saiba o modo por que se procede • Ceará-mirim, 2o de Abril de !879. 
quando se quer a todo o transe esmagar um ho-
mem politico, não pelo que elle valha, porque sou • E:xm. amigo c Sr. Dr. Amaro. 
o primeir:o a reconhecer que o valor é nenhu~; « Contrist:~ descrever-lhe o quadro desta terra, 
(não apoiados), mas sim!)lesmente porque se ~ao dóe mesmo -ver como o poder da politica submette 
acovarda, affrontando compromettimentos e WIOS- -o mais rico municipio--da J)rovincia ao ·jugo de 
nas occasiões decisivas, entendendo que deve ~e- uma família, que nunca teve aqui influencia po
guir pelo caminho legitimo, sem solicitar apoios e litica, c o que mais ainda dóe é ver, que se in
protecções degradantes, e querendo apenas fazer titulando ella liberal, é principalmente dirigida 
valer o tal ou qual direito, que entenda assistir-lhe. por um conservador, o Dr. Barros, juiz de direito 

E' este, Sr. presidente_. o meu grande peccado, I da comarca,.u_ue, para sel-o e levantar a mesma 
com o qual, porem, hei de morrer impenitente. J familia, ponl'ro á' frente o Vicente, foi pelo Diogo 

Tratarei de concluir, porque não quero tornar-me Velho mandado primeiramente para o Jardim 
impertine:ate ; supprimindo alguns outros pontos, fazer-lbe a eleição. . 
em que tocou o nobre deputado, e eu precisaya • Nunca no tempo dos conservadores vi11-se 
discutir, para mostrar a completa improcedencra, elle tão forte ! 
ou ineuctidão das arguições. • No dia 18 deste mandou publicamente pelos 

O nobre deputado fallou em pessoas sacrificadas soldados espaldeirar o povo, que Investia, para 
e ostracismos imagina rios. Não ha maior injustiça receber soccorro, só porque se achava morto á 
contra a verdade sabida! Eu nunca sacrifiquei fome, resultando duas mulheres sahirem bem 
ningu'em, e nem ao menos sou Tingativo; nunca maltratadas. 
me vinguei. Defendo-me apenas, e sustento cora • Arsenio foi absolvido e nem podia deixar de 
esforço a. lu~a, que me o.fferecem, ou: em que me sel-o, si por elle foi a escada que ser-viu para. Sll
empenho pelo direito, em geral~ ou pela causa birem. 
do meu partido. Meu esforço, porém, limita-se a • João Cunhaú, assassino que protegem, con1a 
enfraquecer ou desarmar os meus inimigos, ou o terror de V. Ex., sahiu da cadêa da capital 
adversarios; é o meu direito. Mas, conseguido acompanhado tão sômente d~ um criado para ir á 
isto, as contas estão justas. Sou, porém, intratavel villa da Penha responder ao jury, porque assim, 
quanto ao crime; a este não dou quartel. creia, que eu o vi passar pela rua de Goianinba, 

O nobre deputado fatiou em {unccionarios sus- onde então me achava ; graças porém tudo isto a 
pensos; referia-se, sem indicar os nomes, ao juiz politica do meu compadre Brandão ! I 
municipal ~escrivão de Cang-uaretama. que foram • O tal reservado foi uma burla; si o promotor 
suspensos pelo ex-presidente ElyseuMartins,em vir- foi posto de encommenda '! 
tude de representações e interrogatorios, que acho11 • Creio que da actual administração nada ha a 

',:contra elles na secretaria, deixados pelo seu ante- esperar, attentas ás inspirrtções que aqui recebe. 
~~ssor, accusando-os, além de outros excessos, 1e c A Providencia, e-ntretanto, não dorme e espero 
:.O:p.rotecção a um criminoso do grupo. de sequazes um dia que, cedo ou tarde, a covardia e a traição 

de João Cunhaú, de quem são antigos intimas. terão a justa compensação. Em todo caso, J>Orém, 
Esse jui.z municipal é o mesmo promotor publico será essa uma calamidade, que não deixara de ter 

que foi nomeado expressamente pelo presidente o seu lado bom- desilludir os caracteres sinceros.;. 
Passos Miranda, para dar denuncias íalsas contra De V. Ex. amigo e criado certo- João Bapti3ta 
mim, afim de iDutilisar-me Da. luta senatorial, e Simo11elti. a 

que foi depois Domeado p~l~ propr~o ,ministro can- Portanto, em relação á província, estou comple-
di.da:to, de q'tem é parente,_Jru.z murue1:pal do mesmo tamente tranquillo. 
tefm? de minha res1denC1a, pura continuar a pe~- Aqui, porém, onde, especulando com as dis\Ml
se~r-me e JlageUar~me em todos os lllius.di- cias, se procura esma~r-me pela arma baixa da 
re1tos, eo_mo o tem fe1to, promovendo até 0010 e calumnia, preciso dizer a todos os meus inimigos, 
sub~evaçao em ~ens escravos I (e tenho-os nesta C!kSa, eomo se sabe), que os pro-

E quem assun procede, que.mP.rece as _graças voco a que me accnsem de frente • .Apezar de Te· 
oo notire depu~~o,: que se const1tue protector dQs lho e torturado, ainda os afrontarei firme; govern• 
me~ ~gadaes Irum.gos l , · ou não governo, hontem minoria por amor tios 

D.rrer yort~nto ao n.obre deputado 9ue é de sua acatkolicos ho"e maioria la 11nica rel" iiiQ do 
proprao eg~mfJ, procur~m esmagar-me fra~ .:·. lll""l.tc 
te em pubbeo, .:I···· ..•.• 

E' entreta~to ~is seguro o ~ais commodo pr~::.- · 

;..> 

ftunça ha ao c~.nnos no seu seio, ejpeio. seu voto :ao 
parlãm.ento ba m~ ' 

bem eomo a dos meus amigos. 
· Uma e outra. emquanto restar-me algum alento, 
ae; de deten~~ sempre-; • _ . 

desejiva I~ uma, o que deixo de fazer 
• 
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curs~ e os taes suppostos doctm!-entos a que se 

confrOJÍ_tavão das datas, g_ue não passapt da palavra 
calummosa de um presidente despeitado e enfu • · 
recido. 

S. Ex., acolhendo a calumnia engendrada, não 
contra mim só, mas contra nós ambos (e )I e o meu 
com anh0iro de re resenta ão ins· tiu em a artes 
na arguição falsa que nos foi an:çada, de que. h~
viamos apresentado, ou protegido na pr9:VIUCia 
membros de commissão capazes de abusar da con
fiança do governo em defraudação dos cofres pu
blicos. 

Entretantor apez~r de por mim ~royoca~o a de-

eu já o disse, d~ q~e uma baixa calumbia_,· inve.n
tada como pretexto para encobri~ todos os mane,JOS 
ille aes e criminosos. ue se em recraram ara m-

u tar um portuguez racmoroso~ e fazer reve1·ter 
o crime deste sobre autoridades, que tinham tido 
~coragem de prendel-o e processal~o. 

Entretanto, acrescentarei hoje, que si porven
tura esses membros de commissão, de caracter 
co?-hecido, como empregados })Ubliel)s. ~um effe· 

prest~ram ao governo trabal?-ando dia e no!te na 
distrilmição.de soccorros por mnumeros fammtos, 
que inv.adiam desde o amanhecer os armazens. de 
deposito ; si porventura tivessem _eU~s co.mmetl~do 
qualquer improbidade, o 9ue n~o e ~a1s, .rep~to, 
do q_ue revoltante calumm\l, ser1am amda JUSttfi· 
caveis, porque. teriam si'do in~a.údos ~isso pelos 
exemplos contmuos do proprto prestdente que 
além dos _presentes aos ~enhores de en~enho~ do 
Ceará-meflm e tudo mats de ue falle1 ela 1m-
prensa, tedos os dias lhes mandava bilhetes e mais 
bilhetes, para g;ue · déssem quantidades de generos 
a pessoas predllectas, ou apadrinhadas, que lhes 
mereciam patronato e favor. Tenho em meu poder 
uma porção desses bilhetes, de letra dO' mesmo 
presidente, alguns reconhecidos por tabellião, dos 

uaes bHcar i um a a ·x · 
mandando dar generos, de modo-que o povo ~·não 
visse •..• 

Natal, ~6 de Junho de !878. 

Mulheres. 
i Feliciana Maria. 
j Cypriana Maria da Conceição. 
3 Anna Joaquina da Conceição. 
~ Fra~celina Ferreira Barboza. 

6 Leonor Maria da Conceição. 
7 Florencia Maria da Conceição. 
8 Maria Andreza. 
9 Jl)fnna Maria da Conceição. 

·--··~- ,• ;• .:o·funor Divino. 
_ ;,-;<f":?~-.:."J.J1a M?ria de Jesus. 

i3 Anna Maria do Amor Divino. - . 
H. Gêraldina Maria da Concoiçãe> (meuor) 

J !5 José (menor). 
.!6 Salusttano (menor.}. 
!7 Manoel (menor.) 
!8 Marcellina Maria da Conceição. 

i ma ana a once1çao. 
~O Maria Lourença dos Santos. 
(Astignado) Jo~é Gothnrdo Emerenciano. 

fessor José Gothardo; mas de modo que nao seja 
visto pelo·· povo. Combinem () façam o melhor. 
lilyzeu Mattins. • · 

c: Reeonheço a firma supra ser a propria -ao 
EKm. Sr. presidente da provincia, Dr. Elysou_de 

' 
__ «_EmJé__uestemunh{)---á--verdad~- tabell-ião---
pu.blico, João Climaeo da Costa Monteiro. • 

Quem assim procede, não tem o direito de accusar 
a ninrruem · e tude isso _não passa de uma patra
nha, que é' preciso bani~, .acabando de }IID!l vez 

(r 

infamantes. O governo tem obrigação, desde que aco
lhe .insinuações deponentes contr? quem quer qr~:e 
seja de mandar proceder a inquento e fazer pumr 

o r u pa o, · mas na o em o rei o e 
no-gredir vagamente a honra de nino-uem, sobre
tudo quando elle mesmo governo, todos os dia~ se 
queixa, comó temos visto, nesta camara .e na ~~
prensa de diffamaçâo e calumnia contra st proprw! 
E' preciso por conseguinte que se ponha termo a 
isto, de modo a que cada um possa estar tran-
qm o, _quan o a su:t reputa~ao ; an. ~ o goverp.o 
exemplos efficazes de moralidade polittca de accor- · 
do com o seu programma, sempre que tenha occa
sião para fazel-o. 
· Si com effeito quizer dar taes ex"eml)lo~, deve 

suber que aqui mesmo se acha o estado-maiOr dos 
especu!adores contra os cofres pubHces, os qua~s 
encontrará facilmente entre os advogados ai:lm1· 
nistratiros, empi·ez~ri<>S, e contratadores ! I'lâo são 
pobre~ empregados de provincia que se- p~estam . 

de distribuir soccorros; não é desses que Tem o 
perigo, ou o desfalque do thesouro. . .. , 

Com esta reclamação, que . t~re1 se~pre . de , :, 
reiterar, em quanto o Sr. mm1stro nao ttv~r.-:~-: 
publicado os taes suppostos documentos, vou conclmr · •· 
dizendo ao nobt·~ deputado a quem respo~do que 

voleneia, amparo e misericordia • assim como em 
«saudação que dirigiam os gladiadores romanos con-
demnados á morte e á ignomínia. • . ·"' 

Essa interessante erudição historica não tem hoje 
applicação. Não ha mais gladiadores eon.demn!~os, 
nem ignomini:ls impostas. A ignomínia de hoJe é 
por exemplo a de quem, desconhecendo as le1s da 
laldade e da honra, por si mesmo se degrada,man~
jando traições indign~s, e . estendeJ!dO a mao 

Pr~serva-me disto, Sr. presidente, não um de· 
ereto imperial de merecimento, nem um aues
tado imperial de caracter, mas a proprla ~mpera,· 
que a natureza-distribue singelamente a cada um. 

(Muito bem. Os amigos do orador o compri,.,.,M,) 
Fica ·s -o e c 

quem pedisse a palaTra. 
Procedendo-se á :votação, reconheceu-se aio ha· 

ver numero e procedeu-se á chamada. 
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Feita a chama:la reconheceu-sé terem-se ausen- conhecemos os seus grandes talentos e a sua il-
tado os Srs. Martim Francisco, Viriato de Me- Instrução (Apoiados). · 
deiros, :Mello e Alvim, Lourenço de Albuquerque, Tambem terei de diver_gir, sobretudo na questão 
Joaquim Breves~· Doria, João Brigido, Tüeodomiro, 'pratica do censo, do nobre deputado por S. Paulo 
Gavtão Peixoto, Baptista Pereira, José Bonifacio, e daquelles que o acompanham; e tambem em 
José Marianno, SQuza Andrade, Barros Pimentel, relação. ao nobre deputado por S. Paulo sinto o 
Americo, Sergio de Castro, Candido de Oliveira, mesmo acanhamento, porque tenho a satisfação de 
Danin, Corrêa 1\abeHo, Costa Azevedo, Affonso reconhecer para honra e gloria de nosso paiz que 
Penna, Pompeu, 1\iarianno da Silva, Souto, Mello S. Ex. representa um dos primeiros talentos do 
Franco, Azambnja Meirelles, Prado Pimentel, l\lar- seculo presénte (apoiados), e a par desse talento 
tinho Campos, Fmnco de Sá, Belfort Duarte, immenso ninguem póde deixar de reconhecer a 
Manoel Carlos, Camargo, Lima Duarte;Ferreir_ll__d_e __ pnreza---de--suas-iutenções,--a--sinceridade -de-seus 
-lloura,-Hygino-Silvn;·Joaquinf~aJJuco~ e Silveira principi.os (Apoiados, muito bem). 
Martins. · Mas no terreno vasto das opiniões, onde assentam 

O SR. PRESIDENTE declara que não hav~ndo nu- as convicções não ha nem póde hner typo abso
mero parase votar o projecto e a emenda cuja 3.a lut J. e invariavel, nem mesmo ·o do talento; e 
discussão acabava de ser encerrada, por não haver quando me· ache em erro não ficarei menos satis· 
mais q11em pedisse a palavra, fitava adiada a feito, porquanto sinceramente desejo que prevaleça 
votação, e passava-se á · a verdade, a pureza dos princípios, a verdadeira 

doutrina, uma vez que fique tranquillo com a 
minha consciencia, unica recompensa que aspiro 
na vida publica. 

SEGTni"DA PARTE DA ORDEli DO DIA. 

Continúa a 2.a discussão da reforma eleitoral. 

O !!ir. :rll:eira de Vaseencellos :-Sr. 
presidente, a discussão tem sido solemne, im
portante e variada. A respeito do projecto que se 
discute, têm-se manifestado os primeiros t:1lentos, 
os oradores principaes desta camara, e portanto 
nada mais de novo ha para dizer nem para discutir.-

Por essa razão eu deveria- talvez abandonar a 
tribuna, mas não o posso fazer, porque sinto a 
necessidade, necessidade urgente~ filha do dever e 
dever rigoroso de manifestar tambem a minha 
opinião, minhas idéas e princípios a respeito de 
uma questão tão importante. 

Trata-se, Sr. presidente, de uma ma teria talvez 
a mais grave, de que se póde occupá.r o parlamen
to; a discussão tem corrido livremente sem reserva 

. nem restricções, os <~radares da maioria e da mi · 
~' ·-noria tem-se manifestado com franqueza e plena 

liberdade de pensamento. 
Aproveitando-me tambem desta liberdade dis

cutirei com a mesma franqueza, e com a brevi· 
dade que de- mim reclama a hora adiantada e a 
fadiga; procurarei restringir-me ás questões con
stitueionaes que se tem agitado e cujas doutrinas 
não ~1e parecem veruadeiras, pelo que constrange
me prestnt· meu voto synibolicBmente. 

Si pela idade e pelo tempo tenho perdido algumas 
illusões da mocidade , conservo felizmente ató 
hoJe em toda sun pureza as idéas e principias po
littcos que sempre adaptei c tenho professndo desde 
a minha infuncia, desde os bancos da academia, 
por elles propugnarei sempre, assim como vor 
cllessempre tenho combatido com dedicação e sm
ceridade, elles fot·mam o thesouro principal dn 
minha vida publica na qual sempre os tenho man-

• • • • rr' 

Não pretendo discutir a necessidade e vantagen:: 
da refórma, é materia vencida na primeira dis
cussão, e já era antes, em todo tempo e para todos 
os partidos. 

Não ha mais que discutir sobre a idéa capital do 
projecto a refGrma eleitoral pela eleição dirccta. 

Todos unanimemente reconhecem a necessidade 
dessa reforma, ella é mais do que necessaria 
ella é urgente, é uma medida de salvação publica, 
e não comprehendo que hDja liberal, por mài~ 
adiantado que seja em ·SU:'l.S idéas democralicas, 
~om mesmo conservadot· por mais imperrado que 
viv:t, que de boa fé negue o seu apoio a essa r~': 
forma, base de nosso regimen politico, e tão ne
cessaria tí.s nossas instituições. 

O systema da eleição ind1recta pelo roto universal, 
visto como o censo da constituição desapparcceu, 
é uma verdadeira calamidade; sua decadencia, seu 
descredito é tal que ·tem affectado, corrompido e 
viciado dndas as nossas instituiqões. 

0 Sn. JOAQUIIII BREVES:-~ão apoiado, O ~vcrno 
é o unico culpado, não é o povo. 

0 Sn. 1\IEIRA DE VASCONCEr,LOs:-Culpado tem sido 
o ~overno, nüo nerro, mas si o gorerno fosse o 
miico culpado, na8a teriamos a fazer senão :.p
pellar parn os governos futuro~, invocar seu pa
triotismo e prebidade politica : os governos pas· 
sados têm concorrido principahncnto para a deca· 
dencin do svstema, é nccessario pois confiar· no 
futuro, nas ·reformas e não m<)uos na probidade 
dos governos. 

!llais adianto tratarei dessn Cf;pecie, da inter
venção do governo, da corru~ção do poder sob r~ o 
povo, ligeirnmente, porgue nao ó occasião, ndian· 
tada como se acha a discussão para aprofundar 

stões Perdida a liberdade do -voto _fal· 
sendo o parlamento em sua origem, e porM.to 
perdida tambem a sua indepenclencia, o poder _le7 
gis!ativo quo é a _base· do systema .r~presentatrvo, 

' o ' dente e a sua decadencia importa tambem a deca-
dencia de todos os outros poderes políticos. 

' · e · te do conselho disse 
com razão, que os poderes publicas acham-sedes· 
locados da justa csphera de acção que a consti· 
tuição lhes traçou, tendo perdido a sua indepen· 

• • • o • 

que cada um mai~tenha a sua indepmdencia, e rt~· 
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o cquilibrio entre elles. infelizmente é este o 
estado a que temos chegado. O poder executfvo, 
si muitas vezes se mostra omnipotente, é certo que 
em _re~ra geral só mente o é pelo abuso. c pelo 
arbltrw. 

O poder moderador, outr~ora tão acatado e res-
• • • 1 • • 

accusações e censuras exageradas, e, senhores, até 
o proprio poderiu.-diciario,-·o·balrraTte-·da·s-liJrer:o 
dades publicas e pariiculares, tem sido victima du
plamente infeliz dessa decadencia geral. · 

Digo duplamente infeliz, porque, além de ter 
p~rdido o prestigi~, pagando igualmente. o ingr?to 

I . o ' u tnnamente o alvo constante, a qt;te se atiram 
fortes censuras, graves ·accusações e até insultos 
e in'urias. 

Seja-me, pois, licito neste momento,aprovCJtan o 
a opportunidade, levantar um protesto contra essas 
accusações tão .vagas, tão generalisadas, atiradas 
sobre uma instituição cujo credito, importancia e 
indepeildencia todos nós devemos velar, porquanto 
o credito da magistratura acha-se ligado por mui
tas consideral'ões ao credito do · iz. 

Felizmente o nobre deputado pelo Maranhão, 
coá·sua voz autorizada, já. reclamou e protestou 
contra semelhante abuso, contra essas censuras 
exageradas em um paiz, onde toda a magistratura 
estivesse corrompida e viciada, tudo estaria ·per-
dido. · 

Eu sinto.· parecer suspeito (neTo apoiados) pelo 
meu caracter de magistrado; aquelles que me 
'conhecem me farão justiça... . . 

Vo!Es :-Todos lhe fuzern, V. Ex. honra a classe. 
O Sn. 1\fErnA DE VAscoNCELLOs: -Não trato de 

mim, faço a le~itima defesa, repillo com digni
dade a reprovada aggressão, que todos os homens 
de bem devem condemnar; é necessario e ind"is
pensavel fazer justiça á primeira de nossas insti-
tuições. . . . :-

porque não costumo·negar a verdade, que ba ma
gistrados corruptos e viciados ; mas a verdade, 

. que de:ç-e ser confessada e recPnhecida para homa e 
dignidade do proprio;;paiz, é que estes não constf
tuem maioria (apoiados), formam essa chaga lte
dionda e gangrenada,. que deve ser cauterisada, 
para que a gangrena não se communique ao 
corpo, que se acha puro e são. 

Não era possivel que o poder judiciario resis
tisse a esta causa commum de decadencia uo tem 
concorri o parn o escre 1to os outros poderes; 
mas é no poder judiciario onde muitas vezes se 
en~ontram exemplos d~ honra e probidade, os 
mais eloquontes, e que ns vezes tocam até ao he
roismo; Quantas vezes, bem o sabem os meus 
collegas, ao exbalar o magistrado o ultimo sus-

iro sua infeliz viuva no au e da dor su remn 
estende a mão a car1 a e publica, parn com o 
obulo da carid11do poder sepultar o marido, e dar o piio n seus filhos I · 

São exemplos estes muito frequentes entre nós; 
oomo vivo o magistrado quo n~o tem outros ro· 
etmos nh!m 1le seus vencimentos Y . 

N obre n o ntú nalndl onc elo de lvn· 
cões, sem poder cducnr os I lhos, nem amparar o 
futuro da fnmilin I (Apoiados). 

A -verdade é que em ren-ra o magistrado no Dra· 
zil é por natureza, por indole, honrado c probo. 

· A· 6!,-TOl\10 I• . 

causa commum, que tudo corro1npe e vicia, e 
tem concorrido para a decadencia de todos os pode
res, poucos são os que se têm pervertido e viciado 
por indole e por n:.turcza. 
' Não devemos procurar a decadencia da magis
trat~ra na institui._çlio, na indole c natureza do 

e ind-ependénte... · 
- Quenr-f,'fz-o·magistrado n:o-m·1i·zn-'rE'-o~govcrno 
pela primeira nomiação. E' ainda ·o governo que 
dispõe da sorte e ·do futuro do magistrado Jlela 
remoçrro, pelo accesso e pelos proventos e vanta-
gens de que dispõe. · 

o ' ' ~ os partidos e de todos os tempos. E' o governo ainda 
quo corrompe a consciencia do magistrarlo para 
fins uramentc clcitor;tes. castin-ando muitas vezes 
com rigor aquelles que se oppõem ás suas exigen
tias illegitimas, c remunerando escandalosamente 
aquelles que obedecem e a tudo se prestam ceg-a
mente. 

Pois bem, i1o dia· em que o governo for escru
puloso, essencialmente ngoroso na primcil'a inves
tidura u · a rimeira condi ão e base lrin-
cipal de uma boa magistratura; no dia em que o 
governo der os accessos unicamente pelo mereci
mento do magistrndo ; no dia em que dcix.nr que 
o mugistrado profira suas decisões em plena liber
dade df\ consciencia; no dia, finalmente, em qne. o 
governo souber respeitar o magistrado distincto c 
punir com o rigor da lei o magistrado que preva
ricar, nesse dia a reg-enerarão da ·magistratura 
começmi ; poucos a ella hão de escapar, esses 
poucos serão os ineptos, incapazes c incorregiveis, 
o reme 10 um co para e.ses se a asa \(u , 
o desprezo e a condemnação moral. Lavrado esse 
protesto, continuarei. · 

A'vista desta decadencin de nosso regimen po- . 
lilico, muito bem dissE o nobre presidente do con- ~. 
selho, que o partido liberal não subiu uo poder 
pelas suas proprias ·armas .. Mas é preciso que nos 
enten amos. cer o que nao su 1u pc os c emcn
tos constilucionaes, pelos meios regulares, pelos 
quaes os partidos conquistam o poder, mas em lodo 
caso subiu ·por suas idéas e por seus 1n·incipios 
(Apoiados). , . 

Nem a cam~n·a numifcstou·!'e, nem as urnas fo· 
ram consultadas, a victoria das Ul'JUIS e a maioria. 
parlamentar ha muit~s ann0s que não influem nas 
Hmdanças das situações políticas ; esses dons typos 
constitucionaes para aferir a opiniiio nacional nas 
eTo uçues po 1 1cas em esuppar(m o o nos.o 
systema pelo viciamento da eleição. A camara niio 
podia pronunci11r-se de vccôrdo com a opini5o pu· 
blica, porque não tinha independenciu, as urnas 
não podiam garantir o triumpi10, porque n victoria 
das elciç·ões pertence no governo.1tfns, diante desse 
estado deploravel de decadencia politica a Corôa 
nno po 111 cruzar os ruços e c11r m 1 eren e; o 
dabi resulta n intervenção for~·ndn e necessaria, a 
intervondío dircctn, o prcpondernnein do poder 
modernllor nas evoluções politiçns; n Corôa não 
poflln dclxnr de gulnr-se 11or sun consciencia, 11or 
seu pntl'ic tis mo, tendo em consldcrn~iio ns manlfes
tnçõcs dn oplnliio puhllcu; do contrnrJo um )IIJ'lldo 
~e c crms:tr1n no po cr, su CJXtlrln ns pos çocs 8 
quizesse, o que talvez nunca succo~csse. 

O Sn. FREITAs CoUTINno:-Govcrnnrln um só pllr· 
tido. 
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as finanças e Fegenerar o systema .. . .. 
O partido liberal, portanto, subm mm legitima-

. mente, subiu quando deTia subir, subiu por suas 
proprias idéas e princípios; idéas e principias por 
que sempre pugnou? que não podiam d~~ar d~ 
ser aceitas e acolludas ; nessas condu;oes fOI 
tão legitima a ascenção do partido liberal, como 
si tivesse conquistfldo o poder no parlamento, ou 
nas urnas. 

.~, J 

jnmos realizar as reformas do progamma 
. Não pertenço, senhores, ao numero daquelles 
que so mostram impacientes e não cedem, nem 
transigem, e querem todas as. reformns ao mesmo 
tempo, e desejam vel-as realizadas simultanea
mente· mas tambem não erten o ao numero 
aquelles que enten em que ns reformas liberaes 

ainda não são opportunas. Negar a opportunidnde 
das reformas, seria negar o pnssado mais glorioso 
do partido liberal. Quando em :1.868 o golpe de 
estado de f.8 de Julho despediu do poder o partido 
liberal, seus chefes mais proeminentes, encarando 
11 adversidade com o civismo o patriotismo, que o 
paiz inteiro applaudiu (apoiados), desenrolaram a 
bandeira do partido com todas as suas reformas, 
o sob ellas ~scl'everam esta. legenda fatal-reforma . , . , 
bem meditadas; não era uma simples ameaça, nem 
uma vã promessa, ellas exprimiam uma resolução 
firme e. inabnlavel, era um compromisso a rea· 
lizar nas· regtões do poder, eu sempre as aceitei 
como um dogma de fé politica. Si então essas 
reformas erão tão_ nece~simas e. urgentes, que ou 

depois tenham perdid;sua legitimidade, e não sejam 
opportunas. :Mas, senhores, ao passo que eu reco· 
nlicçq que as rcformn11 são opportunns, necessarlas 
e legitimas, não posso deixar de reconhecer que 
ollas não podem sor feitoR do ofogadilho, slmul· 
taneamente. Devemos meditar sobre o estado poli· 

as di meu dades que se noÉ nntolhnm. c de presente 
embaraçam a rcn1izoçio destas re!ormna, · 

Existem serias difficuldades, . algumas insupe-
raveis difficuldades tanto olitica om finan-
ceiras. O partido adverso, durante 10 annos de 
poder e domínio pôde accumular grandes el-emen
tos de resistencia e de força, e faz jogo contra o 
governo de todos esses elementos, com manifesta 
má fe, e sem escolha de meios, desenvolvendo uma 
opposição systematica : é a luta da conquista do 
o e I · ''r 
Portanto, o caminho que temos a trilhar para 

realizar -as reformas--est:i-ch"eiu-de-escabrosidades, 
é preciso que seja aplainado, é necessario remover 
essas difficuldarles com energia, mas tambem com 
prudencia, -critcrio e bom senso . 

.Na parte financeira as difficuldades .são !~ua!-
t • • • ' • 

fallo de melhoramentos mnteriaes), offerece 'obsta
cuJos á realização de reformns politicas, muitas d~s 
quaes não podem ser levadas a _effeito porque ext-

e~ z es a sup r , . 
Temos na camara um projecto apresentnao pelo 

nobre'ministro da justiça, sobre a reforma judi
ciaria, no intuito. de collocar a magistratura em 
boas condições de independcncia. Mas, S. Ex. 
mesmo reconheceu que faltav11 a essa reforma a 
bnse essencial, porque não podiam ser melhorados 
os venCimen os os mag1s ra os, e to os sa emos 
que sem esse melhoramento qualquer reforma é 
incompleta ; essas despezas porém o nosso thesouro 
não comporta; eis, portanto, uma reforma m·gente, 
que não póde ser effectuada pelo· máo estado das 
finanças do paiz. 

O nobre ministro do imperio effectuou uma das 
reformas mais necessal'ias, a importante reforma 
da instrucção publica, mandou, porém, exe<w.tal-a 
scímente na parte em que não era necessario fa1.er 

mais urgentes, tão urgente, que se póde consi
derar auxiliar e complementar da reforma eleitor~! 
que discutimos (apoiados); é de absoluta necessi
dade clue o Estado propague instrucção, de modo 
que el a penetre em todas as cnmadas dn socicdado. 
~ntre~anto, foi ella sacrificada na sua P.arte mnis 

.. \ \.' 
instruc~ão primaria ; nas províncias do norte 
principalmente o ensino primaria está desorg-:mi
zado, e em algumas compJ.et:unente aniqnilado, 
não obstante o sacrificio pecuniario que tod:ts fn· 
zem por esse importante rnmo do serviço publico. 
Acct•esce quo n instrncr.ão popular é um aos ele· 
mcntos pm·a bnse do cênso, ou condição do excr
cicio do direito de voto, mas essa condição per
de·se e desappnrece em uma grande mas~a da 
o la ão · · · • 

necessidade do ensino primaria. 
Não sendo , pois , possivel renlizar toàas as 

reformas ao mesmo tempo, o governo deu prefe· 
rencia na escolha, e não podia deixar de dar, á 
reforma eleitoral. 

E' ma teria já discutida e debatida si o projecto é 
· s · , · c is · 

abranger outras reformas. Eu desejara, quo a 
constituinte comprellendosse outras reformas, mns 
respeito o pensamento e plano do governo, c sqbre 
todns me parece Tallosn e procedente n cons1de· 
raçiio de !}Ue as outras reformas devem ser prece· 
didns pela eleitoral, que ó a baso do systcmn, a 

.u · • •aço o 
pnrn que se restabeleça o systema peln reforma 
eleitoral, si o_ conseguirmos n politica inaugu· 
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rada em 5 de Janeiro terá conquistado o prúneiro . Ess:\s c&nstituiçõ~s ~êrri a sua formula ·especial. 
padrão de suas glorias (lipoiad.o·sf..-:----:--~-f-1%-lklil~:eflffi--tl-a-EHlif'ci~OOJ:tStf·tlli·n-t«;~ertlfil. meeoon:lite~,----------

Agora, senhores, entrarei na apreciação de nlgu- nos Estados-Unidos ha dous lloderes, um que ~e
Dias questões constitucionaes que se têm ·aventauo, ereta, outro que approva ; mas isso é expresso na . 
fallando rapidamente sobre ellas, e mais detida- constituição. Não se póde fazer applicação á nossa 
mente sobre uma ou outrd. conforme julg4r mais constituição de direitos positivos de outras nações, 
necessario. que adaptaram systemn diverso, e se acham. em 

A primeira questão é si para a reforma oleitór~1l contradicção á ·doutrina constitucional que nos 
-----~e~rn~n~c~cc~s.sarigacgns,u·~·~~. -------~~~~--------~---~-------------

Já disse que. se~undo minha opinião, a consti
tuinte podia ser dtrpensada. 

Estot? convencido que o direito de voto não é 
um direito·natural, e nem perante a nos~a consti
tuição é um direito político. Uns entendem que é 
11:m direito natural, outros que é um direito poli-

' ... 
UM Sn. DEPUT.Aoo: -E' uma funcção. 
O Sn. M~IRA IJE V~scoNCELL~~:-... jtistamel_lte.é 

( . . 
ções exigem ce1;ta cap.açi.dade, e a nossa conslitu,i
Çflo ex:ige que pnra exercei-o, o cidadão esteja nu 
gozo de seus direitos políticos. Portanto, não se tt·aLa 
senão·de uma funcção publica, que pódtl ser am
pliada ou restrin..,.ida segundo a necessidade do 
systema, e as condições on interesses da sociedade-; 

seus direitos políticos para entrar no gozo e exer- mente a constituinte, que discutimos ·não ~em pode
cicio do direito de voto, conseguintementc 0 di- res discriccionarios e absolutos, é limitada t}Uanto 
rcito de voto não é pela disposição constitucional á reforma, e sómente illimitadaquanto aci modo de 
um direito político, aiRda quando devesse ser, se- fazel-n. é uma constituinte limitada . aos artigos 
gundo a melhor theoria e princípios do direito pu- da constituição que devein ser reformados, ú, 
blico, certamente não é como tal considerndo pelo ~orém, soberana, e com poderes illimitados quanto 
nosso direito escripto. Accresce que a constituinte a reforma desses artigos. 
tem trazido dilliculdadcs no presente, e pod_em no Por consequencin, não existe o perigo de que a 
futuro sobrevir novas com maiores complicações. constituinte possa rcfot·mar o proprio mandato; 

é p1 eciso que o cid - , · o :s • • 

----------~M~a~s~,r~e~co.nru~~mb~~~~~~~~wru~~~w'~91P~é~à~e~p~as~sruar~arul~émmr,,4m~as~~wm~à~eMm~~~ãa~d~evve~· -----------------
escrupulos, duvidas ou manifestou-se divergeneia ftcar nquem. -
a respeito do melhor systema para a reforma, o A constituinte entre nós niio púde ubusar niio 
governo procedeu muito regularmente, preferindo tem 8rbitrio, sua esphera do ncçiio é traçada pela · 
a constituinte porque por ·Qsse modo imprimiu lei ordinarin, e limitada quanto ao objectodn ra
mais autoridade, mais força moral á rerorma: é forma. porque não póde rerormar senão Oll nrti~os 
incontestavel que os tramites de uma r~> forma con- que lhe forem indicados nn lei pelo poder legisla· 
stitasional glferecem melhor · , i 1 i , s n e ormn esses ar gos no 
uma'leiordinaria, e, pois, nüo obstnnte os difficul- exercicio da faculdade espocial P,nrn n reforma elln 
dades quu jú npparecem, e que podem de futuro é independente, tom poderes Jllimitndos, é aobo• 
roproduzir·so, fat:aroos o que for mais acertado, e rana. ,., 
que possa ser aceito semrepugnnncla, marchemos 
pelo caminho mais seguro, e sem precipitaçilo, O SR. LoURENÇO DE ALnUQUERQUI!: dú um' aparte, 
procuremos vencer a:-: dltnculdndes com pruden· O Sn. MEIRA DE V.~scoNCELLOs :-Niio procede o 
cia e lor~a~ de vontade; de minha parte rcs11eiLo aparLe do meu nobre colle~a. E' certo gue alguns 
e considero valiosos o; motivos de convicciio dos .artigos podem ser l'eCormndos Olll sentillo diTorso, 
que pensam de modo diverso. c.omo justamente aquelles que se referem ú elol· 

Se ue-se a ora uma ues ã a ' · · n di· 
porlante no terreno constitucional, e quo ainda recto ou pelo systema indirecto, nesta caso pode· 
hontem foi discutida pelo nobre ministro da jus- se indicnr o sentido dn reforrun : mas bem com
tiça; e éjustam.ente nesse ponto que eu me acho prehende-se que uma causa é indicar o artigo e o 
em divergoncia de S. Ex., a saber si a consti- sentido em que deve ser reformado, e cousa diTer· 
tuinte deve ser limitada ou si tem poderes illimi· sa é estabelecer as bases ou fazer a mesma refór· 
tndos, si é soberana, independente, ou si apenas ma, d~mane!ra_que a consti~ui~te apen~s p~ss~ di~
tem com etencia · ara a 

ptndo por ossa11 conslituições para rerormns cons\i· 
tuclonaos, em qnalquer desses paizes não tem ap· :. Senhores, nós temos direito escripto, a~doutrinn 
plicação entre nós ( ..1.poiado1 ). · constitucional é a seguinte. 
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Pela nossa constituiçiio, nos arts. 174., :1.75 e :1.7G, 
combinados com o art. ·l77, a reforma da consti-

tranq'uillo nesta opinião porque minha convicção 
é sincera, e estou de boa fé. 

mrao 11ass s ran11 · s tVers : e 
legislativo ordinario que reconhece a necessidade 
da reforma, sendo feita a proposição pal' escripto no 
art. 17 4: determinando-se aos eleitores que dêem 
JJodel'es ou faculdade especial aos deputados da le
gislatura seguinte para fazer a reforma. Esta pro
posta ou proposição~econhecendo a necessidade da 
rê orma, passa pe os tram1tes regu ares c uma ei 

. O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE:- Perdôe-me--
oradores tambem distinctos sustentaram a opiniã~ 
de V. Ex. 

com u sancção e a promulffacão do Imperador. 
Si tanto o poder lcgistativo ordinario apenas 

reconhece a necessidade da reforma por lei ordi
naria, e nessa lei é que são conferidos os poderes. 
para reforma, está entendido que no reconhecimento 
da necessidade da reforma não se óde comprt'hen-
er u mesma reforma em s1, nem suas ases ou 

detalhes. Isso é evidente- ::i. vista do art. :1.77. que 
n~and~, que a matel'ia da r~tor1na seja nr~posta ~ 

pois evidente, que a .constituição' exige duas p~o
postas, uma para autorizar, outra pJra fazer a refor
ma; reconhecer a necessidade da reforma e autori
zal-u,-é da competencia do poder legislativo ordi
nario; mas estabelecer suas bases ou decretal·a é 
da. competencia do .Po.der com~ituint~; si a cop.sti-

- ' nada tinha que propor, nem que discutir, ou vencer. 
E tanto o poder ordinario não póde fazer a re

forma que não tem os poderes ou faculdade neces
!aria para isso, porque esses poderes e faculdade 
são dados pe-los eleitores aos deputados da legisla
tura seguinte. 

Cumpre ainda attender á força c significação 
dessas palav:_ras do art. :1.77 • serei a rnateria proposta 
e·dfscutida, e o que se vence1·. prevalecerá. :. » ~h i 

post:~, discussão e adopção-, finalmente a reforma 
li proposta discutida e vencida na constituinte; 
o . que ahi se vence/' set~ú adoptado como fazendo 
parte da constituição, com promulgação simples
mente, independente tlc sancção. Por qualquer 
lado que se encaro a soluçã~ é. a mesma. São essas 

Na lei ordinarin dos arts. i7ii e' 176. é que se dá 
poderes aos deputados para fazer a reforma; como 
<i Jlois que o porll'l' !f'g-islalivoorilinario, que apenas 
manda dar potleres p:1ra fazer a reforma, 11óde 
f:1zel-a 'l A cnmat·a constituinte da legislatura se
guinte é quem rcce~e poderes para ret'ornwr, por
tanto <Jómcntc ella e quem· faz u reforma. Essa é a 
doutrina tão evidente e tão clara quanto é expressa 
o terminante a disposição constitucional. 

0 SR. lh:TRA DE VASCONCELLOS:-Bt'm; eu sei quo 
outra é a doutrina sustentada pelo governo, mas 
em minha opinião não é a verdadeira; desde que 
penso ue modo diverso devo fallar com franqueza 
e li~erdade, posso ser vencido, mas não estou con
vencido. 

am em o no re pu o guan o a ou na 
primeira discussão apresentou diVergencia quanto 
á intervenção do senado e da Coroa. · 

O Sn. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE ::.-.certamente· 
e V. Ex. _e11tá no seu direito apresent:mdo·as. ' 

0 Sn. ~miRA DE. VASCONCEL,LOS :·-E' provavel 
. . . . :. . ' e 
respeito, que tributo aos que sustentam e defendem 
uoutriu~ contraria. Não obst:~nte permaneço muito 

O SR. MEIRA DE VAscoNCELLos :-A constitninte 
« sustentou o nobre ministro, pódo approvar uns e 
• reprovar outros artigos :eformaveis e. portanto 

« ~er _Hvreruen~e suas att~il)uições ; • essa dou: 
tnna e verdade1ra, eu acce1to-a, mas é necessa
rio reconl~ec~l-a e~ todas as suas consequencias; 
se a constltumte pode approvar uns, e deixar de 
approvar outros artigos, póde com maioria de ra
zão mo~ificar; ampliar ou desenvolve_l·os, e por 

o . ' .A -

toriza a reforma; neste caso a constituinte não se 
limita a dizer-:-sim ou não-pelQ contrario póde 

Parece, com o devido respeito, que S. Ex. não 
mediu bem as conseque.ncias dessa opinião, por 
que entendo que a doutrma sustentada por S. Ex. 
nãcr supporta semelhante corollario, perante o pro
jecto que se discute. 

Si a assembléa constituinte póde approvar por 
• C) • • 

forma ds eleição pelo systema directo, ao mesmo 
tempo não approvar o art. 9&. que estabelece a 
base do censo, 2eg~e-se que ficaria approvada a 
reforma da eleiçao d1recta com o censo da consti
tuição, e não como o censo adoptado no projecto. 

Esse principio é.a negação da doutrina restri- · 
ctiva das attribUições do poder constitumte, que 
por essa fórma seria soberano e independente, 
como deve ser, porquanto nesse caso a camara 

visara adia como disse ado tar a reforma 
consignada nos arts. , e 93 e reprovaria a 
reforma consignada no art. 94. ou antes a base da 
reforma seria profundamente alterada. 

O precedente de i83i e :1.834: tombem não apro· 
veita a favor do projecto que discutimos. 

E' eerto que na camara dos deputados em 183!, 
· · ro hontem decla o 

com o respectivo projecto primilh·o, foi feita a 
proposta estabelecendo as bases da reforma, e assim 
passou nn camara, mas foi emendada e corrigida 
no senado, justamente porque limitava a sobe
rania e attribuições da constituinte ; ahi passou 
o . projecto modificado indicnndo sómente os ar· 
tigos que deviam ser reformados, e o sentido da 
reforma (Apartes). E assim devia ser, porquanto 
o poder que conhece da necessidade da reforma é 
o competente para conhecer o sentido em que ella 
eve ser e1 a. 
SR. LOURENÇO DE ALDUQUERQUE:-Este é O essen

cial. 
O SR. MEIRA.DE VAsCONCELLos:-E' a doutrina nr

dadeira, de uccôrdo com ella está a primeira parte 
do artigo do projecto, que ind~ca a ·reforma dos 

senadores seja feita por eleição directa. 
I~ di cada a reforma, tudo mais compete á camara 

rev1sora. 
A segunda parte, porém, do projecto relativa á 

reforma do art. 9~ é exorbitante, porque eleva o 
censo. que, como sabe ~ camara, é a base pri:J?.Cipal 

, , J !Caa 
necessidade da constituinte, porque restringe o 
direito de voto a respeito do uma grande massa da 
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ad6pl;:ISSe O C S l UlÇaO sena esneces- e na primeira ses~ã~ a proposta da refOrJ.!la scrst 
saria a constituinte, visto que o direito de votar d1scutida e o que alu se vencer prevalt~cera e sera 
seria respeitado em toda sua l)lenitude, todos con-. promulgado ... • 
tinuariam na posse e exerctcio desse direito pnra Finalmente em seus effeitos, porque a saneção 
a eleiçãode seusrep_resentantes. importaapprovação ou desapprovação imperial; a 

Mas, si a elevação do censo é que justifica ele- promulgação, porem, inicia a execução; aquella <} 
gitimou a constituinte, é claro, que a lei ue ibui~ de pader moàeradM..:,_.,e~st~a·.-flei----------

------~:~o;n;v;;;oc;,;a;-~~;m;ttiltiTtifnrri>:e~n~aorrip~o~e~eéJg~t~st:ln:rrSisoililr;e~l,u~n:l acto do ministerio: são, portanto, actos mui dJs
essa base·; com elfeito o p0der legislativo ordinario tinetos e independentes, não :>e deve pois presumir 
cónvoca a constituinte· por causa de censo, e a sancção, quando a constituit:.ão sóm_e~te exige _a 
no mesmo tem110 determina a base do censo I A promulgacão. Accresce qüe o veto c mcompati
contradicção é manifesta; finalmente si o projccto, vel com a· reforma (apoia.dos), por quanto o veto 
que convoca a constituinte, póde determinar a.bnse imperial é suspensivo: si em duns legislaturas se-
do censo, então póde fazer toda a reforma. or ue · · · · · · 

· mms po e o menos. nos mesmos termos presume-~e a snncçiio art. 65 
Accresce, que, si a constHuinte ficar reduzida da constituição; mas na reforma constitucional o 

ao papel ou dilemma-do eim ou não-a refor~na veto ficará sendo erem torio e absoluto 
será de facto feiJa pelQ pe ., · · nuo po c. ser e novo ~presentado nas legislaturas 
tervenção do senado e da Corôa, o que não quer a seguintes, que não têm poderes par:l a reforma. 
constituirão. . · . 0Sn. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE dá um aparte. · Uma o"utra questão que já parecia venciaa, por-
que foi defendida por quasi todos os Qradores, que O SR. MEIRA DE VAscoKCELLOs :...:..A questão é di
me precederam, foi levantado pelo nobre deputado versa; ~~ nobre. deputado chega até esseponto levado 
pelas Alagôas em seu importai!.Ul~t~edd~i~sc~~l~u~s~oi€. ~C;o~n~-~_!Jp~el~a~c~o~n~s;e~qu~e~n~c~ia~d~a~s~u~a ~d~ou~~tr~iu~a;,·~~~~~~~--------

------~si~st!Al0':-G~er se a senaàe--oa a Cara o SR. LouRENco DE ALBUQUERQUE :-V. Ex. sat>e 
tervir na reforma. que a sancção é ·uma prerogativa que heje está em 

A constituição responde expressamente a esta desusQ pelo direito de dissolução. 
questão pela neg!iti'va. . · . . v E · · 

E' sómente a camara reVIsora da segumte legis- O SR.MEIR.~t DE ASCONCELLos :- stá em VIgor, 
la:tura, que rece~e poderes e tem competencia para e cu nego t<1mbem o direito de dissolver a consti-
reahzar a reforma, na qual não póde tomar parte tuinte. . . . 
o senado que não recebeu para isso faculdade espe- O Sa. LOURENÇO DE ALBUQUERQu"E :-Por inducção. 
cial dos eieitores. O senado não é o immediato O SR. :MEIRA. DE VAscoNCELLos :-Sómente quanto 

. representante da soberania nacional, é vitalicio a ~issollução, cabe agora de~ni_r 2 qu~ seja consti-
com oderes ermanentes e ·t 
earactertsticos de constituinte. · assembléa constituinte propriamente ditn. 

E' certo que a constiLuição diz no art. 177 que Na lei que autorizar a refórma se ordenará·, 
a proposta será feita na primeira sessão da legisla- diz 0 art. 176, aos eleitores dos deputados pal'a a 
tura seguinte ; a palavra legislatura ahi empregado seouinte legislatura, que nas p1·ocurações lhes confi~ 
não prejudica a doutrina, que sustento, porquaplo 1-a1n especial f_aculda.âe para a p1·etendida re(ónna, 
a consti~uinte é j11stament~ a camar_a dlf legisl~tura::J-!o~n~o~a~r~t-,.l~7~7~d~i~s~põ~e~:~· ~ng-a.~s~efldu~i~n~te~le~is~la~t~u;sra~e;in.~a·~-------
ordinana, e por consegumte a pnmeu·a s•'ssao..da. pl'lmelrasessao.... , pms, a camara os deputados 
constituinte é a primeira sessão da legislatura. da legislatura seguinte que recebe poderes par:t 

E tanto é assim que sómente se exige pnra a refórma, e portanto só mente é constituinte o ramo 
reforma a promulgação independente de s;mcçiío. temporario do poder legislativo, é a..,camara dos 

Com referencia á lei que autoriza a reformn, diz deputados de uma legislatura ordinaria especial
a constituição art. 176, que será sancciona.da e mente autorizada, a ella sómente são conferidos 
promulgada. Quando, porém, se refere ~í reforma com os poderes ordinarios, poderes especiaes p~ra 
feita pela constituinte, a constituição exige sómente n refórma; e, portanto, não e verdadeira a doutrma 
a promulgação nos termos do art. i77. de que, feita a reforiJl'a, fica ipso facto dissolvida 

Não foi sem motivo que no primeiro caso a con- a cClnstituinte; não: feita a reformn expiram os 
stituição exi~io snncção e promulgação, e no se- deres esf)eeiaes, mas o. legislatma póde conti-

n. OURENÇO DE BUQUERQUE dà um aparte. nós temos camara revisora oucamaraconstituinte,. 
o Sn. MEtR.-\.DEVAsCONCELLos:-E t:mto o espírito mas, revisora ou constituint~ é uma ·camara que 

~ letra da constituição é este_ que no art. çitado 177 raz parte da legislatura ordinaria. Não temos lc-
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gislntura cxtraordinaria em contraposição á legis- A constiluição não cogitou em successos extraor-
latura ordinnria. rlinarios que podessem occorrcr, mas que niio pó-

. · eis ordiaarias . 
O Sn. FREITAS CoUTINHo:- E' extraordinaria, Agora, senhores, passarei a tralnr do ce-qso. A 

llorque é convocada para fins especiaes. base do censo praticamente é a questão mais 
O Sn. }lEIRA DE VAsCONCBLLos:-A legislatura é importante <la reforma eleitoral; é o censo a base 

ordinaria, a camara é que recebe poderes cspeciaes principal da reforma, e na pratica, na execução da 
c cxtraordinario5. A constituição é expressa quando lei, o censo é a chave de ouro do novo systema. 
diz que os <>leitores confiram .aos deputados da Conforme fôr o censo, conforme forem as garan- ... 
lr.gislatur.t segar nte poderes especiaes-tJtll:fl:Ht-rer--1~· ts-ieetlHltoo--ftti' r-eHe-e~:~.tarub~e!!l8jeG*'idGaa,,.-(d~e~Ss~tai-Ssc-lg~aHraaawt!Jiaa~s>---------
fórma. Portanto, a legislatura não é conTOcnda dcJlende immediatnmentea óôa ou má execução da 
extraordinariamente. A camara dos deputados de lei, o credito on o descredito do systema eleitoral 
uma legislatura oruinaria é a constitninte de nossa (apoiados) quo fôr adoptado. 
constituição. Esta é a doutrina contitucional. - O projecto admitte para o censo dous elementos, 

Mas a dissolução? Eu entendo que emquanto a --3 renda ea capacidade de saber ler c escrever-. 
camara dos deputados está. no exercício dos po- Occupar-me-hei da renda, porque é o elemento 
deres coumtmntes ptna a tefo~:m·:roú·w--stn--1:-mm· .--peJirii0!!'"001SS1lor-<:i-.t-rprtllltlf'eez:zaHldfaa--cq'Jillltlaf.liHllltee:aaeiçãita~-;.-------------
uissolvida. Tenho visto levantar censuras ao projecto por 

o sn· .. L_O!ffiE~ço DE ALBUQUERQUE :- Nno está ~ue a renda é elevada. Estou sip.ceramente con-
- · uc sustentam sAra renda 

de !.1,00~ elevada, não têm razão alguma (Apartes). 
O Sn. ~[EIRA DE VASCONCELLOS :.....-Mas está suben- Toda a argumenta<:ão que se tem :reproduzido 

teniido, porque si a constituição libNtou a reforma neste sentido ficou destruída e completamente nul-· 
da intervenção do senado, c do voder moderador lificada pelo nobre deputado por S. Paulo, quarid() 
pela sancção, não podia abandonai-a aos azares da disse- quem. tem 2006 tem 4.00/J ; esta é a vcraadc 
dissolução, aliás mais perigosa do que o proprio pratica (Apo1ados). 

Mas a Con11tituinte púde ser facciosa, dizem ai- ' . EI.ES. Mas n6s.qaeremes 
guns, póde abusar de seus poderes ; são hypothescs o censo da constituição. . . 
gratuitas, nellas nãs cogitou a propria constitui~ão O SR. ~1EIRA DE Y AscoNCELLos:- E' justamente 
c portanto não podia a respeito providenciar. nesta parte que os nobres deputados não têm razão. 

Não podemos presumir que a constituinte exor- 0 Sn. GALDIXO DAS NEVES:_ Porque livravamo-
bite de suas funcções; nem a dissolução, que é nos de fnzer constituinte.· 
sómente autorizada por motivo ãe salvnção publica 
é necessaria para conter a constituinte, porque esta O Sn. MEIRA DE VAsco:s-cELLos:-Não devemos 
tem uma limitação natural dos seus poueres. Si fazer questão qmmto á constituinte pelas_ razões 
ella tivesse faculdade absoluta para a reforma, ex:pendidas; essa questão está vencida. 
ou s1 fosse permanente, ser ia p ' · aatestayel {{Ue quem po~SS:Milldi«-a....:~ó\10~1)~8-11DK~:lcté41P~J"OC~;illt-----------
rectivo. da constituição, tinba maior fortuna do que quem 

?!las si ella só mente pó de reformar aquelles ar- pasme hoje 400"000 (Apoiados e apartes). 
Com o censo de ~001$ temos descido nté o voto 

tigos da constituição cuja necessidade for reconbe- univer5al, assas desacreditado nas eleic.:ões de ea-
cida pelo poder legislatiTo e pela Corôa, segue-se maras c juizes de paz; é necessario elevar 0 censo 
que sua esphera de acção gira. em um circulo limi- para evitar os inconTenientes, males e escandalos 

:- i"o ·de a b sar o a transTiar-se 
porque sómente póde fazer a reforma ou alteração · 6li1'adtmm em taàas a.s-é{looas-e-logaRrep.;,s,,e~--------
tiUe fór indicada. que tanto têm concorrido para falsear o sys!ema ; a 

reforma com o voto universal conservou o Ticio 
b Sn. LoURENÇO DE ALnUQUERQUE d:i um aparte. radical de sua organização. 
O Sn. ~lEtRA DE VAscONCELLos :-0 que se póde Portanto aquelles mesmos que combatem o pro· 

tlizer 4 que nessa época n interpretação não foi jecto não poilem nem deTem desejar o voto uai
feita pelos meios constitucionaes; mas interpretar versnl, seria uma reforma ••. 
uma lei niio é fazel-a. O Sn . GALDINo DAS NEVES :-Nós só queremos o 

A constituição só mente providenciou para os quo a constituição quer. . 
c.asosordinarios; porhypotbese poderiamos tambem O Sn. MEIRA DE VAscoNcELLOs:- .•. sem espe· 
q~urar, que o senn o a usan o e ,sua orgnmza- rnnr.as o me \orar; segmr mos quer a 

çlio se tornasse oligarchice e faccioso, facto que · constituição, parn que effectuar a reforma por meio 
felizmente ainda não se deu, c .:acredito que nunca de uma constituinte'! 
terá Jogar, quando porém se verificasse, o remedio E' justamente porque queremos um censo 
não está na constituição, seria adaptada alguma .div-erso da constituição que reconhecemos a ne-
providencia extraordinaria. Não figuremos liypo- cessiilade de constituinte. -
theses uramente gratuita~, c que pódc-se appli-
r.ar a qua quer outro . po er que exor 1tan o se 
mostre faccioso ou oi ig-archico, abusando da Torça 
numerica, ou e~istencw vitalicia. 
Qu~l o r!lmedio que a constituição offerece 'f Fe

lizmente niio se tem dado exemplo de~tn ordem en
tre ~ós, m~s si desgraçn~ameDt~ se . de.ss_e, o r~: 

aquelle que for dictado no .momento supremo pelo 
patriotismo ou pelas circ111nstancias (AJXIrtes). 

neste terreno é improcedente, é absolutamente 
ju~ustentavel , a rendn para base do censo não 
pode ser inferior a ~oosooo. · 

O Sn. GALDINO·DAS NEVEs:- Estamos com os 
Srs. Zacarias, Nahuco, Saraiva e outros. 

o · - P •rdü -m · 
Sr. Zacarias no senado disse qae a reforma elei. 
toral podia ser feita sem constituinte, conser· 
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vando-se o censo da constituição; mas si nós re- Ha de ncontecer no novo regimen o que agora 
co~1~1ccermos _ql!-e o censo da constil~ição é muito succede a -~~ma grande massa de pov? que denria 

. ' ponto cardeal da reforma, si praticamente, como 
reconhece o .nobre deputado por S. Paulo a base 
~e 6,0015~ é a mesma de 2001~, como atacar 'o pro-
JCCto por esse lado? . 
• O Sn. GALDINO DAs NEVES dá um .aparte. 

O· Sn. MEIUA DE V .AscoNCELLos :- E' então uma 
opposição systematica que se faz ao projccto. · 

(Há outros apartes.) 
Sr. presidente, o elemento- da renda como base 

~o censo offerece pnra mim um grande perigo, e 
e que se acba muito desacreditado no systcma vi-
gente. · 

(. ' .. .- , 
dei~ará de e,.ercer esse direito pela ·exclusão; são 
muttas vezes esses os phosphoros de que falia o 
nobre deputado. 

0 SR. GALDI~O DAS NEVES dá um aparte . 
0 Sn. M:EIRA DE VASCOKCELLOS :-Então substitua 

capoeiras. - -- ·- · -----~---·--
Eu, pois~ desejaria com todo o empenho que, 

tratando-se da base do censo, se l!rocurasse um 
typo de prompta prova, de facil verificação, de ma
neira que se podessem evitar os abusos. 

Nessas condições se acha a condição de saber . . - .. . 
o abuso será com mais facilidade reparado. ' 

E' esse um ponto importante, e digno de medi· 
ta ão; a condição de saber ler c escrever diflicuHa 

renda for a medida de capacidade ou condição de as mesas qua 1 ca oras os a usos, e am a quan o 
voto. • porventura abusassem, seria em menor escala, e 

E' certo que em quasi todas as reformas elcitoraes com mais facilidade e segurança, o votante exer
detodos os poyos a renda tBm sido a base do censo. ceria o direito de recurso; ao passo que pela ron
?!lns na reforma que projectamos devemos ser sobre- da, não só o abuso é mais facil e inevitavcl, como 
tudo praticas, e respeitar pelaexP,eri~ncia as Iiç~es o recurso da exclusão mais diflicil, e ás vezes im-

. , , • ., ossivel· o votante em ren-ra ou não ossue a roTa 
do Brazil, e á maneira arbitraria e defeituosa de de sua renda, ou não póde exhibil-a, porque de
verificar a renda; todos conhecemos, e por ·uma manda despezas, que não lhe é possivel fazer. 
triste experiencia sabemos a que ponto têm chegado Entendo que nestas condições o nosso primeii'l> 
o arbítrio e abusos das mesas qualificadoras; a emp:nho deverá ser acautelar as exclusões, são 
renâa. é arbitraria, vaga, incerta, em sua verifica- e lias que viciam as qualificaçõe5:, e é justamente o 
çãons mesas podem abusar sem correctivo; os ex- vicio das qualificações, que estragam a eleição; 
cluidos ou não podem ou difficilmente conseguem ppis bem é incontestavel que a condição de sa~er 
fazer valer o seu direito para inclusão. ler e esr.reve,r offerece as melhores garantias para 

Em quanto, pois, a renda for a base do censo, a evitar o abuso da$ qualificações (Apartes). 
pureza do systema é probleml'ltica, senão difficil, A .vo_tação em mas~a, é minha ~pinião, nenhum 
ou lmpossive . por essas razoes que o erec1 
uma emenda adaptando somente para base do nosso systema eleitoral até hoje póde desejar. 
censo a capacidnde de saber ler e escreYer. O GALDINO DAS NEVES dá um apapte. 

Tem sido muito atacado nesta parte o projecto 
pela exclusão dos analphabetos. Eu não estou ha- O Sn. !~fEIRA. DE VAscoNcEr.Los:- O npnrtc do 
bilitado, c ainda não vi nesta discussão quem M- nobre deputado ou naàa prova, ou prova ao mais. 
clnreces.::c esse onto aliás im ortante ara reco- O Sn. GALDINO DAS NEYES:- O mal -não estú 

votantes indevidamente exclilidos. bita tem principalm3nte concorrido para estragar o 
Si, como dizia, grande massa da população é in- systema; o defeito principal está nos_ habitas e nos 

capaz de escolher âirectamente os representantes costume~, sobre tudo na pessima educação; é ne
da nação~ sejam excluídos os analphabetos, mas cessaria combater esses vícios, o principal corre
sejam sómente estes os excluídos. Votem todos ctivo está nos homens, e nos governos, mas tam
que ~o_Etberem ler e escreve~, porque to_dos. nassas bem são necessarias boas leis, e reformas acertadas. 

a escolha. 
A renda vai ainda restringir o voto pela ex:

clusão dos que não possuírem a renda de 400$, 
entretanto que essa renda não póde razoanlmen
te ser aceita como typo da independencia do. vo
t:mle. Finalmente a renda é um elemento, que . . \ . ~ . 
ainda mais elevar o censo e o grave perigo de 
-viciar o systema. 

0 Sn. MEIRA DE VASCONCELLOS:-Não é assim. 
O nobre deputado por S. Paul'O figurou pelo 'sys~ 

tema vigente tres elementos de r.esistencia o elei
torado, o povo e a influencia; entretanto o governo 
constantemente tem corrompido o povo, avassalado 

· - o el it 
impor os candidatos; pela reforma porém desaJ!pa
rece a massa bruta do povo, a influencia local se 
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enfrnquece diante de eleitorado que é 11ermanent~ 
constante e instmido, e portanto mais diilicil uQ 
ser corrompido pelo governo. 

Scnhon's, colloquemos as causas em seu verda-
t etro uspecto : qucren o o governo abusnr, nu o ha 
rcforrnns possiveis, não ha leis que possam apro
veitar. porque com mãos, com pessimos executores, 
todas <tS leis súo mas, todas as reform<JS são em
proficuas; mas devemos nsperar, e é a unica es
peran~a qne me alenta, que o governo, ó actnal • 
os uese snccederem. se revistam da robiàade o-
lttu:a necessaria, do patriotismo preciso, para que 
o systema eleitoral possa se restnhelecer e rege
·nerar-se (A.poiado1 ). 

Pelo systema actual o governo aindn bem inten
cionado, não poderia g:-mmtir em sua plenitude a 
manifestação tio voto, conY~m pois, que a rcrorma 
offerera boas "'arantias lle execurã.o ara ue os o-
deres enc:1rregados de cnmpril-a encontrem resis
tencias e obices contra os abusos. As garantias 
devem ser recipi·ocns ; il~vcm estar na m~ralidada 

dencia· c instrucção 'tio corpo ~leitora!. O governo 
precisa de uma boa lei, assim como a lei depende 
de bons execcutores_ 

E' tempo de terminar, termino me dirigindo a 
todos os homens publicas que sinceramente se inte
ressam pelo ft;tturo doBrazil, á opposição,~ n~aioria e 
<• o ' ~- ( 
todos em noll)e da patria atllictn por tantos males, 
para que combinemos os nossos esforços, e derx[lndo 
de parte divergencias de formulas mais ou menos 
importantes c com interesse, dedicação e sinceri
dade prestemos auxilio c energica coadjuvação á 
importante reforma que se projecta.- Salvemos o 
futuro do partido, ampnremos a situação, e não sa
CJ'ifiquemos a reforma. Grande é o compromisso, 
a responsabilidade é. commum. 

-... • . . . .. • rr· 

brazilciro: este povo que em todas ·as épocas cri
ticas do pniz tem-se conservado com trnnquillidade 
de consciencia. c de espirito; este povo r,_uc deve 
es Lnr convencido por cxperiencia propria, pelos 
malc::; que tem soffrido, que o systema eleitoral em 
que vive não pódc continuar ; que sempre nas 

~~ rr 1 ... • ~ 

paga o trfbuto de sangue, é sempre a victima sacri· 
Hcada; este povo não se illuda, não se deixe des- · 
vairar, ouça com attenção, com criterio, com trda 
a circumspecção c gravidade as 110lavras lle seus 
representantes, confie na c:~mara dos deputn dos, 
no governo e na constituinte, e esteja convencido 
que todos nós ·nos interessamos em salvaguardnr e 
proteger os seus d1!'eitus. (.:1poiados,· muito bem. 
O orador é felicitado pelo Si'. ]Jresid(!ltta do conselho 
e }Jelos Srs. de utados 1resentes. 

A discussão fica adiada pela hora: 
O Sn. PIIESIDE::'I"TE dú para ordem do dia 31: 
Votação do projecto n. 215 que,,proroga o orça· 

menta. · 
. Ap~escntação de requerimentos, projectos e in· 

Col!tin~âçªo da discussão do projecto da reforma 
constitucJOnal. . . . 

Levantou-se a sessão its 4·horas da tarde. 

Sessão em ~1. de 1\laio de 1.879. 

PRESIDENCIA DO SR. FREDEniCO DE ALl\IEIDA, 1. o VICE· 
PRE~IDE TE 

SU~I:\IARIO .- E:tPEDIIlXTE. - Obscrvacõcs c rcqncrimcnto do 
Sr. Murtinho Cumpos.-PRDIEIRA PÚ\TE DA onoEM no nu.
Vota,ão do projccto n. 21;; do f879.-Dcclaraç;1o do voto.
Discurso do Sr. Leoncio de Carmlho (ministro do impcrio). 
Ohser>uçôQS dos Srs. presidente o lfa.rtinho Campos.-Vota
~·ão norcinal.-!lbscrn~ões dos Srs. Buarquc de Macedo, 
Fclicio uos Santos c :\icira do Vasconccllos.-Yotuç;io no-

• l •• • -

-Requerimento o o!Jserrações dos Srs. l\1orei~a ue Barros ~ 
Turarcs Dclfort. . 

Ás H horas da manhã fcitaachamada, acham-se 
presentes os Srs. Frêderico de Almeida, Ces[lrio 
Alvim, Alves lle Araujo: Ivlartim Francisco, Virinto 
de Medeiros, l\.1eir~ q~ Vas~onccllos, Esperidiiío, 

rio, Almeilla Couto, Paula Pessu;, Sergio de Cns
tro, l\Iartinllo Campos, Jeronymo Sodré, Scraphi-
co J•Ynaeio Martins Jo é Bn s ' · 
domiro, Theodoreto Souto, l\Ioreira de Barros, 
Mallteiros~ José Marianno, Rodrigues Junior, Fr~n
cisco Sodré, Joaquim Breves, l3arfío Homem de 
:Mello, Franklin Doria, Barão de Villa Bella, Mello 
Franco, Bulcão, Felicio dos Santos, Americo, José 
Bonifacio, Almeida Barbozn, Danin, Luiz Felippe 
e C r" . · 

Ccmparéceramdepois da chamada os Srs. Freitas, 
Epaminondas de 1\iello, Saldanha l\larinllo, Lou
J"cnço de Albuquerque, Zama, Barão da Estancia, 
Mello e Alvim, Souza C~rvalho, Costa Azevedo, 
Souto, Baptista Pereira, Sinval, Theophilo Ottoni, 
Fnbio Reis, Buarque de 1\fncedo, Olégario, IIP,efonso 
de Araujo, Monte, Silveira de ::louza, Affonso 
Penna, Ribeiro de l\Ienezeg, Tavares Belfort, José 
Caetano, Pompeu, João Erigido, l'llarianno da Silva, 
A ·ao-:- · • • • 

Carlos, Antonio Carlos, Candido de Oliveira, Joa
quim Serra, Ruy Burl.Jozn, Soar cs Drandtío c 
Barres Pimentel. 

Comparccr.ram depois de aberta a sessão os Srs. 
Augusto Franea, Joaquim Nabuco, Souza Andrnd1!, 
l\lnnoel Eustaquio, Lima Duarte, Leoncio de Cnr· 

c. , 'c. , -, e," · , i 
:Mour:i, Pri5co Paraíso, FlOI'ellcio do Abreu, Joaquim 
Tavares, Andrade Pinto, Macedo, Freitas Coutinho, 
Silveira Martins, Souzn Lima, Ferreira c.lo Moura, 
C3lll31'g-o c Libernto Barroso. 

Faltaram com pnrticipnrüo os Srs. Aureliano 
Magalhães, Beltrão, Diann, l~rederico Uego, Franco 
de Almeida, Frunco de Sá, Fidelis Botelho, Flores, 
Visconde de Pratlos e Lnfayette; c sem clln os Srs. 
Antoni9 de Siqueira, Delfort Dunrte, Bezerra Ca-

) ' ' Cnrrão, Carlos Affonso, Couto Uagalhâes, Costa 
Ribeiro, Espindola, Fran~a Carvalho, Manoel do. 
Magalliães, .Manoel Pedro, Prado Pimentel, Pedre 
Luiz c Segismundo. 

A.o meio dia abre-se a sessão . 

O Sn. :1..0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIE!'l"TE. 

ministro da guerra de 23 de Maio corrente, 
o o requerrmen o e mms papeis em que o 
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tem:nte do i6. o batallliio de infantaria Manoel Fe
lici:mo Pereira dos Snnlos, pede Hccn<;a para matri-

.. " ," - . 
t:1ria e cav:~ll:lria da província do Rio Grande do 
Sul.- A' commissão de marinha e guerra. 

Do ministro da agricultura de 30 de Maio eor
rente, rcmettend?, conforme reqaisição, a cópia da 
cons~lla da secçao do Imperio do Conselho de Es-

• tado ac~rca da companlüá de mineração de S. João 
' - reqmstção. 
Dq ~eeretario do sP.nado, de· 30 de Maio de i879, 

-partlctpando que o senado adaptou e vai dirin-ir á 
san~ç~o imperial a resolucão que approva a pensão 
de <JQ;> mensaes, concedi-da a D. Joaquina Rosa do 
Nascimento Andrade, viuya do capitão do corpo 

il" a · · · · ' · -
drade, ~em prej~izo do meio soldo que lhe possa 
competir .-Inteirada. · 

Re uerimento do Dr Jo é h maz de A uino 
o 'erecendo um projecto com esclarecimentos para 
salvar a crise financeira do Estado.~A' commissão 
de fazenda. 

· Vem á me~a, é lido, posto em discussão e appro~ 
vado o segumte _ 

Requeiro que se peça ao ministerio da agricultura 
com urgcncia o requerimeitto e documentos com 
que Thomas Netteleship. pediu o privilegio, que 
obteve, para o systema de calçadas de madeira de 
sua invenção, de.vendo acompanhar o dito requeri
mento e documentos qualquer parecer ou infor
mação que no imnisterio da agricultura haja sido 
dada a respeito, e bem assim o parecer do procu-

. . ' n ~ 

n. 7295 de !7 de Maio de !879. 
Requeiro que igual pedido dos mesmos documen· 

tos, informações e pareceres s.e faça quanto ao de· 
ereto n. 6509 de 1 do Março de i87i~ concedendo 
privilegio para introuuzir no lmperio o systema 
de cal~adas de madeira Whiter. 

Campos. 

O Sr. Mat•tluho Campos (pela or
dem) : -Sr. presidente, desejaria ter a fortuna de 
que actualmenle gozassemos a honra da companhia 
do nobt·e ministro do impcrio. A presença dos no· 
bres ministros na camara, é cousa sem duvida 
vantajosa ao serviço publico (Apoiados). 

O Sn. Jo.\QUJ?f NAnuco :..:..Sobretudo na ta parto 

0 Sn. MARTINHO CAMPOs:-Esta exigencia não é 
um capricho, não importa humilhação para os 
nobres ministros. A presença de SS. EEx. neste 
recinto, é uma necessidade para o serviço publico_. 
é um verdadeiro favor aos nobres ministros 
(Apoiados}. Muito me!l-OS tempo lhe s.erá roubado 
quan o por gues ues pequenas, qu:m o so re pe
quenos incidentes do serviço da administr8çâo 
SS. EEx. tiverem de in formar ; poderão informar 
verbnlmente, independente de discussões prolon
gadas, perda de tempo e r~querimentos inuteis. O 
nosso regimento, Sr. presidente, como Y. Ex. co
nhece, muito sabiamente deu esta faculdade, fez 
este avor aos mm1stros, ar- es mgresso ranco 
no recinto da camt~ra, ·onde de mais a mais a na tu

A. 62.-TOMO lo 

reza da nossa fórma de governo presuppõe a pre
sença cffcctiva ~elles, como se~do tirados do seio 

(Entm no salão o 81·. ministro do imperio.) 
Lamen~ava não ter a fort;:ma de gozarmos da 

companhia de V. Ex ... 
O Sn. LEO~CIO DE CAlWALIIo(?ninistto do im,pério): 

-Estou presente e ás ordens de -V. Ex:. 
O Sn: MAnTtNI.ro. CA:ItPOs:- Um.objecto de.pc-.. 

quena Importancta, talvez> me obriga a pedir ao 
nobr:e ministr_o uma ligeira. cxpliea~ão. A folha 
offic!al de ~OJe traz uma communicação dirigida 
ao drroctor oa ilSCola polytechnica um tanto sinn-u-
lar. 

0 

o ' 
O Sn. MARTINHO CA~IPos :- Esta communicação 

eomparada com a que foi dirigida.ao directór da 
~ ~ . .. .. 

que em materia tão importante como a de que se 
trata, como a organização do ensino publico, mais 
vale proceder com toda reflexão ... 

0 Sn. TAVARES BELFOUT :-Apoiadissimo. 
O Sn. 1i!ARTINHO CAMPos:-... embora com um . . . . .. 

liberaes nas conferencias da Plienix. e na exhibição 
pu~li~a de progra~mas politicos, na imprensa jor
nahstica. E' prec1so que o nobre ministro attenda 
que não está á testa do seu jornal ultra-liberal em 
S. Paulo, prégando doutrinas capazes de desviar a 
cabeça da mocidade ; S. Ex:. aqui é vo menos se· 
cretario de Estado,ajuda a puxar o carro do Estado. 
O nobre ministro na pretencão de ímmortalizar 
seu nome, de cahir, conforme ·nos disse, sepultado 
na mortalha o-loriosa da liberdade do ensino .•. 

0 Sn. TAVARES BELFORT:- E cahir de fronte Cr• 
guida, apezur disto t~mortalhado. 

O Sn. :MARTINHo CA.ltPos: -Não hn os! e perigo 
felizmente, mas no desejo de immorlalizar seu 
no,m_e, n_ão sei si rcceiando n pouca dura~ão do 
lllllliS terLO ••• 

0 Sn. T.\ \"ARES BELFORT ! -E fogo da discussão. 
0 Sn. LEONCIO DE C.\.RVALUO (ministi'O do im· 

pcrio) :-Quem fugiu~ ' 
0 Sn. TAVARES BELFOI\T:-Tem fugido.Niio quiz 

o~vir·m~ na interpellaçiio por mais quo lbe pc· 
d1sse ; nao traz o decreto. · 

0 Sn. LEONCIO DE CARVALllO (ministro do im· 
perio) :-Jú disse que havia de submctter o decreto 
á co.mara dos Srs. deputados. 

0 Sn. TAVARES BELFORT :-1\Ias não submette, e 
os artigos de louvaminha continuam a formar uma 
falsa opinião. 

· 0 Sn. LEONCIO DE CAUVALIIO (ministro do im-
perio) :-Qual falsa opinião. · 

0 SR. TAVARES BELFGRT.:- Então discutamos 
hoje mesmo ; é ia e requerimentos·. 

O Sn. hiARTINHO CAMPos :-0 nobre ministro pro 
cedeu em materia de instrucção publica com menos 
exames do que a materia exigia. Peç() lkença para 
dizer francamente-sou partidario da liberdade do 
ensino ... 

n .. \ 
actual decreto. 
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O Sn ~IARTINHO CA.:\tr>os:-... como de outra qual
quer !ÚJerdade, mas o de_c~eto do ~obre ministro 
me parece que se tradunra na prnt:ra, em vez de 
• c in ·m li!Jm·dade só de não 

aprender •.. 
o SR. TAYARES DELFORT:-Apoiauo; como o r1ue 

existe. 
o Sn. MAnTINHO Cmpog:-·.-·l?orqnc na. reali~adc a 

rrrandc reforma do nobre mrmst~o r~o 1mper10 ~m 
~ ue ócle rodu;m e a su pressao, 
a dissolu(.'ão, c annrchia do ensino ~ério._ E~ ma
teria de ensino, secunda rio c supenor, mto ~ao CS· 
colas que nos tem {lrincipnlmcnt() faltad~, ~antes 
quem queira apr~mler, é :~ntes. zel? _e pm~ao peJo 
ensino, e verdadeiro amor as sc1enc1a~ e Jctt as. 

o. SR. TA.VARES BELFORT: -~em duvi_dn -:-(l!rlo 
' (. • t ~ ~ 

abaixamento do nivlll moral e intelleetual doses· 
tudos. 

sabe ainda' que a mim c a ·s Ex. peze dize!- o, 
que a paixão \)iedominante entr~. o;; alumnos d_?s 
nossos cursos c mesmo entre os Ja formados, nao 
é estudar dcsrq•açadamente nós conhecemos no 
paiz muitos doÚtor1~s que se _potlem dizer an;~lpha· 
betos (1·iso); c em numero. n~o pe~ueno. 

relativamente ao ensino, cxaminemiJs o solo J~ara 
onde as transplantamos. O est~do em outros patzes 
mnis ndian~auos do que o Brazll offcrece Yantngens 
e tem incentivos que entt·c nós nüo <:xislem. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco:-Apoiado. 
O Sn. rtiARTINHO CAliPos:-E' muito louvavcl que 

um professor na i~adc do nobre min~8t_!'O do impe
rio tenha pelo ensmo uma grande p:uxao. 

tôm. 
o Sn. MARTINIIO C.\~rpos:-E' muito Iouvavel; mas 

o que ~cdia no nobre 1nin istro do imperio é que se 
aprovmtasse dos conhecimentos c ua expencncia 
que deve ter do seu ma;.:-iW.'rio nn fl1culdauo de 
direito de S. l'aulo, dos vicios c defeitos ... 

0 Sn. TAVARES DELFOUT :-Jú notados em pu~ 
blicações e memorias. 

O Sa. 1\[Anrrxno C.\UPos:- ... cruc ahi tive>se 
observado c os corrigisse tanto quanto couLcsse 
em sua acção. 

Por exemplo, o nobre minh:tro não pódc nrgnr 
que a maior difficuldade que em materia de en
sino ha no nosso paiz, não é a falta lli.l mt!ios uni
camente, não é a falt.a de esc_olas . unicamentt>, é a 

• l''" " 

que visivelmente não têm vocação, nem paixão 
pela sua profissão. 

0 Sn. BAPTISTA PEREIRA dit Uin aparte. 
O Sn. 1\fARTINHO CA~IPos :-Sou alumno de uma 

de nossas esc9las ,- ael)mpanho seu movimento 
constali~méíite; e o nol1re ministro, si quizer man-
ar azer um re rospcc o o JUIZO c seus ante

cessores em relação ao ensino, e digo mesmo 
só quanto ao ensino superior, porque dos vicias 
do ensino primaria nüo quero fallar; o nobre mi
nistro, digo, verá que essa grande falta é reco
nhecida por qunsi todos os ministros do im11erio 
em seus relatorios, e or muitás advertencias di-

nest~ sentiu o, alem de outros documentos officiaes 
(apozados); era esse o inconveniente talvez maior 
que o nobre ministro do imperio devia tmtnr de rc-
lllO\'Cr na su:1 reforma. ó n rr - · • 

o se,:;Tcdo de inspirar aos mocos o amor das scicncias 
e do. estudo, si isto é causa 'possível nesta terra do 
Drazll, na qual ser taboa rasa é causa tão util. 
F!illo, como disse,. do ensino superior, porque para 
dp:cr a verdarle nos estamos reformando uma cousa 
que ainda não se .c;;taheleceu no Imperio, que é 
um svstcma de en 1 . 

E~tamos reformando, nlleranclo aedamente. 
Por exemplo, cu só vc:1v possibilidade de ser o 

cn?ino livre do no?re mmisL:o do imperio apro
Ye.Itado pelos flumrncnscs hoje~ Como são os llu
mmcnscs que f~rn.e~em o principal contingente 
para o curso JUndJCo . de S. Paulo, e n;1tural 
~ c . 

curte ... 
0 Sn. LEOXCIO DE C.\1\Y.-\LIIO (ministro do irnpe-

1'ÍO dá un a n 

O SR. 1\LunniHO CA~IPos :-Perdoe-me V. Ex; 
por esta vantagem un1ca V. Ex. despreza muitas 
outrn:>, desot·ganiza o ensino ... 
_ O Sn. JoAQum NAnuco:-Apoiauo. 

o. Sn. MARTJ~uo CA:.IrPos:-Sr. pre~identc, eu 

o nobre ministro tem do modo por qlie se pa~savnm 
a~ causas no. seu. tempo, pcrguntmdo si S. Ex. 
nao conheceu murlos alumnos que nunca tinham 
a!Jcrto um livro. Si com as licões c sabbatinas 
si sujeitos a faltas, po:lia-se forriurr um mor.o seni 
nunca abrir um livro, o que não serit hoje? ' 

Uma das cons~quencias das reformns tlc ensino 
no Brazil tem sido inaugurnr-sc nestes ultimas 
annos um ensino que não existi:.~ até ha bem pouco 
tem o ue é re arar ara ex mes · 

Eis uma das conscrzucncias das reformas da ins-
trucç1io publica no nrazil (Apoiados). . · 

As ullunas rerormns trouxernm este grande me
llwramellto: }Jrcparar pnra exame:-: I (Apoiados). 
.Não se prepara pnrn se conhecer n mntcrin, prepn· 
ra-se para se fazer exames com pontos fixos, defi. 

• • I ) • • ;- ." • • 

mo feitos pelos IJUC pl'CIJaram par:1 exumes. 
O SR. JoAQUill NAnuco :-E CJUO mesas de exa· 

minndores! 
0 Sn. LEOXCIO DE CAm•AI.UO ('111illilti'O do illt}leriu) 

dá um apnrte. 
O Sn. ~IARTJ~no C.\~II'OS :-Algumns das arg-u. 

mcnta~ões de V. Ex., lm ele dar-me licença qnc 
I h c dig~1, não cstíio no nivel n~o j1i dn minha pc· 
quena posiçilo nesta camara, mas no nivel da sua 
c eva • 1\.mo pro essor c trct o. 

V. Ex. est<í no caso e conhece niio só as mate· 
rins que se devem cstudnr,.como os methodos c a 
maneira por que se estuda entre nós. 

Confessemos francamente, uma dns causas do 
nosso atrazo é o pouco amor ao estudo (apoiados), 
e a causa disto, assim como a de todos os nossos 
ma es pu Jcos, e que em tu o quanto a a mmis
tra~;ão póde metter o dedo .. a sua mão pesa para o 
m:~l (Apoiados). 

O que é que acoroçôa o estudo neste paiz? Não se 
sabe. 

Além da }ll'Ofi&são ue medico e nuvogado, a Cll
"Cnharia muitos oucos annos a esta arte em .ue 
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.. .. . . . 
quem lh'as ensine (Riso). Eu na tribuna não posso 
dize l-as, mas fóra dellu di l-as-Ilei, si V. Ex. qui
zcr, porque não ha oiTensa pessoal alguma. 

Sr. presidente, com as observações que vou fa
zer, dirão que eu não posso deixar de trazer o go
verno ~esso.al á discussão. Não, Sr. presidente, ao 

' ' ! ao lado da queixa pôr o elogio. 
Durante muitos annos em que o Sr. D. Pedro 11 

foi mais moço, emquanto andou começando a 
aprender, os homens de talento superior, mesmo 
quando não tinha ninda havido numifesto republi
c:;mo, os homens de talenlo superior, ainda quando 
republicanos, encontravam a protecção do Impera· 
dor nos concursos. 

Mo é. uma pura.verdade. 

os sous promenores, porttue a personagem que 
nclle 1lgura já não viv-e. 

A uma das cadeiras da academia das bellas artes 
era pretendente um moço. Esse moço, como muitos 
outros, era rcpuulic~lno o tinha feito uma manifes
\nção de republicaui!mo: não sei si uma vez tinha .. :- ' . 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS : -Um acto escanda· 
loso ... 

stgna e c z·a, nã · 
-por não poder levantai-a. 

Mas esse moço desejou concorrer. Era moço de 
talento notavel. 

O fallecido Dr. Thomaz Gomes dos Santos, que 
era director da academia das belh1s artes, convi
dou-o a concorrer, e elle lhe respondeu: ~Não vou 

O Sn. liAnTr~noCAMPOs :-:Mos porque 'f Nunca 
o Imperador se mostrou resentido disso (Apoiados). 
Nem havin motivo para beijar, nem para não 
beijar. Emquanto foi uma ccremonia exirrida 
pelo:; nos5os costumes, se podia. beijar sem âes
douro (apoiaclos), como se beija a mão do pai, do 
tio e do padrinho, como se nbai_xa a cabeça em 

a ; vou per er o meu c I ; 
passou em tal ceremonia; não quero expor-me. • 
O Dr. Thomaz Gomes lhe disse: «Não, isto abso
lutamente nada vale, • e insistiu pura que elle 
concorresse. . · 

O moço mostrou-se ainda receioso. Disse-me o 
fallecido Dr. Thomnz Gomes dos Santos, uma das 

llcssoas que gozaram e om agn!'a o J un o o 
mperador, c é pena que, por bem do J!lllz, nüo ti· 

vesse inspirado maior confiança (apoiailol), porquo 

J i os c n s s cçao, o m cresse, 
o espírito de justiça ~o Imperador protegeu sem
pre o talento, que nao encontrava protecção nas 

.. rr O' - ,.., 

de professores das faculdades, emquanto teve a 
responsabilidade da escolha, procedeu como quem 
tem re!'ponsabilidade; desde que perdeu essa res
ponsabilidade, é ~ patro~ato que a!1~ impera quasi 
que sem excepcao (apotados), e e 1sso o que tem 
feito de8_?credit~r os concu~sos. 

essa ~raqueza das no;sas corporações de ensino 
superwr quando mesmo nas regiões mais inacces· 
siveis as temos, porque são eUas a fonte e a exis
tencia linica do poder, entre nós esse zelo acabou. 
Os concursos não dão mais garantia a ninguein; e· 
não ha que!ll .. co~te co:n garantia ne1les, não basta 
merecer, e Indispensavel rogar e pedir d esdu 
cima, e ter fortuna do· ser agradavel. 

Esta é a verdade; sou o echo dos sentimentos e 
da convic ão rreral dizendo isto. l\iocos do maior 
talento são sacrificados aos reprova os uma, duas, 
tres vezes, ·em concursos anteriores (Apoiados). 

Contra isto estava na alrada do nobre ministro 
do imperio tomar medidas: Ora o que tem feito 
S. Ex. ? S. Ex. tem desejado (eu não contesto o 
o .louvo muito por isto) beneficiar o ensino pu· 

hco .. · 
0 Sn. TAVARES BELFORT :-Desordenadamente. 
O Sn. lhl\TINM CA'-tPos:- ... mas não t«!tn to· 

mado umn providencia ulil, emcaz ; não a tenho 
visto. 

0 SR. JOAQUIM NABUco:-Apoiado. 
O Sn. M.\RTINHO CAllPos:-Eu desejaria muito 

que S. Ex., por exemplo, sujeitasse esses seus 
rofessore~ á melhor de todas as pr<J!ns, q.ual ~ a 

S. Ex. tem feito neste sentido. 
(Ha ttm aparte). 
Os exames de escolas, e estabelecimentos que o 

Imperndor, em pessoa, faz, são sem duvida muito 
louva-veis; mas eu até suspeito que os examinandos 
sabem sem re ue vão ser examin-ados ines erad:t· 
mente em 'dia certo (apoiados), como os .estabeleci
mentos publicas sabem que vão ser visita1os. 

O Sn. FELICIO nos S.UITos : - Quando são visitados 
inesperadamente. . . . . 

0 SR. MARTINUO CAMPOS:- Quando são visitados 
inesperndamentc, já sabiam que iatn ser visitados 

I ll lt , 
Estas obsc!'vnções, Sr. presidente, têm por fim 

mostrar ao nobro ministro do imperio que, inde· 
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pendente destas su:Js reformas, S. Ex. tinha muitos 1 p Sp. 1\Lrnrrxao C.uiros_:-.:Mas e_mfim eu pre::u~ 
meios de influir~ bem do ensino publico; e um mw I~to m~sn:.o, e elle_ e da conhança de V. Ex. 
dos mais effi<:<Jzes era S. Ex. honrar, e:;timular e j como e da mlflh~, como e de todos. n_este as~urupto. 
em i mar o professorado, exigindo da parte delle mais Mas, ~Sr. presidente,_ o nobr~ mmtsfro tmha ~a 
zelo pelo ensino sua mao o recurso, nao prectsava de lançar mao 

• · . . . . ·.. . . deste remedio illegal. O officio do nobre ministro 
O ~n. LEo:o;cro DE C.o\.RVALHO (11must1 o do tmpelzo) · tem assim uns arl's de um sermão, de .urna admo~ 

-E o :rue faço. est.ação, irado e lacrimoso. · 
O Sn. MARTINHO CAliPOs :-~Ias para que S. Ex. o Sn. LEONCIO DE CARVALIIO (ministro do int~ 

o poss~ fazer, cumpre qne_Iu;,mre _os l~rofes5ores, perio):-E' uma ad,ertencia que tinha o direito de 
que na~ lhes negue o seu di!Ctto c JUStiça. fazer ao meu dele,.tldo. 

Eu nuo lamento a :msenem dos professores das o _ . . . 
escola~, para virem tomar pal'te nos trabalhos O S~. ~h.RTINIIO CAMPOS :-;-Na~ tem tal dlrciL?, 
legislativo:-, }lorque elles estão prestando rcle. ell_e na o e se!I deleB"ado, esta_ all1 com o seu_ di~ 
vantes serviços ao ensino publico (apoiados) , estão reJto de u~:u~ ant_t~o ( A.potad~s l· V. Ex. 1}.<10 ~e 
mostrando aos seus alumnos quanta vantagem lla mostra por let ~ab~htado a d_em1tt1r o lente substí
no estudo, estão honrando o professorado (Di- t~to por sua ailt!~mdade de.d1rec.tor d~"'~scola, nem 
versos apartes) São os professores publicas que tao pouco habilitado a este ests lo onomal_ em re~ 
têm prestado ;o parlamento francez todos ou uma dacção ~fficial_(Apoiadqs). . 
grande parte dos seus homens mais eminentes, Eu mo _l,erex o ?ffi.ciO todo !i c.amara,_que natu
como Royer-Collard, Guizot c outros (Apartes). E ralme~te Ja. o tera ltd~ n? D1~r!o O{ficwl, mas ha 
mais vale uma lição de um professor eminente dv um pnnclpto que deseJO ler (le). 
que dons ou tres annos de lições, como algumns c· 2. • Directoria em 30 de :Maio de !879.-Accaso. 
que eu soffri (Riso). o recebimento do officio de 28 do corrente mez, com 

Eu acharia muito digno de um ministro que se que V. S. me remetteu cópia da acta da sessão da 
diz liberal, si realmente f~r liberal, que entregasse congregação dessa escola, na qn~l foi presente o 
a escolha dos professores as faculdades. aviso de 2i do mesmo mez, determmando que desde 

(Cru:&am-&e apartes, o Sr. ,presidente 1·eclama lorro se executassem varias disposições do decreto 
attenção.) . · . . n.

0
7247 tle :1.9 de Abril ultimo. . · 

Mas, Sr. presidente, .o que me trouxe a trtbnna •Da referida acta consta que,dando conhecimento 
é este facto; o nobre ministro t.em dado umns do citado al'iso a dita cong:regarão, consultou a V. 
po~cas de explicações, mas ninguem ::-abe o que é s. si, á vista do art. i4,8 aos estatutos anJ!.ex~s ao 
hoJe estatutos ou. regulamento de escolas. decreto n. 5600 de 25 de Abril de 1874, nao tmha 

Por e·~~mplo, pelos estatutos das . nossas escol~s ella que oppôf objecções áquelle av_iso do governo, 
de. medtcma (de que tenh~ conb~c,me~to), de dt· e submetteu a ~otação alguns ques1tos tendentes a 
~1to e polytecbmca era dtrector mtermo o lente saber si se devw cumpril-o ou representar contra 
mais antigo. Isto é de lei.· elle; bem assim ter-se ~ecidido que nem havia 

O Sn. LEONCIO DE C.\nYALHO (11~inist1·o .do impel'io ): mate ria par~ repres~ntaçao ao ~ove~no .. 
-l\IcrecQndo a confiança do governo. •No alludldo offiCio procura v. S. JUSti~car o se-u · 

· proeedimento; allegando que, na qualidade de o Sn. M.U\Tl~no" p.ltP~s :-1\lerecell;dO a .. con- membro da congregação, sempre .manifestou o pa
fiança do governo: .. .- .. :sem .que a ,lei o eXIJa... recer de que os estatutos dessa escola só podem ser 
San~o Dous, !JU~ ~rmc1p10 ~e hb:ral. . _ alterados ou .por acto legislativo, ou sob proposta 

S1 o nobre mmtstro do tmper1o, que amda nao da congregação. · 
nos. pregou a excelle~~·ía dn uoutrma d~ ~1:n~1de • Considerando que V. S. ~ut _consulta_ que (ez á 
H:tbtno tle Grmtada, Ja 11rofes~a esses prmctpiOs, congregar:iio, att,·ibuiu-llte o dtrezto de nao executar 
de.v~mos espe.1·ar !JUC q_uando oceorrer vaga o no!Jre 0 aviso de que se trata ; 
m!ntstro da ~ust!ça va escolher para o supremo , Considerando que esse illegal procedin~,e~~to de V. S, 
trllmnal de JUStl~a ?s.quc m~recerem 3 c~nfiança poderia ter· occasionado desagradavel conflrcto rnt1·e o 
do .gov{'.r~o. O prmc1p10 .da. le1 é nbsoluto, c o pro- govenw c a cong1·egaçiio, si esta com louvaul cr·itel'io 
fesl';or mms anttgo (AJla1 t~s). não se t•econllecesse incompetente para oõstar a exe-

Acaba de dizer·:n.e um tllustre professor de uma cução do referido aviso; 
fnculdnde ile mc1l!~~na".c~m u~n zelo que_ louvo • Considerando finalmente que 1uio é admi.çsi~el a 
d~fentlendo os pm rle"-10~ da su:~ corpo~~çao que justificativa allegada por v. S., porquanto, Sl, em 
nao forn!ll.cre11dos senao por hem d~ cn~!DO que o virtude de opiniões anterior-mente manifestadas, rt•
nobre m1mslro tem tnmbcm um vtce-dn·ector de pttgnava·llle(a.ze1• executar 0 aviso mencionado, de· 
sua nome:~çao~ . . . VCI'ia tambem repugnar-lhe, como dü·ector dessa ~s-

Por que razao o nobre IDIDIStro, Vts!o que não cola, se>· o primei1·o a dar o exemplo do desrespeitO 
pócle cfestitnir o director da escola polyLe m du govmzo de CUJa confidnr.a era dê· 
não nomea um vice-director si lá existe este positario Ignacio da CunÍm Galvão. • 
Jogar '! r Declaro, em resposta ao referido ollicio, que fica 

O SR. LEONcio nE CAnvAT.uo (ministro do •m . . : · · · · · · 
-Posso perfeitamente demittil-o . dessn escola, devendo transferil-o a quem competir . 

O Sn. lYIARTI:>iHO CA.,IPOS:-Eu quando digo que na fórma da tei • . 
V. Ex. não óde é r - ·- arde a V. S.-ca.,·loswL~e~on'ltt:;uioi)-6jda~C[;;ja.~r"t:v!ffialfllll.O'fr. • .--- ---- --
uir um professor tão eminente como o honrado -Sr. Ignacio da Cunha Galvão, director interino 
Visconde do B.ío Branco (Apoiados). da escola polytechnica. • 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO minis ro do '1 
---- ----=E e ega o e. coufimiça (Não apoiados). 
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O Sn. MARTINHO CAMPos_ ; ___ A um . paiz em que 
c --dó 1;er .. it se não- dfz-Nosso S~nhor-embora con-

tinue e acto a Se ·0 rzsO , nao rea men e IStO 
uma grande exorbitancia (Continúa lendo): Con
sultar ·si de·•e-se ou não obedecer a uma ordem que 
não parece legal a quem a recebe. 

0 Sn. LEONCIO DE CARVALHO (ministr~do lmperio) 
doi. um aparte. 

mente uma ordem illegal (Continúa lendo.) 
Uma ordem ~el-Supremo. 

rio):--Lá não está isso. 
O SR. MA"RTINHO CA.\IPOS:-Bem sei que não está, 

eu 9uiztraduzir melhor (Continúa lendo~) A' vista 
da forma por gue se dio-na V. Ex. ·tratar ao seu 
subdito Ignacw da Cunha. Galvão ! I Realmente é 
admiravel. 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO (ministro do impe· 
1·io):-E' um erro typographico. . 

O. SR. MARTINHO CAMPos::- A explicação é bôa, 
mas nesta terra vamos todos tomando mêdo que 
nos tratem assim. Pela sua posição superior, pela· 
su:a patente, bem valia ao Sr. Ignacio da Cunha Gal
vão o tratamento de senhor. 

0 SR. LEONCIO D'E CARVALHO (minist1"0 do imperio): 
-Já disse a V. Ex. que foi um erro typographico, 
como ev1 n 

. outros jornnes. 
O Sn. MA.RTINHO C.uiPos :-0 Diario Oflicial t::~m

bcm vai necessitando que V. Ex. reveja os revisores. 
0 S:R. LEONCIO DE CARVALHO (ministro (lo imperio): 

-~Iuito tem feit_o o Diario. Olficial. E' um estabe· 

0 SR~ MARTINHO CAMPOs:-Eu resumo nisto a 
minhn censurn. As observações que tenho feito·são 
a denuncia de um acto illegal e nrbitrario de V. Ex. 
Si V. Ex. me demonstrar que tinha nutoridade 
para fazer com que deixass_e de s~r di~ector inte
rino da cscoln, nn falta do d1rector effect1vo, o lente 
mais antigo, eu fico satisfeito. Nns novas reformas 
do nobre ministro, S. Ex. procedeu com menos 
reflexão;_ e pão tome n má ~11rte a quali~cação. 

" . ainda dependia da approvação do corpo legislatiVO 
e o que era puramente regulamentar. E' uma con~ 
fusão que torna a reforma quasi inéxequivel. 

Não se sabe o que é regulamentar nem o que de
pende de approvoção legislativa. _ Foi um grande. 
defeito do regulamento de V. Ex. não querendo 
mesmo ·p ec1a- · ·- . 

Devia o nobre ministro limitar-se ao que cabia 
na esphera de seu poder, publicar a parte re1$ula· 
meritar, e propôr á camara o que depend1a de 
approvação regislativa, tanto mais quanto a camaro 
estava reunida. Foi o que fizeram os predecessores 
de V. Ex. Faziam o que estava na espbern ªe 
suas attnbmçoss e submetnam u camara o gue na 
podiam fazer. A reformà. dos· cursos superiores de 
mstrucção foi feita por autorizaçiio legislativa. 

Alguns ministros usaram della, mas nem todos"' 
usaram ; V. Ex., porém, achou autorização ara 
u o; usou mesmo as _autor1zaçoes esgota as e ca

ducas, fez um embrogho que não se sabe bem o que 
é regulamentar e o que depende de autorização 
legislativa. 

Este officio é precedido de outro do nobre minis
tro dirigido ao director da faculdade de medicina 
louvando-o por ter cum rido o decreto. ' 

0 SR. FELICIO DOS SA.l'iTOS : - En tretnnto não 
deviá. 

(Ha outros apartes.) 
_o Sn. M.illTINHo CAMPos:-,-Não sei porque s. Ex. 

nao mandou ~lguns despachos de agradecimentos 
m o 

0 ~R. J:EONCIO DE CARVALHO (ministro do imperio): 
-Fm dehcado respondendo ao officio do director 
dn escola. 

O SR. MARTINHO CA)IPOS:- Todo o mundo conta 
com essa delicadeza da ;parte de S. Ex., mas o mi
nistro do imperio não pode agrndecer que cada um 
dos que na hierarchia da administração lhes são 
subordinados, cumpram os seus deveres, obedeçam 
á~ !eis e ás ordens legaes. (O orador ouve ao S1·. F e-

Acabo de ouvir ao meu nobre collega, e não 0 
preciso ser medico como elle, e eis à que fica redu
zido o ensino livre da medicina supprimindo-se a 
frequencia dos cursos de clínica, tornando não obri
gatoria a_ frequencia (Apoiados). 

0· SR. FELICIO DOS SANTOs:- Não se pó de ser me-
dico sem o curso de clinica. . 

UM Sn. DEPUTADo:- H a exame. 

exame . 
0 SR. MARTINH~ CAMPOS :- Per~unto ao nobre 

ministro a que fica reduzido o e·nsmo livre da me
dicinn em todo o Brazil ; em logares onde não ha 
hospitae~, a que ficn reduzido este ensino ? 

sino nullo. 
O Sn. MAnTlNHO CAMPos:- A nossa faculdade do 

medicina não tem ainda numero sufllciente de 
nlumnos, mas supponhamos que se tivesse a vellei· 
dade do crear outras escolns,onde teria mos ns aulas 
de clínica'? Não ha obria-nção de frequencia •.• 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO (mi1~istro do 1111• 
perio:-Faça mais justiça â mocidade. 

0 SR. MARTINHO C.-\.MPes:- V. Ex, appclla para . . ~ 

0 SR. Jo.-\.QUIM NADUCO : - Ha uma idade que pre• 
cisa de disciplina. 
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O Sn. TAVAREs BELFORT :-Em todos os cursos 
é obrigatoria a frequencia. (Ila out1·os apartes.} 

O Sn. }[4.RTINUo CAMPOS : -Deixemos de rapazes 
<iUC têm juizo de velho; eu n-osto dos rapazes que 
fazem rapaziada!:\; bstcs tenho esperanças de que 
venham a ser homens. 

Sr. presi~ente, _desejo que o nobre ministro nos 
mostre a lCI em que se firmou para demittir o di
rector interino ~a escola polytechnica ; é o que lhe 
peço que nos dJga. • 

0 Sn. JOAQUI~ NADUCO: -.lluito bem. 

PRIMEIR."- PARTE DA ORDEM DO DI:"-. 

provocou cmfim o parecer de illustres c expe. 
r1en tes. professores. 

Si o decret~ contém defeitos, ao menos, nos 
pontos essenciaes, mereceu o apoio de toda a im· 
prensa diaria desta corte e de muitos jornaes das 
províncias, assim como de varias corpos docentes 
officiaes e particulares. · . 

Feitas estas observações, passa a defender-se 
da vehementc accusação que acaba de soffrer do 
nobre deputado por Minas, pelo facto de haver dis· 
pensado do exercício interino da dil~ctoria da 
escola polytechnica o conselheiro Ignacio da 
Cunha Golvão, que occupava esse cargo nn quali
dade de lente mais antigo. Facilima é a defesa. 

Os estatutos de todús os cursos officiaõs deter-
Posto a votos o projecto n. U5 de !879 com a minam que o Jogar re director é de livre nomca

emcnda apresentada, apoiada e approvada, foi a})- ção do governo. E assim determinam, porque 
provado, bem como a emenda, e rcmettido á com- consideram a directoria uma coinmissão, um cargo 
missão de redacção. de confiança do governo (Apoiados). 

Vem á mesa e é mandada inserir na acta a se· Não procede ~ argumento allegado pelo nobre 
gninte · d~putado por Mmas, de que a determíntu;ão . d()S 

Citados estatutos applica-se aos directores effecLi-
DECLAI\AÇÃO DE voTo. vos e não aos interinos. Dar-se-ia o maior dos 

absurdos, si o governo que póde livremente demit· 
Declaro que votei contra a resolução prorogativa tiro director effectivo, fosse obrigado a ~ónservar 

do orçamento. na directoria interina o professor mais antigo, ainda 
Sala das sessões, 31 de Maio de 1879.-Ignacio mesmo quando esse professor, abusando da sua 

Martins. posição,. erocure embaraçar o cumprimento de 
suas dectsoes (Apoiados) . Nem isto júmais foi posto 

O ~r. Leoncio de· Cat•valho (minis- em duvida. O Sr. Visconde do Rio Branco, di1·ector 
t1·o do lmperw) con.let;a declarando c1uc a opposição,- effectiYo da escola, ao entrar no gozo da lir.ença, 
m~l!lOr d:o que nmguem,. tem feito sobresahir a per15untou-lhe si queria nomear director interino 
u~lltdade Qo d~eret~ de 19 de :\bril que reformou ou ~eixa~ que esse cargo fosse exercido pelo lente 
a mstrurç<~o primaria, secundarJn e superiÇ>r, assen- mats antigo. 
tando-o sobre as largas bases da Iibcrdáde do en- A .nobre o~p~sição p~oponh~ uma. rerorma no 
sino e de conscieucia. sentido de SUJeitar o nunistro a fiscahsaçao dos di· 

Com effeito, na in terpel1:1~ão a que já respondeu recto~es .dos curso~ officiacs, ma~ emquanto o direito 
sobre este assumpto, o nobre deputado por Pernam- coustttmdo estatmr o contrario, ello orador ha do 
buco i~1pu~nou o referido decreto, porque 0 seu fnzcr respeita!' a dignidade do cargo que ocCUl'a, 
autor, mspmmdo-se nos conselhos de illustt·es de· embora para isto se torne preciso demiuir urn illus· 
mocratas e no exemplo dos paizes mais adiantados tre c poderoso conselheiro. (Muito bnn; muito 
em ma teria ~e instruc~~o •. es~abeleceu ampla libcr· bena.) 
dnd~ de ensino e permttLJU as faculdades livres a O Sr. conselheiro Ignacio do Cunha Gulviio, ro-
collaçiio dos grãos. cebendo _o .aviso do governo muntlnndo eX•!cUtnr 

Hoje o nobre deputado poro !linas censura 0 algumas disposições do decreto de ·t9 de Abril em 
mcsJ)IO decJ•cto,. porque tornou livre a froquencia vez de fazel-o cumprir, como eru de seu d~vcr 
-daa aulas, abohndo o wlho e carunchoso rerrimen r~une a congregnçlio para consultai-a si queria oÚ 
dJJs fulln:;, lições o snbbntin:Js, e libertnn'ào os nao executar o retendo aviso. A cong1·cgnçiio 
nlunu~os da flscnlizn91io _!]os bodcis para entregai-os po~en~, com .m~ito ct•itçdo, r.espondou quo não Ih~ 
no estt~uulo das US\lll'a~oes 9)10 devemos presumir assistia o d1reato de unpedtr n execução do um 
no cspu·ll~ do mot·os q~c JU contam mnis de 16 acto do governo, mns umcamente o de rcpresen~r 
anno~ do Jdallo o têm fe1to todo o cu1·so de prepà· contrn a decisão quo entendesse ofTen~iva :is leis 
rntortOs. ou ás convcnienclns do ensino, direito este que o 

Si n illustrndn opJloslçilo c1uo vivo n esmerilhar orador é o primeiro 11 respeltnt• (Muito ben~). 
motivos do bostllltlndo. no governo, não póde nrLl· Int.erro~nao so~re estn occurrcncln, o Sr. diro
cular censuras menos mfundndns o improcedentes cto1' m~rmo Jlrocurou justificar-se, alle~rando que, 
do que as rcferid:1s, releve dizer-lhe, faz desse na q~nltdade de memliro da congregação, sempre 
modo n melhor defesa do decreto de !9 de Abril n~nafestou o parecer de que os estatutos da escoln 

--------(~.4up~eot!liafftdest. . .--- ----- -'-------:-. -r-su---fHOHJdie'emm--sse-JeFHatHellerados por neto lcg islatho ou 
. .Pret~n e, como já disse, sujeitar em breve as sobre proposta dn congregação. 

daspos1ções do decreto ao esclarecido criterio das }~as, si assim pensava o director interino, si pa-
camaras, a cujos pareceres atlenderá de muito-b - · · o.-nii:A---- - - - --
. graílo. Deixa portanto para essa orcasião o exame exigiam o respeito ~s proprias convicções e a 'leal- -
dcti~o e minucioso das censuras que tem lido e dade de cavalheiro, que deixasse elle a dirêctoria, 
ouvido. em vez de manter-se em um car o de conUan 

---------ct'PGJOFI'-e-Ofl'fa~--cll+fliHtita-se a dizer que n· 1 ar I rano 1 cu :n es ao governo e quem era 
nem _precipi~dl) expedindo o det:reto em questão elegado? ( 4poiados). 
(Apoza~s). {fsou do uma autorização legislativa Assim, porém, não procedeu o Sr. director in· 
que amda VIgora . Est"ndon muito a mat:m·a.--~~ea--1--1lffi'i. 'i-fl.tA-->-,--tArul-f'l-l~·,on:rnb""'I;;,.6cng~úça"'-"'o.-, ~d"'o~a"'cc"'*'õr..,dtru~co~m...;.=~0------
os melhores livros e a legislação dos povos cultos, mmistro, mandado executar 0 aviso, passou elle a 
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Com estas observações iulga ter respondido ao Ao todo 13 votos 
nobre deputado por Minas, .demonstrando eviden- · 
temen,te a legalidade do acto, a que foi compellido 
pelo Irregular procedimento do director exonera
do. (Numerosos apoiados. :Muito bem; muito bem.) 

O Sn. !'RESIDENTE:-:- A discussão fica adiada pela 

O Sn. Jo.~Qum NAnuco :-Eu pedi a_palavra. 
O Sn. TAvARES BELFORT: -'Eu tambem a havia 

})edido. 
O Sn. PREsiDENTE : - Está passada a hora das 

discussões dos requerimentos. · · 
O Sn. JoAQum NAntico :-Não vai até ás 2 horas 

a primeira parte da ordem do dia? 
. ' 

" . • t • sa 
a hora~ á vista do voto que hontem deu a camara 
(Apoiados). . 

SEGUND!\ l'AftTÊ DA ORDEM DO DIA. 

O SR. PRESIDENTE :- Continúa ·a discussão do 
ro·ecto da reforma constituicional. 
O Sn. MonEIR.~ DE BAnnos requer o encerramento 

da discussão. 
Consultada a camara, é approvado o requeri

mento d9 Sr .. Moreira de Barros. 
O Sn. l\fAnTINIIO C.~MPOS requer votação nominal 

. para o projecto. _ · 
0 SR. PRESIDENTE :-As emendas são diVe!'sas, e 

• rr ' , 

votar em primei1·o logar o projecto. ~alv:~s as 
emendas, para depois serem estas votadas cada uma 
l)Or sua vez. 

OSn. liiARTINno C.uiPOs :-Sim, senhor. 
Posto a votos .o projecto ~. 67, vot~raiD:, n f~vor _os 
s. ... ' ' .. ' '"'' Jo:tquim Serra, Sinval, Daria, José Basson, Freilns, 

Rnurigucs Junior, Paula Pessôa, Jolío Brigido, Vi· 
riuto do Medeiros, Som:a Andrnde, Theodoreto 
Souto, Pompeu, ],foreira Brandão, Aragão e 
Mello, 'Meira de Vasconcellos, Manoel Carlos, Souza 
Carvalho, Epaminondas de Mello, Soares Ot·andão~ 
Serapbico, Joaqnim Tavares, José ~lnrianno, Luiz 
Felippe, lluarque de .Macedo, Esperidião, Ildefonso, 

_ Louren~o do Albuquerque, Bariio da Estancia, 
r • .. ' • • 

Bulcão, lldctonso de Araujo, Jeronymo Sodré, 
Moura, Almeida Couto, Marcolino~lollra, Ruy Bar
bozu, Souto, Augusto França, Azambuja 1\Ieirelles, 
Horta de Araujo, Almeida Barboza, Souza Lima, 
José Caetano, Freitas Coutinho,Candido de Oliveira, 
Corrêa Rabello, Hygino Silva, Ignacio Martins, 

~ . . . . 
Antonio Carlos, 1\loreim de Barros, Bariio Hom~m. 
de Mello, Leoncio de Carvalho, Olegario, Malbei
ros, :hiartim Francisco, Alves de Araujo, Sergio de 
Castro, Silveira de Souza, Mello e Alvim, Fernan
do Osorio e }la cedo. 

Ao todo 7! votos. 
Votaram contra; os Srs. Saldanha Marinho, Ta

vares Belfort, .Barão de Villa Bella, loaquim Na
·buco, Andrade Pinto, Baptista Pereira, Joaquim 

O S•·· Buarque de Macedo ( pela 
ordem ) observa que um crescido numero de 
deputados declararam que aceitavam a emenda . . . . 
votada a emenda, póde ella ser remettida 11ara o 
senado em projecto separado. 

Desde qua a emenda foi aceita sem ter passado 
os ra 1 s as s e1 uras, o mms e uma 

simples qnestão de regimento; e, ipso facto, pôde-se 
. tam.bem separal~a do projecto. (.Apoiados, e ruio 
apota<Ws.) . . 

Uma questão é consequencia da outra ; a sepa
ração de projectos faz-se por uma simples votação 
da casa, é uma materia puramente rerrimental. 

01 esta a 1 ea que preva eceu na camaraem todos 
os termos, e ainda um dos ultimos oradores, que se 
occuparam da ma teria, o Sr. conselheiro Martim 
Francisco, aceitou a emenda relativa aos acatho
Jic(Js com esta condição, julgando ser isso materia 
pm·amente regimental .. 

Consu1tn,portanto, á presidencia, afim de resolver 
por si ou ou vindo a casa, esta questão: si a emenda, 
no caso de passar, póde constituir projecto em se
p.arado para ser reme Ui do ao senado. 

O Sr. prealdente :-o nobre deputado por 
Pernambuco começqu por dil'igir uma especio de 
censura á mesa, censura tnjusta ... 

0 SR. BIJARQUE DE MACEDO :-Censura não j foi 
apenns uma. pergunta. . · 

O Sn. l'!IESIDEXTE :-A emenda não odin nssar 
pelas leituras que a constituição estatue p:u·a de· 
eretos ·semelhantes. Acónstituição e o regimento 
são muilo terminantes a este respeito, dizendo que 
passado o projecto por estas formalidad~s seguirá 
os tramites de qualqner lei ordinarin (Apoiailoa). 

0 Sn. BUARQUB DR MACEDO:- A questão· é si 
póde ser separada do projecto. 

O Sn. P:RESIDE:>."TE :-Pgrtanto, si passar n emenda, 
o nobre deputado pod.,râ requerer n separação. 

pela ordem para 

A camara consente. 
0 Sn. MEIRA DE VASCONCELLOS (pela ·OI' ) faz O 

mesmo pedido com relação a uma sua emenda. · · 
_ A camar~ consente. 
Posta a votos a ·emenda do Sr. Saldanha Marinho,. 

referente ao § 3.0 . do art. 95 votaram a favor. os 
Srs. Saldanha Marinho, Costa Azevedo, Joaquim 
Serra, avares e or , o r1gues umor, arao 
de Villa Bella, Soares Brandão, Joaquim Nabuco, 
Buarque de Macedo, Esperidião, Horta de Araujo~ 
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Andt·ade Pinto_. Baptista Pereira, Brev-es, Macedo, 
Seuza Lima, Corrêa Rabello, Galtlino, Affonso 

, - · 's, a e tvetra, 
Lima Duarte, Martinho Campos, Gavião, Alves de 
Araujo, Camargo. e Souza Martins. 

Ao todo 27 votos. 
Votaram contra os Srs. Sinval, FranklinDoria, 

Jo~é Basson, Freitas, João Brigido, Viriato de Me-

' ' ' ' .Moreira Brandão, Aragão e .Mello, Meira deVas-
concellos, Manoel Carlos, Souza Carvalho, Epami
nondas~ Seraphico, Joaquim Tavares, Luiz Fe
lippe, Menezes, Lourenço de Albuquerque, Barão 
da Estancia ,, Monte, Zama , Francisco Sodré, 
Prisco Paraiz~, Bulcão, lldefop.so de Araujo, Je-

' ' . ' . lino, Augusto França, Azambuja .:Meirelles, Al-
meida Barboza, José Caetano, Freitas Coutinho, 
H o-in o Silva Cesario AI vi an I · 
Ignacio Martins, Moreira de arros, Barão Homem 
de Mello, Leoncio de Carvalho, Martim Francisco, 
Olegario, Malheiros, Sergio de Castro, Silveira de 
Souza, Mello Alvim, e Fernando Osorio. 

Ao todo 50 votos. 
E' rejeitada a emenda. 
São successivamente votadas e rejeitadas todas 

-as outras emendas. 
O projecto passa para a 3.3 discussão. 
Vem á mesa e é lida a seguinte 

Redacção do projecto n·. 2:15 de i879. 

Á assembléa geral resolve : 
Art. :1.. • A lei n, 2792 de 20 de Out_ubro de iB77 

Imperio para os exe;ciC'lios de 1877-:1.879 vigorará 
no primeiro semestre do exercício de 1879- Hl80, 

'emquanto não fôr promulgada a respectiva lei de 
orçamento~ 
. Art. 2. • Regulará durante esse tempo a tabella 

de cre.ditos especiaes, que acompanha a presente 

Art: 3.; O ministro e secretario de Estado dos 
negocias da fazenda fica autorizado a realizar as 
necessarias operações de credito para a liquidação 
das contas dos annos financeiros de :1877-:1.879. 

Art. 4. o Ficam revogadas as disposições em con- · 
trario. . 

Sala das commissões em 3:1 de Maio de :1.879.
l. M. de Macedo.-:- Ruy Barboza. 

LEIS N. 23~8 DE 25 DE AGOSTO DE i873, ART. :1.8, E 
N. 2782 DE 20 DE OUTUBRO DE :1.877, ART. 20. 

unico, n. 6, e 
art. 23. 

Medição e tombo das terras que, 
nos termos dos contratos matri
tr_imoniaes,fo~am os patrimo-

tezas asSras. D. Izabel e D.Leo
poldina e seus Augustos Esposos :18:000~000 

Lei n. 23l8 de 25 de Agosto de :1.873, art. 2. o, 
· paragrapho unico. n. 3. . 

Construcção de um novo mata
douro no municipio da côrte, 

·fazendo-se a despeza por meio 
de qualquer operação de credito 

Ministerio da Agricultura. 

Lei n. :12~5 de 28 de Junho de :1.865, art. :1.~, § :1. . o 

Compra de bemfeitorias existen-
tes nos terrenos da lagôa de 
Rodrigo de Freitas .• , •.•.•..• :10:000~000 

Lei n. ·1.953 de i7 de Junho de :1.87:1., art. 2. o§ 2. o 

Prolongamento das estradas de 
ferro do Recife a S. Francisco, 
da Bahia ao Joazeiro e de S. 

au o, sendo a· despeza feita 
por meio de operações de cre· 
dito, na insufficiencia dos fu.n
dos consignados nas leis de 
orçamento................... 2.600:0008900 

Resolução legislativa n. 2397 de :lO de Setembro 
e . 

Construcção da estrada de fcrró 
· do Rio Grande do Sul, e garan

tia dos juros de 7 °/0 á compa
nhia ou companhias com que 
se contratar parte desta linha 
ferrea.. • .. .. . . .. .. . .. .. . . . .. 2: 800: OOOpOOO 

Resolução legislativa n. 2(1,50 de 2(1, de Setembro 
· dei873. 

Garantia de juros não excedentes 
de 7 °/o ás companhias que 
construirem vias ierreas, fi
c:mdo o governo autorizado a 
effectuar operações de credito, 
na deficiencia dos meios ord~-

, ara agar a speza 
relativa ás estradas de ferro a 
qu.e applicar esta }ei. • • • . • . . . i. 600: 000~000 

Lei n. 2639 de 22 de Setembro de :1.875. 

Desapropriações e obras neces
s;Jrias ao abastecimento d'agua 
á capital do Imperio, podendo 
o governo realizar opera~ões de 
credito ara esta des eza..... 3. · · 

Lei n. 2670 de 20 de Outubro de 1875, art. :1.8. 

Prolongamento da estrada ·de 
ferro D. Pedro II, autorizadas 
as operações de credito necessa
rias, no caso de não bastarem as 

Resolução legislativa n. 2687 de 6 de Novembro 
de :1875. 

Garantia de juros ás companhias 
que estabelecere~ engenhos 

de canna, autorizadas as pre
cisas operações de credito ..•.. 280: 00015000 
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Decreto n. 6918 de :1. de Janho de :1.878. 

2.300:000~000 

Ministerio da Fazenda·. . 

Paragrapho unico n. -í. 

Fabrico das moedas de nickef e de· 
bronze . .- ................... . 20:000~000 

Lei n. 23i8 de 25 de Agosto de :1.873, art. H. 
§ 5. 0 n. 2 .. 

por tonelada aos navios que se 
eonstruiFem ·no Jm:perio ...... . 50:000~000 

Resolução legisfati va n. 2687 de 6 de· Novembro 
. de 1875. ·-

Garantia -de juros e amortização· 
das letras hypothecarías de ban
cos de credito real, autorizadas 
as o era ões de credito neces-

~a-rias ..........•................. 

0 Sn. MOREIRA DE BARROS . (pela Ol'dem) requer 
dispensa da impressão da redacção para servo
tada. · 

. Con~ultada a camara consente na dispensa pe-

Posta a votos a redacção é approvaàa·. 

0 SR. UOREIRA DE BARROS requer dispensa dos 
imersticios para o projecto de reforma constitucio
nal entrar em 3.a discussão na proxima sessão. 

Verificando-se não haver numero, procede-se á 
chamada. Reconhece-se terem-se ausentado 33, 
Srs. deputados·. 

O Sr. Ta:vares Delf'Ór~ (pela 01;de1n) :
Sr. presidente, eu creio que se deve voltar á pri --
meira'parte da ordem dia. . 

O SR. PRESIDENTE :-Não ha numero para se· 
votar, e estando adiantada a hora, levanta-se a· 
sessão. · 

A ordem do dia para 2 de !unho· é a seguinte : 

3.• discussão do projecto n. :1.87. 

a. a discussão do projecto autorizando o governo· 
a r~mo':_er para a escola polytechnica o Dr. Aprigio 
Gwmaraes. 

As_materias designadas para a :1.. a parte da·ordem 
do dia 29 de Maio. · _ 

.A., 63.-TOMO I, 

Votação do parecer n. iO B da eommissão de 
constituir.ão e aderes sobre elei ões da rovincia 

o 10 e aneire. 
:t.a discussão do projecto n. 8õ sobre o monte-pio' 

concedido a 1}. Rita Candida Victoria Lima. -
Levanta-se a sessão ás 3 horas d3: tarde, 

A:Cta do dia ~ de Junlio de 18')'9' .. 

PRESIDEN"CIA DO SR. -FREDERICO DE ALMEID.\. 
:1.. o VICE-PRESIDENTE. 

presentes os Srs. Frederico de A-lm~ida, Cesario' 
Alvim, Beltrão, Alves de Araujo Candido de Oli~ 
veira Gavião Peix to Meira de · once lo . 
noel Carlos, Tavares Belfort, Libera to· Barroso, Se
raphico,. Saldanha Marinho, Galdino, Zama, Horta 
de·Araujo, Souza Carvalho, Martim Francisco,Mo
reira de Barros, Viriato de Medeiros, Sergio de 
Castro, Augusto França, José Caetano, Espindola, 
Joaquim Serra, Rodrigues Junior, Ignacio Martins,-
Pedro Luiz Silvei d · - · · 
Mello e Alvim, Manoel Eustaquio, Rfbeiro de Me
nezes, Marian.no da- Silva, Epaminondas de Mello, 
Lui.z Felippe., Malheiros, Barão· Homem de Mello, 
Florencio de .Abreu e França Carvalho. -

Cem pareceram depois da- ~hamada· os Srs. Monte, 
Prad~ Pimentel, Azambnja Meirelles, Cm:rêa Ra
bello, Antonio de Siqueira, Barão de Yilla BeiJa, 
Poinpeu, Aragão e Mello, José Marianno, Souza 
Andrade e Baptista Pereira. 

Carvalho, Lafayette, Ferreira-de Mourà, Aurelianno 
Mag·alhães, Americo, Carlos Affonso, Diana, Danin·. 
Frederico Rego, Fabio Reis;-Franklin· Do ria, Francé 
d'e Almeida, Francisco Sodré; Fidelis- Botelho,. 
Flôres, Jeronymo Sodré, Manoef de· Magalhães, 
TheodoJllir.g, e· Vis~onde de _Prados ; e seii_l ella. os 

. , ' 
· Couto, Andrade Pinto; Affonso· Penna; Aragão e 
Mello, Antonio Carlos, Buarque de M~cedo, Belfort 
Duarte, Barros Pimentel·,. Bezerra Cavalcanti, 
Bulcão, Bezerra de Menezes, Rtdolpho Dantas, 
Camargo, Carrão,. Couto ·Magalhães, Costa Ribeiro. 
Costa Azevedo; Esperidião, Freitas,. Franco de Sá, 
Frêitas Coutinho; Felicio dos Santos, Fernando· 
Osorio, Hyg.ino Silva, Ildefonso de Araujo, Joaquim• 
Breves, Joaquim Tavares, Joaquim Nabuco; José· 

- • •CT• •' • - • 

~tenú~r!~o~\~~y~r-~~:n:O~:~~~!fo~~!~~Jti~~~ 
Moura, Manoel Pedro,. Paula Pessoa, Prisco Paraiso,. 
Ruy Barboza, Sinval, So11to; Souza Lima;-Segis·· 
mundo, Soares Brandão,. Theodóreto Souto~ e· 
TheophHo OttonC · · 

sidente declará não haver sessão. 
' 0 SR. :1..0 SECRETARIO dá conta dÓ seguinte· 

, EXPEDIENTE.· 

Campo Mirtico do município da cidade de Jaguary 
em 'Minas Geraes, enviando a acta das ultimas e lei • 
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ções alli procedidas para eleitores geraes.-A' com
missão de poderes~ · 

equenmen o o rrga erro • n omo oaqmm 
Alvares ·Pinto de Almeida, pedindo uma pensão 
pelos serviços que prestou no Paraguay .-A' com
missão de pensões e ordenados. 

Vem á mesa e são mandados inserir na acta as 
f'eguintes 

DECI ARAÇOES DE VOTO. 

Declaro que si me achasse presente á sessão de 
sabb:tdo 3i do mez proximo findo, teria votado a 
favor .da emenda, apresentada pelo Sr. deputado 
Saldanha :Marinho, ao projecto da reforma cons
titucional, dando tambem á futura legislatura p~-

tuição (elegibilidade dos acátholicog). 
Cn_mara, 2 de Junho de !879.-0 deputado Flo-

Não me achando, na ultima sessão, no edificio 
da cnmara~ qria~d~ _se paz a 1"otos a er~1enda co~-

despeito não se
0

requerera vota~ão nomin~Í, declaro 
que, si estivesse presente, teria votado a favor 
della. . 

Aos 2 ·de Junho de 1879 .-Ruy Barboza. 

O Sn. PRESIDENTE dá a seguinte ordem do dia 

Eleíção da mesa. 

FIM Do TOMO PRIMEIRO. 
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