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GAliARA DOS SENHORES DEPUTADOS 

AC T.L DA i!~ .li.ESSÃO ll.\1 i8 P E SJJTLl!BRG 
DE 1882 

P'l'esú.Z.ncia do Sr. Lima lh<•wte 

SUAU!Ali!O .-J.<i~un. 1o.s ac~•· Ob.or••çü<lll do• Srs. 
FtUcio los Sa.atos.-•~PEDtt..uE .. -Reqnertmantos. dos 
s~. GOtlt:.ãlU~ d() CuY3.lko, ,\ ln\Gi,b. Noyuoirs, B•
tern do M6tletos. .\traoid& Olinir& o Tbo~ Pom· 
p.ea. - H.Uf.lU P.&li'U I>A. OlDIN S)O JW.!. -Prjmoir:l 
disc:QjSfo do ,,ojeeto n. 200 d13 .leis rrni11ciaos. 
DiiiC'O Utl Jo s~. C2nlli.Jo dlll Oli.v•ir~. - Sa::crt~O.Io 

r&RTI'O.I. oao"t.\1. ao Dl.\.-Contiltu:lç:io t.hL Lorcaira. dts-. 
cuso{a do orçaii!Qnla ol~ roeolta coral do Imporia. 
O~nrses dOii Srs. D• qtu·Ettr:a.ll• Toh:oir3 o Lou
rto~ 4o Alhuquorqo• (bliui•tro llo os\r~natiroi.)
OUill oo or. paro 11 da Sotambro <lo 188~. 

A'a H hora•, feita. n eh~mllda, aoha.tn-aê pro
•Gntea 01 St·a. Lima Duarte, Matt~ Mnchãdo, 
Ribeir~ do 111enozos, Baas~n, Theophilo, Vi•i~a. 
elo Andra.de, U!hüa Cinlrn., Vianna Vsz, Al~ 
meida Oliveira, Antonio P in to, J. Penil o, 
Ignacio Martins, Manool Carlos, &.tisbona, 
Carvulho RAlzende, Silva Mo.ia, Montandon, 
Prado Pimentel, Almeid~ Pereira, Rego Barro•, 
Pereira C~bral, Frn.1lklin Doria, José M1rin.nno, 
Juveneio Alves, Bezorra de Men ·zas, Ribas. 
Candido de Oliveh-a; Geminiano, Gonçalves ds 
Carvalho, Rodrigues Lim&, Ro'..lr igues Jnnior , 

· Souzn Queiroz_Junior, .Antonio de Siquci.ro., Al
coforado, Peretti, Aug usto Fleury, Adriano Pi
mel.l•el, Jose Pompeu, Passos Miranda, Alves 
de Arnajo, Cr~z Gouvêa, Afi'onso Celso Junior, 
Rodrigueo Peill:oto, Alfredo Chnvcs, IldeCono<> 
ela Ar.>ujo, . Vaz de .Melto, Martim Francisco. 
E scrtgnolle Taun.ay, Barii:o ~ L~opoldina, 
Coelho Campos, Abelardo de Brito, Henriquo 
Marques, Soares, Barão da Vil!a da Barra, 
Sin.-al, Carneiro ® C11nb, Almeida Nogueira 
e Barão de Araçagy. 

Com(lareosm, depois 4;>. clwnada, os Srs. 
Olympto Valladio, Espindola., Genei'OfO Mar., 
quea, Barã.o do Guahy. Csi.-neiro da Rocha., 
M~Dowell, Moreira de Barros, Lourenço·de 
Albuq11erqu~, Bar ao de Ganindé e C~ntão . 

v. v.-1 · 

A's ii hot-as e 50 minutos, ach ando-se pre'
sen~s 68 Srs. deputados, o Sr. presidente a.br~ 
a l$es:süo. 

ComJ>~recem, depois da abertll. n ae.ssiio e 
f.inda den~ro d4 hora regimental, os Srs. Fran
ciseo Sodré, At.-aro Camiuba, Souza Leão, Fe
licio dos S mtos, llfanoel Portella, Meton, Con
tagem, Cr<U, Ferreira de Mour•l, B .. lhoo~, 
Aristides Spinols., ~rtim Fro.ncisco Junior, 
Zamo, Barão de Anadia e Fernandes de Oli
veira. 
Comp~Neam, fól•J da hora regimental , o• 

Sr>. Ulyssss Vianna, Andrade Fhrueira,F~rraira 
Vinnna, Tarquinio de Souza, Pompeu, Leo~oldó 
Cunha, Duque-Estrada Teixeira, Silviano Bran
d40, Macia!, A11'ollBO Penna, T. HenriqL.Les. 
Araujo Pit>ho. Gonçalves Ferreira, Amaro 
Bazorro, ~·. Belisario, P.10!ino de Souza, Som
phlco, Camargo, Lacerda Wernel' l Costa. Pinto, 
Felisberto, C1rlos Affonso, Rodo pho Do.nus, 
Ruy B.ubo:a, Souza C.trvnlho, Pnula e Sou.t:>, 
Diaoa o Joaquim Tavares. 

Faltam , com c~uea participada, os Sre. 
Barão da Estancia, Caatel!o Branco, Gomos de 
C1111tro, Jolío Caetano, Pe•·eira da Silv~. Silvt:. 
1\hfrn o Saluatiano . 

Fnlt~ sem cnusa participad• o Sr . P r isco 
Pars.iso. 

B' lida, po&ta em discussão e ap\)l'l)vada aem 
deb • t• a acta. d• •e...a:o do di~ i 5 de Set-omb ro 
eor.rente. 

E ' llda, e pos ta em discussão a acta do dia 10 
ele Setembro corrente. . 

O Sr. Felic i o dos Sant.os (sobre 
a a c ta) : - Sr. -rreaideute, ; ei bem que aa rec-. 
tincações sobro a pública~.ão dos. diGcursos de..-em 
ser feitas ]Xlr eseripto, com tudo manda ore,.
c-im~ nto ; afasto-me com tudo d·•ss~ ree""-, por
que tenho de fazer uma rectificaçlo que invol"e 
uma questão pessoal. . 

No dillenrao do Sr. deputado Antonio Pinto 
vemo seguinte a parte attribuido a mim. (Li.) 

O Sr. deputado Antonio Pinto ~t.tribulra-me 
nma opinião que ell não havia manifestado . 
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2 Sessão em 18 de Setembro de !882 

S. :S~:. argumentava eom o resumo do meu dis
curso publicado no Diario 0/ficial. _ 

Reclamei, como devia , fazendo ve~ a S. Ex. 
q1le nio tendo eu re•iato esse reaumô; podia 
óllo estar in~:..aeto, e ontio, a proposito, a meia 
voz, quaei camarari!Uile!lte disse ao orador: 

~ Na:o ser como V. EI. não me faz respon
aavel pel "" face cias da Gaz-et « _de Noticias ou 
pelo-que de mim dig:. qualquer pasquim. » 

O Sr . tachygrapho, creio que de muito boa 
fé, aJt~rou completamente a minha proposição, 
tornando-a ofl'ensiva a um j ornll!, V. Ex. sabe 
q_ue por causa. dis:o use jornal entendeu d•ver · 
injuriar-me em um a r t igo de fundo. Não dei 
importancia •.. 

O Sl\. J. PBNIDO:- Nem devia da.1·. 

O S!l. FzLtÇto nos SA!{TOs:-.. • já dielill 
aqui, desta. tribuna, o que penso a respeito da 
imprensa. Nao sou. eivado do que ch amei 
.,,~~stiçllo jornalística ; doa -aos ar~<goa do 
jornal o valor que merecem: si ellea não .ee 
ln&pirar em na justiça. e n~ v erdade, só por se
rem oplnitlo da impransa, não alterarão jamais 
aa minha• con~icçõee, nem modifioar~o do m,. 
:neíra. alguma o meu p rocedimento nesta. ca&a. 

Quando vi o "parte-qu~ se me attribuiu pu
blicado na Ga..et,. de Noticias, mppaz que ti
vesse sido lltll ouvido por alguns dos report~S 
que eage jot-nal tem na eamara e que ea pouco 
oonheço . Agora, poróm, vejo que o aparte foi 
publicado no Diari.o Official tal 'l,llal o. Ga;;;eta 
o eseraven.: Ora a Ga;eta p11blicou o seu artigo 
110 dia seguinte ao do diae11~so; de sorte que o 
llol.'tigo foi escrlpto ~alvez quando aa provas ta
ohygTaphieas nem estaV&Il em ~o do Sr. depu
t&do Antonio Pinto. (Baumapcrte.) 

ReetiJico o aparte, nlo com receio das apl'6-
ciaçll01 da Ga.nta, que muito poaco mo im
portam no caso actllal, inaa por amor da ver· 
dade, porque eó qu·ero asr-reaponaavel peb qne 
~ealmente diase. 

O & . PRE&tnENrE:- Mas V. Ex . qaerque 
_ Íle mencione lsao na aeta. 1 

O S!t. FliLtCIO D<lB SANTOS:-Mandarei minha 
natifio.çlo por eseripto. Roperei, para iiozar 
eata declaração, qc.e o discurso do Sr. depu
tado pelo Ceara fosse publicado no Diarío O ffi
cia~. 

O S!l . PliE•lDliNT:&: - b so n~o tém nada 
com. a. acta. 

0 Sn . li'I:LtCIO - DOS .SANros:- Sim; tnas V. 
Ex. como preside á policia da casa deve ser 
informado-da eireumst.alle ia, a que já alludi, de 
oerem leva.d• • para a imprensa not&s lnexa.
ctas do que ae passa aqui, tomadas pelo tacby
gi'apho otiiCiaJ e p11bl icadae antes de serem 
Ti atas pelo orador. 
-_ .A.ereüito na boa fé do empregado, mas ob-
servarei que cs Srs. taehygraphOII devem aer 
,imparciaee, me.amo quando são empregados de 
qualquer jornal. 

Si algum delles é ao mesmo tempo ineum
-bido de p11hlicar 08 nossoe debat&a ·e de levar 
aotieiu <lo.<\ui pan a l >J.& jorru>e~~, é preciao q_ue 
e11aa Ílllle~ o.e desempe:nheJD. de maneu-a 

que nós os depubdoe não sejamos respoosaveis 
pelas malignidades que noe queiram aUribuir. 

E' quanto tinha. "' declarar. 
Vem á me~a a seguinte reetífieaçi!o : 
No discurso do Sr. deputado Antonio Pinto, 

publicado no Diario 0/ficiaJ de hoje, lê-ae um 
ap•rte meu to.ma.do e em inexa.etidiío . 

Eil-o : 
"' O Sr. Felicio dos Santos : - O meu di$

_curso ainda nio foi publicado. Não SI>U l'oopon
saval pelo resumo. Nilo sei como V. Ex. não me 
fez resp<insa\·ei pelo resumo d3 Ga::eta de No
tícias ou de outro pasquim igual. " 

O que .disse foi, em vez da ultinuL proposição, 
o •egninle : _ 

«Não sei como V. lllt. não me responsabilisá 
pelas faceciaa da Ga=eta de Noticias ou pelas 
opiniões que me attribna. q~•lquer pa•qllim.» 

Sala das se'tões, i8 de Setembro de 1882.
Felício ttos Sa11tos. 

O Sa . 1 • S&ORllTAlllO dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimento de D. Roa1 Patronilha de Oli
veira Ribeiro, viuva do capitão Antonio Lui.z 
Aleun.dre Ribeiro, pedindo· Ulll., pcneão paro. 
si e seus sele 1iJhos menores.-A' eommissão 
de pensões o ordenados. 

São lidas, poat?.S em discn.eaão e avprovada.a 
5em deba~e a.s red&cçõos do• vrojeclo• ns. 149, 
i42 e 186, bem como das emendas doe Sr• . RI\-. 
tilbon& e J. J. Co~lho e Campos ao projecto 
n. 1411. 

São lid011 e vão a imprimir _Oilaeguintea 

Projectos 

.A.eb.a.-se na pasta da co~~~.tniselo de commercio, 
industris. e artes o projecto n. 4í,de 1881-1882, 
dos Srs. dep,uladoo Bulb.Ges e outros autorizan
do o go-.erno r. conceder garr.nt~ de juros de 
5 •/o á eonatrucção de uma estradr. de ferro en
tre Alcob1ça, no Para, e a. cidade da Boa Viat~, 
em Goya.z. 

Trata-$9 de um:l estr•dJ>. de f~rro "construir, 
nio em regiões povoadas, de aul!iciente produe
ção exportovol, cre•da, de interesse immediato 
ou presente, mas abA de uma empreza que acha 
BUIL justi.ficd9ÕO I)<D in.ter~B.IOS f<ltUrOI de grande 
alcance, .em considerações politic!<S de Ol'dem 
muito ehvada.. 

Seja,pot'ta.nto,permittido á commiaa4o ootlldar 
eate asslltnpto, mais deta.lhadamentc do que 
co6tn.ma, para emittir seu parecer com funda
mento. 

O primeiro e mais 11rgen.te interesse material 
do Bra.zil é in'luestionavel.tn.onte a. eonsttucç~ 
de vias de communica.çio e transpor te, eondição 
8l1Sencial de pro~eaao e civ:iliaaçio na actuali
clade. A • falta desse apparelho é em grande palie 
de,.ida a languidez da vida w;cion&l, o pouco 
deaanvolvicnelll.o d:. nquao:a public:L, o-t.orpor 
em qae jazem ta.ntot milhatee de noMDOI com
patrlOI&II, babitant.ee do interior,aeggrega.doe da. 
conununhlo civiliu.dor& do secal.o, atraudoo, 
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sem appctites de progr .. oo, oem prodncçlo 
trooavel, e na mais la.ment.aval ignorando.. 

Maito lentamente vai sendo salisfeita aqlltlla 
neeessid~de si comparannos o que se tem feit.o 
no Brazil e na -ior parte dos pa.izes com que 
o podemo" confro"t.ar; mM a escas•ez u(lll re
euraos financeiro• , "pouca d onsldade da popu
l ação, à impel"feição dos methodos e illStrumen
tos de t rabalho, condiçõe:i othnographica• e 
oo8llliee.s especiaes explica.m o havermos tifO 
p·ouco progredido nesse sentido. Não ha negar 
todavia que muitas du causas apontadas, em 
relação ao e.lfeito de que trahmos, constitu~m 
um verdideiro circulo vicioso que conv~m 
roroper. Eltectivamente ellas •ó Jloderlo sOl' 
removijaa ou attenu:l.dos pelo prolongamento 
Elas vias de trans·portes, que levarão aos sertões 
uma injecção de sangue novo, novas idá$s, 
incentivos descouhecidos, creaudo industria.e, 
trocando proJucto~, dando valor ás grandes 
rique~aa do $Olo, estimulando emfim e. prodllc
ção material e a cultura intellectual.. 

Na popu.la.ção dispersa do interior, nos pe
queno• aggregados mcamoa, di..,eminado• em 
tio vast.as auperiicies, extinguiu--se a. força irn
pul$iva para o progresso; as affinidatles evolu
tivas da raça tornaram-se latentes, o os carae
teús tioos d" oivilizGçi.o se perdem pela. falta de 
sociabihd:!.de. 

Um equilíbrio homo~eneo, semelh:>nte â im
mobilidade quaai insttnctiva. daa raça, selva
gens, sue :ede11 á p~rda do movimento progres
sivo da raç:~. colonizadora nos oertões ; parece 
que esta foi por sn& vez con quishda pelo sertlto, 

. sob o influxo do elemento aborisene no cruztl· 
mento o mesti~&gern com elle e com o afri
cano. 

Oo anthropologist~• bil:o provisto eese resul
tado ; enm~los aliás de taea e.btlorpções retrc
gradu em diversas regi6es do globo aão conhe
cido!. A pr&~isão e • experionci:t são, portanto, 
o.ooordes n& mat~rie., 
N~ Ameriea do Sul, casa l?bOI'S.torio acti'lo 

da mestiçagem, no. ~viniilo de Quatrefages e de 
muitos oulr"" snbioe,aLnda niio s~ acha aeclim.ado 
.o l!r&nco europou, o, ai colltusem ropentio. t 
mente &80110.8 emigroçÕ1!s para esta e()nLinonto, 
em pouoo~ seculos todo o paiz rererleri~> áa 
raças vermelhas. 

No serü!o i!lterior 3S tendencias alo boin 
manifes\&B. 

A falia de commnnic&ções com o litm·al, onde 
a. eiviliução caminha, vai pouco a pouoc obli
teran.do ·n Js ndventi.cios a esa;.s regiões as tra
dições de progre;sJ a té qae, não baStando a 
b eredil.a.ried"'h p tra 1!11.&.~ contra o meio em que 
vivem, a el!e 99 Dilaptam retros-rada.ndo men
talmente. o valor ào eertanist.a actua.lmente a pouco 
apreclav ,l: enlretot.nto elle é talv~z o mr.ís 1m
po:rtante Cactor d& conslitui~o futura da naei~ 
nalidade bmzilein. 

Ba.sta considerar que elle é o colono acclimado 
e portando capaz de ftxar pelo. cruzamento a·eade 
a primeira gernçã~ o e:nigrante elU'open. 
. l(o eafórçO·p :ll'a. a adaptaçio de sua raça, ao 
meio brazilico elle viu cahir-t.odos qmmtOII não 

tivera01 bastante flexibilidade orga.nica para 
rno..1ific., rem...se couvenientemento. Gl"Bça.s à na
tllf1ll dispoeição elle veaeell na luta e trane
mitte a seu• dese~ndentes a fa<:tlldade da accli
mação. Al:.uns devem já essa !'roprie:bde BO 
cruzRrn~nto do portuguez, povo eooenaio.lmcnle 
pL~stíco, com as duos nações inte:tropicael 
inferiores, uma indígena, outra adventicijl, 
tamb&m. 

Da. mistura do branco acclimado e do mestiço 
com o colono europou é que provim a reso
lução mois seg-ura do prob!em~ da colonisação 
e esoe sara o muito mais volumoso conJlueote 
pam !romação da sub-raça brazilei ra 

E' ~rbnto negocio de maior monta o apro
veitamento do colono acclimalo o daa ra~a.a me,_ 
tiças, elementos que se. conservam no interior 
do pa.iz esto.ciooarios quan to ao progresso, mas 
íel iz•uent> em grande augmento graças ã •na 
fecunclid:!.de. 

A colonisaç!lo do Brazil dove eompor-se de 
duas corrent~s. uma européa e outra sertanista, 
que se devem encontrar e misturar pat-a a as
s i.ad4.ÇIO <la.s raças oxoticas. 

A quea\ão estâ bem estuda.de. pela. ocicncia. 
N>. Argelia a natalid&de do colono francez sem 
mistura a inda hoje é menor do que a mortali
dade; mas nas raçai ct•uzadas aquella e:>effieiente 
é milito maior do que e.ste. Basta uma po'luena 
fra.cçlo de sangue oceli.IIlado p!t.ra, na mtaton 
tom o .adventicio, adaptar a. slla descendeucia 
q uao:do ma.itas gerações de raça pura não bas
ta.m para o meomo resultado. 

Nia so ha allendido entre nos ás leis gerau 
d& climatologia proourando para o eat.ab3laci
manto dos colonos localidades isother.uicas com 
as de origem e pro~edancia deites. Isso é sem 
duvida diftieil na maior parte dos casos em re
lação ao Brll-z4, mM poderia fuer-sc· muita• 
veze& corrigindo a. laLiLade pela altitude. 

Qua ndo,porém,eireumstancias economicas 011 
outras se opp~em á observa.;:ão dessas l~i s , não 
reata a um paiz como o Brazil, que Jlrecis:l. da 
immigraçlo de J?Opula.ções ele ou troa ellmaa, 
outro recurso amio l'esi:roar-se a p~rder :l. 
maior [J:u'le doa advan:icios e fi1ar seus descen
dentes pelo cruza.meo.to. 

Ag dealocaçJea huiWlnas ee,!u1ndo o m<!ri
diano do fa talmente ex?ootaa á grande morta.
lidado. 

Demonstrado assim o valor do eartanista e a 
utilidJ.de de apro'leilal-o chamando-o a eommu
nhli.o nacional por .meio principalmente do 
desenvol'lirn~nto da. v;as do commonic>ç~o,ve
jamos como de'l3 ser delineado o plano. 

Dous penso;meutos ditferentes ha. entre uóc 
em relação a.o assumpto . 

Assustados cocn o augmento progressivo daa 
despezas pablieas e sJbr~.~udo com a ver~ 
sampre acere.cida do pagamento· do ju ros da. 
divida .naci:>nal, e não vendo prompto resul!Mo.
d.!.s emprezas actualmente o1n e7;ploraç~, al~ 
guns entendem-quo só deveramos emprebender 
taes melb.orament.os m~teriae~ dentro du forçae· 
do orçamento órdinrio ou apenas com pequenos 
sacriftcios. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 09:28+ Página 7 de 76 

4 Sessão em 18 de Setembro de 1882 

Outr:os,con •idorando quo esses melhoramentos 
vão apro~eitar ás gerações fnturas, pensam que 
devemo• sem r~ceio hy :olhecar o presenta e 
s~{'!ca.r resolutamente sobre os 'Vind mros as 
quanti"" necesso.rie.s para a maiS prompta e 
larg~ utilis1ção das riq nezas do aólo a da in
dustria.Os que assim opinam consideram que 
uma vez estab lecida a rade de vias de commn
nicação e executadas outras grandes empre
zas de progresso. si não· aens rendimentos 
immediatos, o accrescimo da riqueza publica 
originado desse ousado commetlimento virâ 
pa.ga~ logo os juros e amortizo.ção dos oapi
taes empregado' e melhorar a. situação finan
ceira, tr~nsformando nossos condições Qcono
micas. 

(,lu~l ~ du.as escolas é prefe~ivel? 
C o»ser .. ar 7l>eLhorando é sem q uestiio um 

pr-ograwma de bom ~enso e o nn.ico alvo razoa
vel da politiea. schntiilr.a. 

O principio, porém, só pódoseraccBi~oem cir
cumstancias normaes, quando a evolução se faz 
pelos fu.ctoJ·os ordinarios. 

Tod1via as e~tradas de ferro constituem um 
progresso por tal fórma decisivo que são ellas 
uma verdadeira re,.olução economica, e soa 
adopção por todos os ptizes civilisados tal 
imp11lso communicou ao seu commercio e indus
tris quq nio a.companhs.l-o.s nesse ea.minh.o seria 
dsUes distanciar-nos, a ponto de quasi ficarmos 
fór« do concur.o das naçiies civiiisada>. 

E' um steepk-chase, em que, si não podamos 
disputar os primeiros premias devemos ao menos 
não ficar fora ·da, raia. 

Já m•litos indicias mostram que o andamon~ 
mais accelerado dos outr Js paizcs vai nos fa
zendo perdor propcrcionalmant3 o terreno. Isso 
porém ainda seria de menos im~ortancia si não 
cstiYe 'S~Olos aob am.2aça. maior-perdermos o 
lagar na. hierarchia das naçõe•. ultrapassado~ 
por povos que antes nos eram inferior s. 

A boa. razão acons~lha pois qne se não des
presem os receios dos timidos, as necGssidad ~s 
ind 'clinaveis do progre~so impelbm os espiritoa 
a seG"uir s O?iniiio dos conftantns no futuro. 

Na impossibilidade d..} fa::er t~do de ""' 
jacto, um .t·n·itorio bs~Oiido no estudo e na ex
periencia dos erros pass~dos, quando pagamos 
a •j;>rcndizagem, n >o lova.rá a. esc •lher o pre
fdrlr os m •lhores, os mais urgente•. e o& de 
mais utilidade geral Qntre os diversos me-
lhoramentos. · 

Como só tratamos da viação, deixemos de 
lado quanto •e reíe~e a outro• serviços. 

Quaey deverão ser os pensall!entos dominan
tes.no desenvolvimento d~ noss1s vias de com
n:unic:ção ? - Qual tem si(!o o systems ini
ctado. . 

A utilidade geral e Ó intereose 1in,.nceiro 
são os m~veis normaes que determinam a 
execução dos trabalhos publicas : oouaidera
çiíes políticas e cconomica.s. A mnltiplica
ção·da rique~a publica l"'l~ aproximação dos 
cent~os consumidor~s á& regiões p~oduo.tc.raa. 
ais o intuito economico; "uniio das pmvin
ci~s, estreitando suas Tela~~es pela fa.eilidade 

cl:u: communieações c fo.cultar a defesa. de> 
p!!.iz no Clll!()·de aggressão interna ou exter~ 
na, eis o íim poli ti co. 

No pouco que témãs feito âpeoos tem se atten
dido á prirne1r:l idéa, e mesmo nssim, sem negar 
que ~enha.ruoa commettido muitos erro::; de aprer 
cia.çf(.o, quant.oà. àirecçã:o e sohre·a pr~fe1•eneia 
dos lr.,~ado;;, a ~scola dos tímidos na ct•itica " 
est"s emprehendimentos esquece que o valor 
de uma e•trada. de f ·rro não deve se~ deduzidu 
da. diíferAn.;:t ent1·e sua. receita e sua deapeza, 
mas sim. do estudo da utUidado quo. presta. 

Ta"s empt·ezas não de,•em ser espacnlações 
commerciats, mas sim fuctorea economicos : 
não se devem conetruir como recurso :fin'lnceiro 
immediato. mas como ne:.rocio de utilidad~ ge. 
ral e d~ reproducção indirecta, mas certa. 

O E•tado não deve cnrar tania de ressarcir 
seus sacriiicios nos f~etos e passagens: é no 
au,I:mento das verbas dos imposlus que-crescem 
proporcion:úmenté ao progre;so e complicações 
das relações economicas que cnmpre atteader. 

Por isso <i que só por irnpOS<ibilidade ma ui fes
ta deve o Estado fazer concessões aos particula
res para a con.strucção de vias de cornmuni- . 
caçlíti ; mosmo o.ssim ns cl!l.\tsttlas de reYer.<ão e 
resgate são prudentemente nrmados com os 
concessionarios. 

Si exceptuarmos a. estrada de ferro D. Pedro 
ll ern demanda das o.guas do rio S. Francisco e 
as c hamada.s estradas estrategicas do Rio Gmnde 
do Sul, nio vemos nenhum pensaménro poli ti co 

.directamente pros'gnido nas actu~'S vi~s fer
reas do Brazll. Ainda. assim a dclineatão do 
plano importante da uniiío das provinciss ba
nhad~s pelas aguas do S. Frnnci>co com a ca.
pital do lmperio foi exagerada prematur~mente 
pel& projecção d~• estrjl.das de ferro d"' Bahia e 
PBrnl>mi>uco, d·•cretada.s pelo ciume prorincinl 
e prolongadas sem ~üilidade nctlll).l, desacredi
tando apen~s o system • de viação. 

Esse mesmo plano foi em p~ r te comprome t
tido pelo actu~l traçado da. mesma estrndn de 
PAdro li, porquanto, para que fosse uma es
trada política a gre.ude norta brazíleira, nllo 
d lvia se~ creada com as grandes cJ•ossns deter
minadas pelos interess~s llnanceiros. 

A união do Imperio sõ póde ser mnntida por 
muito tempo cstreit •ndo ~s relaçijee das pro
vincio.s pelll. fAcilidade d~ communicaçõe~ 
entre todas. 

Assistimos no present~ seculo M espectsculo 
unico n• historia de um gl'a.nde lmperio cujo 
major di&metro é para.llelo ao meridiano. To:bs 
a.s grandes uniões politica.s ?\"Ojcctam -se, hoje 
como o~tr'ora, sobre parallelos equatoriaes , 
obedecendo a. influencias meteocologicaa mais 
ou menos aemelhantes:. E' que as relaçõe05, a:s 
condições, .as influencias, as tend;~nr..ias, o 
genio, o temperament o popular, cujo .. tran
sumpto constüue a raça. ou a naciolUllidade, 
oe formam, se .moldam e mantém affi.nidade$ 
1>rincipalmente obedecendo " leis physicas 
cuja resultante é o clima. 

Oa fragmentes esparSOJ; dos g-randes impe· 
rio" em ~om>s dift'erentes só·~ co.nservam ~:~nidos 
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como eoloniaa, isto é, mais dominado• do que çõao parA a adapb.ção ; ó necessario um lo.rmo 
asaimilruios. Desde que o progresso exclue o módio, uma certa plasticidade. 
regimen de sujeição á metropole, as colonias Assim constituido o lmperio, é possível que 
emancipam-se porque seus interesses p,o- sua desaggre(pçio seja mais demor.-da e talvez 
prios não podem cons1rvar a igualdade com os nio pau~ o.Jom d~ futura federa~:ão. 
de povos de natureza diíferente, porr1ue obede- !<'aci!h:>r portAnto a fusão dos povos que ha
cem a lni!uencias co.,micas divers:>.S. Ainda bitam o li?p~rio e ap~rt:''' os laços que unem 
quando a raça seja a mesma, b..sta que uru~ suas pronnclM á ~ n;ttssao à~ actual geração, 
parte della mude de clima par~ dilfereneial'-se 9 que se tem felto neste .se•ttido ~ Muito 
e romper-se a solidariedade. pouc.>, ~~vemos confess:.l-o. 

Entretanto de qu:mtas relações es.ístem Sem antrnr no exame de oatros meios con-
entre os povos nenhuma é de mais cohesão, ne- docentes ao mesmo fim attendcmos ao systema 
nhuma mai• capaz de fh·mar a solidariedade de communicoções . 
dos aggregados hnmanos do que a raça. Que valot• podem ter P"ra o fim proposto 

Serã possível que o Brazil se conserve uuiJo essas estradas construidas com a garantia do 
por alg:uns. seculos? A cohesão da raça ser!. Estado par~ os juros aos capitaes empregados, 
capaz d~ lutar com '"'llllgem pela uuião contm sendo uma em e&ln provinda.? · 
oe int~resses diversos provenientes d~> ditfe- A lei que decretou essa medida a ttendeu 
rença do clima e do solo ·e du solicitações da a ntes 30 desenvolvimento equit.ativo dos ele
diversi !ade de interesses 1 As previsões d& rnentos de riqueza das províncias. 
sc.lencl« soeinl não sio baetallte b:iseooas par:> Todavia, nem ~ mcnoa hou\'11 proporcionaH
responJI)r a essas interrogações ain.b qu~nlo dade, e alguma! de taes oo~cBSSoos r oram fui t •s 
fos;,em sómente os factores cosulicoa que en- desastradamemte, som e>tudos, ou a.nws, :•pezar 
trassem em jogo: bastam '" inllnencias nas- de demonstrado o erro della.~ e a sua improficui
ciJas da politiea, das pni~ões, de descobertas dade relati<a. 
scientifi--as e inJustriae• e tantos ontros intG-- l\iio discutamos, porém, tal assurnpto. Dei
resses possíveis e qne n5o podem entro.l' no c 1!- XOQ\03 de parte as ia justiças pt•atic tdas, DOD\ 
culo pan nos obrigar :1. r3serva na resposta. exnminemos si &s ri valida ;es pr.,vinciaes podem 

Nem clla imp<lrta senão como estudo ea~ecu- ilesculpar o• "utore• da lei. Tudo isso Ó·indiff"· 
!ativo. Seja ~ual for o fntaro do Brazil, nosso rente no nosso iim. 
dever ind9elm !Vel é nvid 1n~mente b•aba.lbar O quo nos im~orta •a.ber 4 que po•· motivos 
por manter c estreitar a unidade e a prime i~a economicos obvto< as p1·oTinchs procuraram 
necessid&de polüicn á empregar todos 08 1noios o• tender os suas esttada• do; p<}l'toa de mar so 
para isao. ·interior. Coàa uma procur.>u tirar o melhor 

Ha. uma circumetancia. quo milita om favor parti~o fina no 'iro de sua linha, semll.\tender 
da possibi!id,1de da união : é o. tendenda 6. for- nem ~o intcre'"' das vizinhas, nem á utilid,de 
mação de raças mixtas nova.•. Algum~' jli 80 geral, o qua aliás não eatav• no poMnmento 
vão deliacando com c~ractel·es nnntomicos ncP.n· que ditou a lei re•poctiva. 
Lul\do• 0 talye~ me.,mo com as couforznaçõco O syatema de viação política n'iio é esse : não 
osaena diversn.< do cr.tnoo (brnchyc•phnli~> doo póle ser eompo3to d-e estradas independentes, 
mestiços do Coará e dn outras lli'Ovinci~s do eentrit•etu, partindo dos portoS de m&r e ter
nort e). ·mill&ndo n•s z >nas a~rioolas sem anastomosos 

nem ortcria central. 
B '888 rnç:IS serão cosmopolitns em rolaçiio no Elle devo compor-a~· de um tronco cent ral, 

Urnzil intniro,••orqu o ã BW\ forru:.ção concorrem partindo d~ capitsl, prolongado de norto a •ul 
" raça latina,' pl .. stica o colonisadora, :>s atri- o trnnscuitlindo ramtficaçües ~ todas as pro
~l\:la o nmcrie~.nu oriundnedo lo~alidadoa iao- vinciu. Sóasa:m constitnir:ia. chave da :>bo
LherruiCD.II. A primeira ser6. n dominnnt · e ·saa b:uln nacional. m•ntendo n. ttni1io do tod~s as 
aptidão ao progroaso ao con •ervan\ no crtU:~, pe~ns. Elle assim a e r-" tambl!m a verdadeira 
mellto, as outr:tl eoncorrurlo para. n adaptaçíi!lllll vh astratogic ,, 
elitna. Por stt~ t:lcilidade á reprolucçilo o á De í~eto : emquanto 8ll no1111a.s pro\'inci9J! so 
acclimar.lo essas l'aQl\B mesti~~· ol~variio o al- eommun'cuem sómente p~ln vh oceanica eomo 
garioino da natalidado sobro o da mortr.li:lo.do. de6ndal..as em uma guerra estrangeira com 

Si os colonos curopotts ~>qui, como em outras CjUalquer potencia maritima que bloqueie 
pal'tes, tivess~m consJguirlo &l(tin~ir a• l'aças J:10SSO! por/.os on vigie noa""s cn•t"" com uma 
lndigenl:! e não chamassem ao paiz outras exo~ esquadra ou ~imples crur.eiros? 
ticas mais ;wclimaveis de prompto,n povo1ção do Basta que nm dos Estados que niio adh•riram 
Brouil en~iria para se fuer mnit.o! · s 1culos ~o tratado de Paris arme corsa.rios con tra o. 
porque a :<cclimaç!íÓ do enropeu só se cooee- marinha brazileira pua que sejamo> obrigados 
guiria sobre o sedimento Jas ossadas de muitas a g uardar c•da paquete ou transporte com um~ 
gerilçõcs. esquadra. de conserva para manter livres as 

Alem di•so umà ra~a ·pura. ••~bol.ecida em ~orilmn·nicn~ões Ílllerprovlnciaes. 
climas tãg divereos se diil'erenciaria bem de- Como soccorrer qufÍlguer província inn.· 
presga. se augmentando em povos dh·ersoa. dida em ta·•s eznerfrencia.~ ~ . · 

A a r .. ças cruzadas pódem re~is tir melhor á Não é próciso desenvolver um assumpto tão 
diversidad~ de influencias eo>miCM, porque ellas graYe o tio evidente. 
!I repre,entam b.ereditariament<). . ·N"" nossas circttmstancias actuaes ni!o 
- A · extrema rigidez como a e:u.gerada disper- é possível teni:Jor de•de jà a constmcção do 
sibilid&de ou expansibilid..de l!ào mâs condi- ; aystcma p<llitico do. nossa. viação. E' poré::1 
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conveniente flu.or o.lgum& eaWla apro.,eitaudo o 
que jli existe. 

Emquanto não podemos ennstruir a estrad~ 
de ferro do sul ao norte, do Rio de Janeiro ao 
Pará, prolongar a de Sorocaba até o Rio Gra.nde, 
estender a paulista ou outra até Mato Grosso, 
podemos e devemos unir esses pontos extremos 
por um syatema de viação mixta, aproveitando 
as aguas navega.veis dop grandes rios, ligan-
do-as com vias ferreas. · 

A eslrada D. Pedro Il em breve attiagirá. 
o S. Francisco, aproveitando a varias provín
cias do centro. "Diversas linhas procuram o 
valle do Rio Grande. 

Si M aguas do Rio Gunde e as do S. Fra.n
cisco forem unid •s á; do Tocantins e Araguaya 
por uma. estt~ada de ferro e consb:'llida umn. outra 
marginal na parh encacboairada do Tocantins 
ad instar da de Paulo AtfenBO, está formado o 
arcabouço do systemo. de união do lmp~rio por 
vias de commu.nic~ção. 

A construcção da esll.·ada de Santa C~ths.rina 
ao Rio Grande do Sul ou o prolong~mento da. 
Soroca.ban~ resolverá uma par\' d~ problema ; 
o prolongamento da Mogyana até o Rio Cra.nde 
jli está em disoussão nesta camara ; dahi até o 
Parnahyba ostá fei\J>. a concessão com garantia 
ae juros pela província. de Minas : uma vez 
ch•;gadíL ao Parnahyba a comp•nhia eopera 
cs.minbar logo e só parar em lta.cayú. 

De Coxim, porto do Taquary, affiuente nave
gado do Paraguay, a ltacayti, extremo sul da 
navegação do Aragna.ya, a ui•t,nci"- é de 660 
kilomstros (1). O Araguaya ou Rio Gran~e 
e porem navega.vel ato à barra do Rio Claro 
muito acima de I tacayú, port~nto a distancia 
entre os dous pontos navega veis é mBnor. 

Do CuynM, c< pita! de Mato Gro 'BO, ao Ar.•
gnaya a distancia ti lambem de 660 kilome· 
tros (2). 

A distancia entre Cayaba e o ponto navega
va! do rio Manso, grande affitlente do ..A.ra
guaya, pôde ser aind~ meno~, porquao.to· a té 
40 legua.s (250 kilometros) da foz daquelle rio 
tem elle sido francamente llavega.do. 

J3. ae vê que uma via d e eommnnicação de 
500 ki!Gmetros no roaximo póde unir as aguaa 
navegaveis do Araguaya ás do Pa.ragnay, isto 
é, o Amazona< ao Prata a.travez de Goyaz. 

P or outro lado, qua.si na mesma distancia 
:liea.m ae o.guos na.vegavzis do Araguava :!.s do 
Parnn.hyba, e port anto as commonic.;'ções do 
Tocantins com o Par ma dependem de um tra
çado do. união igual (3'}. 

Perlttstrando o mappa do Dr. Honorio Bicá-
lho, levantl!do para indic:u- o plano geral dit 
rêde de viação do lmperio. vê-se como se póde 
eslabelecer a via. mixt& do Rio de Janeiro ao 
Pará. pelo interior de Goyaz a~roveitando .. s 
agnas navega.veis dos gra.ndes rios. 

Todos os planos. indicados acabam por u!nll 
linha ferrea. partindo do Tocantins a mais de 

f.l) llo'atorio dol)r. Joronymo Ja:rdlm sobr.J •·•:<Ploroçio 
~a Aro.g~aya-l850. 

{I} 1". Bu:cuo. Mem. cit. 
(3} Coneordn.ado com a. m.umoria justificativa da eom

misdo • Ma.to G~;DM()-de P. Btumo. 

60 lcilometro• acim.J>. de Irnp~ratriz e termi
nando em Belém cam cerca de 700 lrilome-
II'll•· . 

Não discutiremos as vautagens dessa ~raçado, 
mas e hltllitivo que no esto.do actoal das finan
ças do lmpcrio não ae póde pensar em execu
tai-o. 

Si, porózn, for aproveitada a navega~~o do 
alto TocnntinA até á secção encaehoeirada e 
vencida esta por uma via ferrea marKinal,tere
moa: 

De Belcim a Alcobaça-navegaçâi> franoa-
850 kilomotros. 

De Alco .. aç~ a Sa.nto Anashcio, via ferroa. 
D~ Santo 1\nasl&sio a Porto Franco no rio 

do Somao, offluanta do Tocantins, navega~l!o 
ftuvial. 

Do P<>rto Franco ao ponto navegavel,do.Sapão, 
otRuen te <lo rio P1·etJ, grande e navegavel 
at!l.uente do S. Francisco, estrada. de ferro de 
300 kilome\ro• no ma.ltimo. 

Dahi á. cn.pi\11 do Imperio póde-sa conside
rar resolvido o ~roblema da vla~ão, pOr<J.uanto 
tem-se chegado ás aguas navego.ve1s do 
S. Francioco. 

Aluda qu) de paaoa.gern, nlío devemos deixar 
de assignal:~.z• que da ~'ormoza em aguas nave
gavei' do rio . Pret' a lagóa de Parnaguá na 
provinci• do Piauhr, ond·> começ• a parte na
vegavcl do GurguGlà, afflnente do Parno.byha, 
a dist~ncia é tolvoz de iOO ltilometros e facil
mente vencid~ por uma via ferrea .. Realizado 
e~a commattimento, teremos elitab~lecida a. 
reun;llo dn9 nguas navegavei.ll dos nos1;0s 
maiores rios intoz•noa e crea.do o mooHerraneo 
brazileiro com uma costa mais l'ica. do que a. do 
Oceano, o quG jt. fôra. entrevisto pelo genio 
audaz o oroo.dor do Mo.rquez da Pomb~l. 

Com cerciL de 500 kilom~troo de via ferrea, 
conslruid~ em terreno facil, esta.belecida :fica 
a C)Qnununicnçlo dlt• agua.s do Tocantins, 
S. Fro.noisco o Parnahyba; e com os i03 kilo
metros de Sanh Helena de Alcobaça ~. Santo 
Ana!ta.aio ootnmllnicam-se as aguas lines do 
AmazonM com as do S. Franeia~o. 

Tão gigo.nt~•Cll perspoctiva. será uma reali
dade em pouco tompo desde qne forem venci
dgsas cachoeira• do Tocantins por uma estrada 
de ferro marginll.l. 

Pelo lo.do politico e de interesae . nacions.l 
eia o vs.lor do proj >eto •ujeito ii. noas:t aE•e
eiação. 

Si o enclt.l'nr:nos sómonte pela face do inte
resse immediato d•• regiaes banb.a<las pelos dous 
grande~ f<~n Wtnaeo do Toea.utins, sna. utilidade é 
tambem evidente. 

Ainda é bem nouco conhecido o interior do 
Brazil; póde-sa dizer 'J.ue em geralMompa.nhalll
se entre aó• cota ma1or curiOIIid 1de as e:s.plora
çõea do ceatro do con t.inente africano do q\le 
estwhm-se as viagens e reconhecimentos J?Or 
algum outro <ms ldo buzileiro tentados no nco 
territorio do sGrtão interior. 

Ainda que da p&Ss!l.gem, permitta-ee-nos ob
s~rvar q a e alll. hoje aio maia conhecidos na. 
EUJ"Opa ilo que no Buzil os traoalhoi do• S~~.bios 
e n.aturaliatas estun~air011 que têm viajado 
pelo centro do noBSO l111perio, f.Jrneeendo o me
lhor subaidio p1ra o ~Dhecimento encto desta 
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vasta t•egiãJ ! Ta.wbew os antigos culonos, pe
notronio nos sertões em btUloa do oo.ro e d os 
di~mantes, parecem menos anemicos do qua " 
act11al geração. · 

Mais do q ua no regimen independente actua.l, 
cuidou o go~erno da metropole na e::rploração 
c povoamento do interior e na catechese do 
elemento indígena. . 

Ainda hoje, mais de uma descoBerta de meios 
de eommunieação ten1 vindo revelar .a.ntigas 
explorações dos portuguezes esquecidas, com
provadas por documentos escripto l e por ves
tigios d9 habitações, e me•mo de estabeleci
mentos arruinados e abandonaios. 

Na provi.ncia de S. Paulo, nas mat~ de 
ltiste de Minas, quantos exemplos poderiam os 
citar{ · 

Si isso acont~ce em relação a r ed'iões mais 
proxirnas <U costa mari liun, não admira que 
em Goya~ se descubram ruinas de estabeleci
mentos dos jesllita.s, destiuados á catP.chese dos 
i.ndioe. 

Não admira g_ae seja desconhecida s.quella 
vasta e riquissuna pcovincia, abobada central 
~o Brazil ,e onde jâ o Visconde de Porto Seguro 
idaou cvllocar em um bdlissimo phnüto a 
futura capital do lmpario sul-omericauo. 

Correm de sul a norte quasi parallelaa as 
duas grandes arterias flaviaes de Goyaz, o 
Toca.n~íne e o Aro.gao.ya., interpondo-se uma 
bo.nda de tert·as de 30 leguas no médio. 

A uberdade dessa mesopotawia é facil de 
t!ileulor, attendendo-se á so.a foMilação alltt
vial projectada de um ·e outro Indo de uma 
cordi.lhetra central, cuja influencia t erminal 
detsrmiua na eonduenc1a dos dous rios a serie 
de cachoeiras que interrompe infelizmen te os 
doUs estuarios superiore!! e o inferior immeuo 
no largo seio do Amawnas. 

Estes dous rios reoebem imlllensos tributa
rios navegaveis procedentes das gra.ndes cor
dilheiras que a.tra.Yessam a pr-ovincia, e a. 
saparam <13.• vizinhas. Seus valles t~m 2.000 la
guas de superficie e oompoem-se de terrenos de 
alluvi.iio doa ricos s~dim~nlos dos rios, de m.ttas 
virgens e campos de cri&ção de gado. O sab
solo ê riq nissimo de productos minera.es entre 
os guaes avulta por sua importaueia o ouro. 
A ilb.a do Bananal, eom cerca da 600 kilometros 
de e:r.tensão entre os braços do Araguaya, é 
uma maravilha da. natureza., o '1.1ão ele Paranan 
offerece as melhores paa\agon$ na.turaes da 
Ameriea. E' ahi que se cria um gado quaei em 
tun terço superior ao do Rio da Prat~. 

Os_ cerencs, o café~ o caeia, s. eanna, o .al
godão e o fumo,. que s ' têm ex_portado a~é p~ra 
o Rio de J anetro, produzem extraord1na.rta
mente. no• valles do Araguaya e Toc.anti ns. 
A população, muito deficientemente recenseada 
em t872, erade i50.000habitantes civi.lisados, 
computando-se os inii!l"ene.s, segando o Dr. 
Couto Magalhães em 200.000. 

A f&lta de cornmunicações com o litoral tem 
impedido o aproveitamento dos grandes elemen
to& de prosperidade de Goyaz. Entretant.o ne
nhuma llrovincia, porém, á dotada pela natunn;& 
de melhOres -rias naturaea de transpo~tes. . 

Os dous grandes rio• ·~ frane!IJ!lente ~ve
ganis em ex~enaõea va.stiBIIllllag, e , remando• 

alguns ob8Lacu1os não muit.o coceidera.veis, po
deriam ser ~ulcados pelo vapor na maior parte 
de sen curso e apro,•eitados el!l dezenas de 
leguas os trechos inferiores de seus trib11tarios. 

O maior obstaculo G o que se pret~nde vencer 
com o proje~to em questão. 

O Araguaya offereoe franc~ navegação a vapor 
de Itacayü até o secc!l de S. Miguel em 240 le
g uas ou 1.395 kilometros. Dahi até Santo Anas
ta.do, abaixo da. con:O.nencia do Tooant~n~, a. nâ
Yeg&ção offerece diffi.culdades, mas póde ser fei
ta em todo a.nno por grand ,a barcos. São 4i7,õ 
kilometros. Os 355 kilometros de S. Miguel a 
Sauta !\{ari:~o com pequeno dispendio poderiam 
ser tão facilmente vencidos pelo vapor como os 
1.040 kilometros que medeiam dahi até Itar.ayu, 
on~e o genio energico do Dr. Conto Magalhiles 
ftlndou a naYegação (\ne e:s:.iste ~ctualmente. 

« O alto Tooantins tem dous trechos franc~
mente navega v eis em qualquer estação. O v ri
meiro com 154 kilometros vae da co~lluenc[a 
com o Aragunya ate â villa da Imperatriz no 
Maranhão : O segando com :!74 kilometro~ vai 
da cidade da Boa Vista à de Carolina. Com 
algumas diffi.culdades navega-se o Tocantins 
em 1.218 kilom•tros. Os barcoo que ae~ualmentc 
existem podem carregar os menores i.454 kilo
g rammas e 03 maiores 29:00G kilogrammas, e 
são em nwnero de 40 a 45. » 

Eio o que diz o relato rio do oommissão expres
samente nomeada em :!876 pelo governo, para 
estuiar a na;-egabilidade do Tocantins. 

Para aproveitar essas grandes linhas na.ve
g-aveb o projecto pede a conceosão de garantia 
de juros para uma estrada de ferro de A.lcobaça 
no Parã á. cidade da Boa Vista em Goyaz, com 
uma extensão de 500 kilometros no maximo, 
margeando o Tocantins. 

O go-..erno !)CDsultada sobre ••se assumpto em 
5 de Junho do corrente anno, respondeu em 5 
de Setembro com o officio transcripto,abundando 
nas idé~s que teni.os aprese:ntado. 

Só uma conaideração oppãé-se à realiza~ão 
de um projccto cujas vantagens ficam de sobejo 
demonstr >das. E' o estado actual do theeouro. 

Sêm du-..ida a es trad& de ferro até Boa Vis~a 
e cria a reaolnção euctâ do problema da vi~o 
de Goyaz. 

Attend~ndo, porelll, :i. consideração e:xpoata, 
\"ejamos si e possível couciliar o interesso geral 
desse commettimen.to com o estado financeiro 
actual do paiz. 

A fuxa de difficil navegação divide-se nestas 
paroos: 

De Alcobaça 3. Santo Anastacio 
A S. João ................. .. 
A S. Vicente ............... . 
A Boa-Vista ..... . ........ .. 

i03,597 
187,503 
100 
93 

487,100 kilom. 

Desseitrechoo, o que vai de .Aleobaça a 
Santo Anastacio é a patte maia enca.choeirad&, 
onde demora a celebre ltabooa. 

Elle foi já &t>'avossado u. vapor dur&n.~a en
chente, mas com ta.ee perigos que deve ser 
considerada impl'al!tavel toda a na.,.-egaçio. 
Na ou.rsa.da oxpedi4ão do "Dr. Conto ~lhhe 
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o vapor correu os maiores ri,cos, tendo ficado
mais de u= nz onco.lhado nos rochedoz. 

N. 237-!88-2. 

De Santo Ana::;tacío em W..nte a navegaçlio se 
f:IZ por barcos çom mais ou I!Pnos difliculdade. p;()jecto 

S1, portn.fito, a. estrada de ferro chegar até 
alli, a?e•3r das bnldeações r;;sultantey, já A comwiasio de marinha e guerra, tendo 
grs.udes vantagens ha~el'á, para o commercio d& examinado o requerimento, devidamente infor-
Goyaz. wado, do tenente do 19• batalhão de infantaria 

Certamente, chegada a Santu Anastacio, a.ea.: Francisco Feli:t de Araujo, alumno do curso 
trada a •guirá para diante, até parar no ponto preparatorio da eecol& militar da côrte, onde 
e:m que o Ara.gua.ya é navega"ela vapor,mas só ae acha mau-iculado com licença condicional do 
en~ se poder:i.det.&rwiaa.r com estudos el[3.Gtos governo imperial, julga de eqnidade ser-lhe 
o 9.ue convem mais, si de;obstruir o leito do rio concedida a di•pensa tle idade, eojo Ji ,nite 
a.le B >O.- Vista. on prolQugar atõ ló. a linha. le.;al o aupplie~nte exceden, para fazer e:.:ame 
íerrea. d_as materiaa que està estudand~ e polar con-

Não opina. a commissio que se au torisa o go- t1nuar a estudar o curso de sua arro11.. 
vcrno a mandat· fa.er deS<fo j! a estrada, por- E', port<>nLo, a eommisaão de parecer que oeja 
que, além de não o ·~rruittir o nosso estado _votado o seguinte· projeeto : 
tin:lneeiro actual, e dü!ieil fiscalisar trabalhos A all8embléa geral reMlve ! 
feitos em lagares desortos e tão distantes do Art. i. 0 E' diapensa . ...o do exceeao de idade 
centro. Entende, porém, que convem ~uxiliar po.ro. fa~er exame daiS matet"iaa do cllfiiO pre
& qoolq_uer empreu. idone!l. qn.a quizer tomar pa.ra.torio da escola militar e proseguir no curso 
sobre st esse melhoramento. . de sua arma o tenente do 19• bat9lhlo de in-

Ainda pel:l di!liculdade ~ fiscali~çio e pelas üutari& ~·raneisco Felix da Araujo. 
cireu10stanciaa especiaes desta: obra, parece à Art. 2.• São revogada, as disposições ew 
comm.issio que oonveJl mais da.r uma. subvenção contrario .. 
do que garantir juros para. tal estrada. . Sll.la das commissões em i8 de Setembro de 

POl' tudo {isso, é a commi.ssão d3 parecer 1882.-.F.·anJtlia Doril!..- Adriano P.im.entcl. 
que se adopte o seguinte substitutivo : N. 238-!B82 

PII.OJli:OTO 

A asse!!lbloa g-erll.l legiillativ~ rosolve 

· Art. !.• O governo é autorizado a dar uma 
s:~.bvell ~.ão da iO:OOO$ por kilometro i empreu 
que se encu regar da eonstrucção de .uma es
trada de f•rro de· um metro de b:tol&, partindo 
de Santa. Hehna. de Alcobaça, no Par!l., e ter
roinando em Santo Anastacio,. acim~ dM prin
cip3es eachoaira.< do Toe to.tins. 

Art. 2.• A' m1sma em?reza é concedido n 
prolongamentl da eJtra.:la sem subvenção até 
Boa--Vista., em Goya~, ou até o poD.to em que 
~nvenha e~&belecer a novega<;ão o. va:10r nos 
r1os Tocantins a Ar.ogus.ya. 

à. escolha ent~e n nne~o e o. estr3da 
de !erro serã feita. de accórdo com o governo. 

,Ar~. 3.• A empreza terá priyi!egio ptl.l'a a 
e8tradB de ferro por 6b annos. · 

Art. 4.~ Desde que 1\.rend~ liquida da ewpr.,za 
fór supenor a. 6 °/o o e:te1soo será dividido em 
duas partas, da$ quaes o ma p~rtencora à empreza. 
o a o~tr&_ ao gcrr_et"uo até que s~ja paga a aub-
vençao blomelt'tea. · 

Art. 5.• · .A em;>rou não terá privilegio da 
navegaçfo de qualquer parte do, rio• . 

Art. 6.• Depois de 10 annos o governo poderá, 
em qualquer tempo, encllmpar a estrada. pa
gando ~ e;nprez;- ~m capi_tal co~resJ!Ond•mle á 
renda ltqutda media do u ltimo qutnque.n:nio. 
· Art. 7;• Revogam-se as disposições em eou-
trario. · · - . . 

Salá. daa commissões, i8 de Setembro de 
t882. - Felic io dos Santos. - BarU.o .. do 
Gtt.ahy.-F. BeZisario. · . · · 

2• SESSÃO 

Foram Illandados â commissilo de m:.rinha e 
g aerra, para dar sob1·e· elles parecer, os reqne· 
rimentos dos seguintes olliciaes do uercito' 

Tenente do 8• batalha:o de infantaria Prede· 
rico Casemiro Rodrigues da Silva.; · 

Alferes do 17• batalhão de inúnta.-ia Carlos 
Fernandes. de .Meildonç:l. ; . . 
. Alf 'r"• do 8• b:>.ltlhão de infantaria JOJ>é

Luiz B ilchele ; 
Alfcrc> do 6• b~talh!o de inf&ntaria Thoma• 

Joa.quim Roberto ; · 
Alfens do &> batalhão de iufantaria Luiz 

Ferreir-.1. Pr&nÇD.; 
Alferes do i • regimento de cavai~ ri~> An!Onio 

Pinto Dias de Almeida. 
E>tes offiei Hl8 pedem ao poder legielo.tivo 

disp~nsa do excesso d~ idade marcada no a.rt. 7• 
d~ lei n.. ·2991 de 21 de Setembro de 1880, para 
poderem e.•tud~r o curso dG su._. r~•pectivas 
armas nas eacol&a milhares do lmperio. 

A commi!aão, depois de acurado exame uog 
papeis que lhe foram prese.il.tea, julga ser de 
equil!ade o deCcrimento <h pretenql[o doa sup-
plicantes, llObre a qual informam f"avor:!.vel
me.n te as autoridades 111ilita.res competeute~<. 

A comwisslo, pois, é de parecer que, adopta
do, seja approvMo o aeguinte: 

Projeelo 

A a ssembléa !l'ent.l resolve ·! 
Art; 1 . o E' dUipens:wlo o excesso da idade 

exigido. pa~ m:.trieula nas ~cola& milital'e6 do 
lmperio aos seguintes offi.ciaes do e1ereil6! te-' 
nente de infa.utarià Frederico Casemiro Rodti
gaea da. -Silva e àtferes tambaxn de infantaria 
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Carlos Fernandes da MeudonÇà, José Luiz Bú· 
ehele, Thomaz Joo.'1uim Roberto, Luiz Ferreira 
~·raDça, e de cavallaria Anto11io Pinto Dias de 
Almeida: 

Art. 2.• Revogam-se •• disposições em con-
t~ario, · 

S. R. - Sola das commissões em 18 d·e Sa tem· 
bro de 1882.-Franltlin Do,ia . ._ Ad~iano 
Pim~nte!. 

São lido·s, postos em diseossiio e spprovados 
sem debate 06 seguinte• 

Parue>·es 

1882.- N. 290 

Os document<.s que acompanhom a petição do 
aupplican te, certidão de seus assent •mentoa, 
e titulo ou diplorna da mo<blha geral da cam
panha do P~o·aguay, com pas.,dor de cob1·e eom 
o. n. 5. indicativo dos annos que gor,,iu no e xer
CI lo de operuç~ •s, n ão h"'!,il'lam o com missão 
a dar.parocc~ definitivo sobre o que solicita o 
supphcanto, parooondo-lhc, port~nto, quo ooja 
ouv.ido o governo imperial, afim de prestar ao 
e:sclarccimentos e informações ne~essari.as a 
uma justa resolução da pret&nção do su !)pli· 
cnntc .. 

SoJa du commissões em i8 de Setembro de 
1882.- Pt•tut~lin Doi' ia.- Adr iano Pimen
t el. 

J882 . - N. 2n. 

2'- s~sslo 

P;·etençi10 de Manoel Thamt~; dos Santos P.-etc»çéto do sa>·gsr.tó ,·af o•·ma!lo 81Jter ,, 

O cidadã; Manoel Thomll.z doe Santos em o. . .r""~"'"~ de ,Umci<la 

peti ~ll~. iudu";, que foi J.reoente .• a coa:mis~iio I A' oommis.~iio de túa.rinha e guerra. foi pre· 
d9 ntarlDbs. e oru~rra. pe :-a., r.o.rt·0 legtsl!lhvo -senLG o rec1 ncrirnen~o do sargenlo rGíoc-ma.do do 
pan CJUC I~; seJa conced!ta ~ eb.po._autorizada cur~Uo !)otero .loaoptiw de Almeida, om que, 
na lel· l~ - ;t 254._de_8 d:! Ju bode 1~. . • allog .•nàO ser viços préstados po• oeensião d~ 

. O pet1c.ommo alle.?a · !er &e;o:•do dur•nL a g uerra d!l Paraguav pede melhoramento de 
~~~ da nossa eman~tpa~ao-pohhe~ como r.a:- suu reforma. •' 
1nt~o UM forço.s moh•h:adas pela JUnta f>rovt- O r~querlmento ilo· supplir.,nto. não está iofor
sor.a de Pernambuc~ , ter nessa qualidade mado po.· nenhum' autoridad~ milit~r , nem 
?OOperado co;~ o exercito P"-ra firmar " no•sa elle junta documento algum que sirv~ de 
1ndependenotn; tor ·~ii:tant.ado ~ SU"- cugtn. os Pl'O\'a de sua ~ allogaçüet~. 
soldados da. COlll!l_anhla que commandnu, e E'por' ossn r~zâo de parooe1• a commissiio que 
fill:~me!'te :•• ~·~·do sem pereP.be! o ~oldo a sej~ ouvido o governo impérhl ácorea dn pro-
qu o lhe da1a dtr.lto o posto qu~ tmho.. tenção do r eferido sar~ento 

Os do~umentos~ q_ue .~mprovo.m su:J.S o.ll.e- • " 
gações, diz o supplicante, foram j unkls a um Sala das comm1s.~õ'~ em i8 .de Set?mbro de 
requerimento que dirigiu ao governo imperial, 1882.-Fra~>!tlm Do;,.a.,.-.-l.llrl<tno P•memel. 
os quaes devem eristir no. r~spectivà secl."'taria 
de eetado. · t882.- N. 293 

2~ ·SEss:\.o . 
Não uondo a cnmmiasio bases para emittir 

juir.o sobre esta pretençlo, é de parecer que 
seja ouvido sobre ella o governo, 11 quem de
ver~<> ser uquisita.dos os documentos a que 0 P~etençao <!o 2• teneate Joaqui;;i Lu i:. M u-
aupplicante allude . , »o e! ele Jesus 

Sa.la da~ commissões em i8 d~ Setembro de 
t882.- FranMinDoria,-AdrianoPimente&. .A. commiosllo de marinha. e ·guerrn, t&ndo 

exalilin~do a petiçilo do 2• tenente r~formado 
do exercito Joaquim Luiz Manoel'de Jesu1, em. 
que solicita me!horacnento 'de reforma, ó de 
parecer que seja ouvido o governo imperial 
sobre a referid~ pretençio. 

f882.- N. 291 

Pretellção do 40;.-cabo de es2tuldra· Z acharias 
do• Santos 

· Foi devidamente euminada pela collllllissão 
de marinha. e .guerra a petiçl!o inclua& do ex
cabo de . esquadra do exercito Zacharia.a dos 
Santo!, ,,. quo! pede :!. auguata camara. dos 
s,... deputados ·para. ser considerado refonua.do, 
o'tl concedida um:~. pensão com que pol8a proTer 
os meios de sua subaistencla. 

O aupplie&J~.Ie allcg-o. em favor. deeta soa pro
tenção ter aervido 110 eurçito maia de 25 
an~ e jã haver requerido ao goveroo· a fê. 
forma r. que se jalgou com direi to, quando foi 
lll:C1Il!O elo seniço. 

v. v.-2 

S1la. das cómmi8$ões em tS de Setembr~ 
de 1882. - Frar!Alin · Doria.- Adriano Pi· 
mentel, · 

O Sr. Gonça.Ives de Ca.rva.
·lho (pela o1·dem) pede e a camara. conHnl&
lhe que soja. conee:iid .. uma urgencia. de cinco 
minut~• no..proxima aeB85o, afim d & apré•enur 
um proje~to uterando a lei do alutam&ntc elei
tora-l. 

O Sr. Al:oaeida N og'ueira. (pela 
orde•n) pede e a camãrr. consente- lhe aeja co~ 
.Cedida . um& urgenc:U de 15 minutoe na. pro1ilna. 
sesllio, para fandamelltar . um projec:t<> de lei 
aobre a .loeaçllo de aerviços agrieolaa. 
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O Sr . Bezc1•ra. de Menezes 
(!l•la m·d.em) I> •de e obtem um:l. uJ·goncin pa1·a, 
n:-. sess:lo rl':'! t~rçn-feira, al)T!?f!entn.r um pr-o
j f·ct<h 

O Sr. _<\..lnu~ida Oliveira:
Sr. pr~sider.te, li com ~iva sa\i~ft>:,Çào opat·e~J' 
e }:IOJêct~ CJ.Ue a nobre c?mflllSSr.O d·! t netruc
·~·l"iO pubbc~ apresentou a. ca.maru .sobre uwa. 
l'•~rte do decreto de 19 de Abril. 

E' trabalho que honTa os nomes quo o su~
ocreve ..... j<i pelo· pouto de \'Jsl.:llo.t·.~o en: que 
enea.r-n :1. questiio do ensino, jd peJa copiosa 
ectldiçito quo em c1da pa;;in" •e l he not:>., j:i 
fiual•oente pdoJ. brilh:>nte hnguag-om com que 
cm!ncl~~ e ::ust·~nta. o~ pl'in ci"io~ que ftceib. 

J cstip. c só justiça lho faç<>. Sr. pr csidentê, 
àedoro.ndo que por e<se 1 rim•' r de estylo, por 
u...sa energic~ atfirmação de paLriotismo, tii.o 
robust•J como os talen tos pm tos no seu ser viço, 
d.gvo d:tr e dou sinceros p:.tr~bons. Q.O paiz o á 
.t.obr~ commi5sã">~ que Uto digncuncnto dcsr;m. 
penha as suas .funcções. 

A' n obre ecomissâ:1 pela olta i<!ó:>. <Jil<l de si 
ã:i nn. ·tut•l!a monmucn.to; ~o pn.i.z po1-quo, o.r óa 
<> desiHus:'lo de tant..s esper~nç·•s fall • ~e~. võ no 
jlareeer e project.o da nobro commissilo um 
patso decisi ,.o para ·a reorganizaçii<> do nosso 
primeiro oerdço, ocrviço do ~uo.l ~o p<)do J.i>.er 
··;ue, C()mo a toga do dichaer TOlD:l.D.O. eto si 
eontém ~ vida ou " morte de um3 nncionali· 
rláde. 

De;-o· n>~sroo, Sr. prcsidont~, e V. F.:,; . m'o 
Jtermitcirá, congr.\tul ar-.ne com o ilbstrad.: 
autor do decreto de i9 de Abril pel» conti
nuação que ,·ai ter a. obra do seu "ssi'il:nalado 
·~!vismo. c.ssím como pela solidariedade, em 
ane com ollê se acha n. nobt·~ commissão de 
instrucçào publica 'JU~nto àlgtimas das ~di•n
tadas ide as, •i ue elle consa~rou no seu decreto 
c motivo foram para lho diri:;irem censuras, 
•a!yras e pungent"" remor1ues. 

llis , Sr. t>r•·•id<>nlê, no importo.nlinimo tra
balho, o. que dou la!!lnnl>o apreço, quo aeho qae 
seus autor es o devem amar e prezar com or
gulho, <>llcontl'alll-se alguns pequenos senões , 
'!"e ou p ··ç<> lic&nço psn notar, sem outro 
pensamento, sem outro fun, que o desejo de. 
,·er em tudo conveniente, perfei tA e digna. de 
n,ós a obra do edificio que vamos erguer como 
t omplo ó. soberanh dt> scienoin o dno l ·ttr"". 

A nobre commi58ào de ins trucção p11blica 
p arece entender que de\'emos cnmeçaT n re
forma d". i nstrucção pelo enaino superior, 
q uando é maia natural ficar est e para dopoia do 
organizado o inferior, · 

Se ó certo que o ensin~ SU\lGriot"infiue pode
r os!Wlen te no. diff'llSâo do inferior, porque este 
é a miniatura dt>.q11eUe, não é menos certo que, 

· som o :p•epa.ro que as alumnos leva.rn do ensino 
infedo~ para o superior, não pódem ~ues 
com vantagem seguir ·w cursos em que se ma.,. 
trieulam. (Apoiados.). 

n.,.qui vem, Sr. presidente, que o organi-· 
sador de ensino, qoe não quer Mnstruir tiem 
base, começar do tecto para 03 alicerces, deve 
coll car-se acima dos dous, para. ver o que à 
cada ~m cumpre fazer, de m~o flUe o. ensiDó 
aupenor conclua a ~obra do tnfertor, e :le!D o 

~i=U porior ftque s em · apoio no iuftn•ior, nou1 
este dei•() de ter sen compl emen to naquclle. 
(.4poiados.) . 

Po" ott tro l~do, SI·. presidente, ~ nobre com
mis,1io de instrucção publica propõe algumas 
medidas, que eu peço perdão pn.ra. dizor que 
não me parecem ns mais acert,,d,,s. 

Nos cut·sos jurídicos, onde a noot·e com
missão de inatrucÇiio p ublica rompo com o 
estudo do direito natural , substituindo-<> 11elo 
de sociologia, scienci ' ainàa não constitutd• , 
de que não ha, nem por O!'a tJÓd·J b.o.l'~~. eo_m.
pendio, pt'<)põe etla IJ.UC os estudos seJam dtVl
dida• e tn dous ramos, um · 11a.Ta formu em 
scieud :s sociaes, oatto para. formar eiU sci ~n .. 
cia.s jnridicn. 

O reoultado dC!>Ia. di,·ioão, Sr . l>•e•idonto, 
como :dinal de contas os cursos juridicoe s6 
produzirão legistas; ser ã form:D'l!IOS legistas 
em n umero superior :is necessidades. do p:>iz, 
e termo~ o tlo~g<»t<> de '-el-os •co> cotação nem 
o.preçõ algum, em multidão ign 1l ú dos theo
logos 11-llemães, pezando inutilmen le na ter tll, 
e augwent:.ndo sem piedade a torta t-a d os go
vernos liberaes c consorvadures, j,;.· boj' soli
citados a dor emprego a um:l infinidade de 
homeM,.que não produzem pora v:ver. 

Em nome do p~iz, em nome do governo, em 
nome da classe de que sou o mnis obscut:o 
me.oobro (não O.f 'o i ados} , protosto eontra a dlVl
são elos curao e j urídicos e peço que, ern vez de 
rebaiur·se, ebve-se o nivel do• l egistas, D.u
grnen tandCHe o num oro dos seus estudos e tor
ll.ando .. se a forro-aturo. meno~ fa.eil . o.oÇJ io.di
Yiduos, que n!lo .tiverem maior merecimento. 

E:' v•.rd~de, Sr. presidente, que a. nobre com
missão de instruc~ão publiea só perllliLte n 
matricuh no~ ClUSO:s juridicos aos in··lividuos 
que fót·ero bachat ais em scieneias e lettrao pelo 
Lyceu P edro H e outros estabelecimentos i ·r u·1ea, 
que ell~ crêa na.a provincias de Pern3mbueo e 
S . P~ulo . N '"• ainda assim, n divhão não me· 
parece tle1i.tllvol. 

O s•Jbsidio que ao e• tudo do direito oJferecc o 
bach ar elado em sciencia.s e lcLtros ó 1~to.ro · 
mente litterario.Compondo-se. por ~ssim direr. 
do ensino da linguas e mnteri>s proprios do 
ensino infer ior, longe, bom lonso eslá de con
tribuir p~l'a n solid' o variada t nstrucção. Q,UC 
do~e t er quem " ' d ' s tina .S. c.•n., ira <h mngts
trt>ltlra, da advocacia e da politiea. 

Devendo OI! cursos jnridicos ter lognr em qu e,.. 
tro e cin<o llnnos,e o bneharelado em seiencias c 
l e ttras em seis, e~tes Jlnzos juntos o.o tempo do 
ensino do 2o gruo inferior, que a nobre com
missão declara necessario p~t·a a. matricula 
nos Lycens, sem vantageru corro~pondente, Lor· 
na.rií.o demasiado longo o tempo dos. e•tudos àe 
direito. 

Segundo a nobre conuniasiío de instracção 
publica, sem duvida l avada pol' um intuito, 
que tamb~m é meu-abrir nov.>s e u teis car
reira~ .á actividade dos cidadão•- , no Lycsu 
Pedro li bsver.i sete cursos distin'·tos .• do~de 
aindi sahirão · bacbreis em· finanças e ontrcs· 
profisaionaea obr igados a estudo.s de tres, qu!'-~o 
e cinco annos, que bem poderiam se reduz1r a 
dons e tres, si o· ensino inferior ·se oom·.uzesse 
das materias, cujo conhecüneu~ deve ministrar 
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a todos os cidadãos, o ~ nobre commissão não 1 para uma. pa1·te da classe medica. a idéa de ir,. 
foMe obrigada" .;tccumular ·com <:s~o.do:s mais feriorida.de e .sup~J-ilü·Itlade~que va.i crear·a di'S
elevados o estudo de g1•amma.ti~a"' gymna.sHcn, ti ncção c.~tahelodda peh nobre commissio. 
-m.ueica e entres majs proprios do ansi.no in- No mesmo dafeil.o desta. divhão incorre a 
ferior. distincc;ão ~ que faz ;1. notn~ .. l (ôwmis:Bão, de den-

Repillo, Sr. presidente, a ídéa do bachore- tis~as e po.:·teira; de i' c 2• el>sse. 
l-Ido f\m fi.n-anç-'1.9, prim •iron pnr ser rlesneccs.<::Cl.- Qa.al a râz.lo por q~!q não <io~r·em. _ser ig·uaoa o::; 
rio, si a.ugmentarmos o nuroct'o dos estudos cl'?s e~tudo~ cless •s profissionn.es ? ..:\ importanci~ 
legista-s, segundo porque. ~ pre\'alec r a ide~ dos ser\'iços que ellos prcs~am ~ socied~dc é cc 
da -di v~ são do-s cursos juridjcos, serão Terdadei-. 1nesma em toda. a pa1·te. E o Estado !l.fí.o se in.
f'OS b.nch~u·ois em tinn.nc::.~s os índiriiluo.s quo t ~ l'C:33.a l.u:!.is pelo Lcm m;t.ar dos l n{liYiducr!~ 
pr;)feriretn o. foriuatura. e-m sciencias soeiaGs. quo moran1 em g~incl.es cidade~~ t!o r1ne peJo 

E repillo o conjuncto dos sete cursos con- bem e'tar· dos que moram e:u per;uen.'ls. 
:stitutivos dô I.yc~u po~· motivos que rr.e I)atecom De !J::~i xo deste i onto da \'ista. n:lo h.:t motivo 
muito proced :.ntes. pS.l.'D- ~e exigi~· aqui mnis~ alli IOCP.os pcricia. 

Precisa. mos de Cl';};,).L' now-as catl~eiras em todo s~ do in t0resse gerai pass.wrnns para o i.uto .. 
o Imp~-1 J, e não. sU no munici!lÍO neutro. re~se p!il'~ic.· 1b.r. ~·;que vcrorpos ~ Ve"t·cmos qn.o 
(Apai<«los.) ó o :n~rilo do prQfi$;i >nal '1ue lhe •h <\irei to a. 

Os estudo~ "lUe a no:jl.\) commi.';s.:.to agrupa no yi\·or cn1 g'l'Un1es ci.d;\dcs~ f"! •·1u':! :~ nol) 1·c com
mes.a;no Bstabdecirneuto não pode111 S3r ast:o- miss:irJ de instrnccfi 1 pnblicn. quc~'~t:r1o su~1 ~:
ciadof:. Littera tura. c. sci··.·aci~ pratica são cou... !nir esta lei nntur~tl. ;:16m de fe~har tl..,. pol~t;.s 
sas llu(:u;i t::to antr~goni··aa como sdencia e reli- das gor-a.ndcs c.idade:; ~~ in.diddnos~ r!IW Hell:-:.3 
gião. . pod·~da:n vive:.- . ímpi)c no~ r1ctllint rs e_pll. ·t eil .. ::-; 

Eu convcn;lo cuo se transfol'mG o coll4tgio de ~a cbsse o fot'Ç<JS l sn-c l'ifkio d~ mnclat'O lr'~-~1?: 
Pedro H, cb modo.queelleensine scioncias. e sempre q•1c. poretfeitod' \llll~ vi::t fen·e~ o''· 
lettras~ ma.s sem qucret. cOti1o fL nobr~ com:aus- qualqnet• ontra crrcn:m~ta.ncta~ ttl.lgnle:ttai'em t~l""\ 
são de instruoç:ão pll.\)lica, :;~.pplic-a.t· :i parte pop·:tlr..ção ;o.s cU~des em que estiye;-.~m e'::.b.h~· 
scientifica dos estud .s, visto que essa ap~licn· lecidos. 
ção só em outro Jogar seria possivel. O curso de engenharla rla EscolaPoly' 'chnic~ 

o S.<. UnssEs Vr.t,NA rlà um apa~te. (luera ~,o,·e con:missiio de in~t~ucç~o public~. 
que ~eJa tnw.;;fcndo para o rnlmSt0!"IO da ~g:· ~-

0 Sa. ADIEIDA ÚLt\'EIR~:-Pàra o Lyceu Pc- cultur~. 
dro [[ formar os pronssconaes. a qu~ aJiude a b . • -. . - . • . ~ • · .. I .. P3.t•ece a no re comnnsSJLO, r:om cstJ. tr:ln~H~-
lll~stre comrnui5ao~ fora prt!clSO que os.~\ u:uums reucin, c•uére.:..· que o goYerno OCCL1Ue em tr~::.)a-
rJh chegas:'\em __ com um pre~a.ro sclenttfico~ 'llhús de h!l..nl>O os alumn s do cu~so (l~ !.!llD"C
que n•io fJl·esuppoe :\ orgamzaç.ac dos estlldos. nharia. ~las\H-..ra. isso forol m.~stm· umn ~o~sa 

Na EscolJJ. Polytecluü~~~ onde aliás e~iste qu~ ni'r.o antllr-i7.:t a nobr.: commis r<JEio isto ü. 
um _curso an?-ex~ des~:na.lo n. Sltpprir adefici-~ qu;:, o governo gaste com os alumn(lS o~~upacl(ls 
enc:lu. du en::nua 1uf~r10r~ .não são ~o ~r:quen- r.essc~ tra.baltto.;;. porque de outi'O ~l~~:lo. nit~' 
t~s as rcprovaçõas dos a.lumnos prlnc:pmntGs, haYcrá ~l"'-' ·m ;1uoh·:\ Lul fo:·mo.tur~. 
nem. são ta.n ~as os nh}rnuos '1ue der~e..m dt! 

1
. SBnh ,,~aa. não ~n. rrrt.ão par~ a h':tnSf•J:r.•nc:r!, 

reahzar os seus dese;os, $errao porque l~es lembrada p ·](1. b· ,nra la cOullfllSS:io. ' 
falta. l):l.St} pa.ra. ?s estudos que qu<2re.u s~·gmr. N~m ~ó o c~:JrSO de cng~~nharin. cst•i bem col-

Re~t::a. o ()xpodH~nte.D.d.op!a.~o p~b nob:o com· lot;.l.do no minist•!rÜJ do imp::!rill, lll!lS ~ ~ n"!inir;
mi.2!-lo~ de f~ZGI',o LJ:cea. ensm~u ~ll.te:ra.s pro- tedo da ~ · gricuhu::-:1 não podcl'!::J. rno1b(>l'~~.l-:'). 
pnas do ea5lno 10fenor. ~bs daht o rnconve- · (Apoi«,Jos). 
niente dessa accumu!o de matet•ius, que retar- E' o I\""JinisLlHio do illlpetio r.1uc IH!esülc :~ d!
dam o fim dos er;tudos, c nã.o pódc ~upporbr o. rocçito dos estu to~. Deve cll.e ler a ~cu c.a1•go 
intel~igencia_l a.i.Z?-,la f~acn.~ dos ~~ninos. o curso do Clng?nh·,;i·:, por;.plo ccnvo1n ·.tnif.>!·-

SeJ:I o e.nsn1o tnfet1or o ve.shbulo ou a púl*ta.. mist..l· c n'5.o dlYCl'S•flcm· o pensamento D a·~-<;:-:u:1 
d() .~uperioro~l prGfissional de qu~t1ue1' quali- qu:: dirig-;~ o ensino c !H'O\'Ii ~~.s sun·"' necc~~i
da.de~ é o que· nos cumpre fazer. Mr1s, organi- àade.s. 
za.do o ensino inferior d.J m?da que lotnll_ça -O mínistGrio o~ o..gricultut'il, nlém do n.ndn 
base a to~os os estu~O$ ~upenores a vrofiss1o- ter com os in~ividuos que estilo· se form~ocl.o 
n_nes, cutdc';'o•. de stmplificar estes quanto _pos~ em engcnharla,. C$ti tão sobre~3rregado. <!e 
Stvel. r~:')trm g-lndo a. _iU& esphera. d-: acçao a. serdç.os. e sorvlÇOS complc~os, r1r.n convu:~ 
espelliahd.a.d.e d:t c~l."l'elra. que co.d.a alt1mno tem diminuil·o& e aão augm.ental-os. (-4;~oiado.t.) 
de seguir. S~ria por exemplo de summa V:l.ntagem que, 

Nos carsas·de medicina propõe a nobre com- 1·eunida a instrucçã·1 publica aos negocias e .:
missão de in <t1;ueção. publ~? que s~ formem 1 clesiasticos para formar-se um. ministerio e~pe
(]outorBB~· e medtcos. mru-rg10-es parteiros. ci<l!~ !(} paa.sas.se.m os negoci03 e:!trang"eU"os 

Eu entendo que devemos man.ter <'· defeza de para o ministerio do imperio, afim M poder-se 
theses para todos os alumnos approvados no dividir em dous o rain isterio da agricuhur~, 
curso medico, como c~ndição de obtere'!! o grão que um só homem jà 11ão póde gerir. 
de doutor ; e que ~'~"n procedendo a•nda. n.os O Sn. RoDRIGUES PEI:>:oro ' -Muito bem. 
mostr&m<ls ma1s ex1gentes que outros pa1Zes, 
onde rs,a form·llidade não ê necessaria. 

Nada se lu c r& rom a. ianovaçlio. (Apo;ados .) 
Enlr9tonto não ~crã. sem quebra de p1•esti.gio 

0 Sa. ALMEIDA ÜLIVEI!l..l.:-Devo tinalmente 
dizer, Sr. presidente, que o curso de engenha
ria d~ Esc.oh Polytechníca 6 feito por lentes 
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communo ~>. eBõe e a ontr&s carsos dsqaella 
&•Mia, e que a ter Jogar a tran.s(ereneia lledid& 
pel~ nobre commissa:o de instrocçio pnbhca, 'ja 
nã' poderão os maari:tos lentes ser aproveit~dos. 

No Muzeu nacional quer a llQbre commieslo 
de instrucção publica, sJIJl nenhum e~ tudo do 
mathema.tie11o, um curso de scienei&s natnraes, 
que não s~i se é o mésmo da. t;seola l?olytechnica 
para 3\li transferido, ott outro indepen.!ente 
dl!.quelle. 

Si e novo, peço licença para dizer qae n~o ha. 
necessidade desaa creação. Novo ou não, no 
MW!eu a id.;a é í.ne:.:equivel. 

Levo11 :. nobre commissão a pl'opor essa me
dida a conveniencia d~ ser o eatndo das eeiencias 
naturaes feito ao me,mo tempo theoriea e pr:.ti
camente. Ma~ quem di•sc que não é assim que 
eU~ se w ! A Escola Polytec!lnica, além elas 
coll~es dos reinos na turaes. tem laboratorio~ 
e gabin1tos pai'> estados praticos, e liga a estes 

- a devida. importa.ncia. O que alli nio se f~ são 
lrilbalhos pura.mente de i nvestigaçlo sclemillca. 

·Mas esses trabalb.os, ainda. passado . o curso 
pa.r.\ o Muzeu, nenhum professor poderá fazer. 
A. nüssio do investigador é nma, a do profe680r 
outra . O inve,tigador analysl. , verifi~a e 
descobre, 

UnSa.. DEPUTADO:-E' " divisão do trabalho, 
nem podia ser M outro modo_ • · 

O·Sa. ALMli!U>.t Ouv>:llt.l.:·-0 F''ofaasor vuL. 
gnrizo. e propaga. Se o professor pnrn mioiltrar 
o enai.no, da que se encarrega., tivesse de elltre· 
gar-se ao· serviço de .investigaçGes scientitl., 
eao, <J.""'"I:!> tempo seria pari ioeo preciso Y A 
camar~ s>be perfeitamenl~ o tempo que se 
consumiu no M uzeu só cotna. analyse do curare 
e o antídoto do .-ene·no ophydico-o perrn~,!lga~ 
nn.t<> de potaso~. (Apoiados.) · 

E' por isso. Sr . presidente, que n enhum pa.iz 
.tem cnrs011 feitos em muzaus: e os muzeus, que 
nil:o se limitam a formal' coHeeções ," apenas tem 
nlaa de conferencias e revi• to,e, 'em que os .w.
bios dio a. conhecer o r esultado doa seus paeien
te/1 estados e esforçoe. 
D~vo ainda fazer Ulll4 eonaideraçiro . igual a 

·outra. que j:i fiz quanto ao curso de enge.nha-. 
ria. 

A Escola Polyt~chnica eati organizada de 
modo que fónna um cal'80 g eral e seis eurso. 
especia.es, dislinctoe, mas serridoa peloa mes
mos l ente • . · 

'Tirado o curso de seiencias na.tara~ par?. o 
Mnzeu, nem só desmembra-se aquelle bello or
gan'íamo, que nl[o tem Sllperior na Eurooa,m&3 
ainaa que o Mw:eu puse p&ra o ministmo do 
imperio, já ·não poderio servir os meamos len
tes, isto é. t~rll 9 Estado de gastar eóm ou.roa, 
vi! to "l"le lhes será impossível exercer !18 snsa 
'fulleQi)es em estabdecimen toa diver.os . 

Pau ·a. córte propõe 11. nobre commisslo de 
instr~ publica um instituto agronomico,. 
que 'ê outro imj)OSaivel. ·· .' 

A côrte, a~nhores, não temlooal para o~ e&. 
tudoec{lraticoa qne esse cano requer. . · 

i:Jma W.. razlles, por qne ta:D condemnadas alo 
·· h oje a.s uninrsidades, é que ellas, • a lcilll de as
IIOCà.ra' aci~nci~ q,ue n1o .podem aer aaaoe\8.
ilu, alem de ex1gtrem ·no pesao&l docente 

conhecimentos qne pelo progress1 das sei
enciaa eaiilo, e não podem deixar de estar. 
destaca.doe ~m espeeialidades distinetaa, cs.do. 
uma elas quaes b~stante para oecupar a áttençlo 
c meemo a yida. de homens priYilegiados, plan
tam no mesmo logar, prendem no lO esmo fei~e 
estu:ios que reclamam-thea tro e meioa de inves~ 
tigação e acção inteiramente diversos. 

Como se Te, o projeoto da illu•tre eommie~o. 
de instrucç~o publica incorre daas vezes nesse. 
dcfeito;qwu1do reun~ sete cursos inoonciliaveis 
no Lyceu Pedro 1!, c qaandG erêa um institu!o 
~gy~oomico na côrle, com parte dos seue eo\IJ.
dos na. faenldade da medicina, idea absolu
tamente inexequível, porque as roa.lerias do 
curao de medicina, que entram no curso de 
agronomia., -são em cada. um dess-:s: cu~ estu .. 

· dad... debaixo -de ponto de vista espooiaJ . 
(ApDiados.) -

Tanto o agronowo aomo o medico estudaJ 
pór exemplo, chixnica analv tica, bota.nica, 
physica e meteorologia.. Mas e; da um de !lu o 
faz~ebaixo do aeu ponto de vista parlieula.r, o 
melnco, no que interessa. á; medicina , o agrolio
ruó, no que intereSila à agronomia ou .,;. agri· 
euhura.. · 

E ' . final mente, parO: de•ejar <J. u~; -irnpor t.aute 
e util , como é o estudo de agronomi ' • n!b seja 
olle feito em um só cor~, ~a.s tenhamos dous 
curoos um ao norte, outro no ou! do lm~erio . 

Sr. ('residente, assim dh·er~en\e da illustre 
commissio à' instrucção publica: em pontos que 
reputo capitaes, não·parll contrapor o meu s.o 
llell . &l ,are, mas para provoca.r o estudo da 
quostiio do ensino ooh .todos os aspecto•, em. que 
eu~ pódo ser encarada, mas pat•a fornece~ base 
á discusoão dos meiós de acç~o, entre o• quass 
temos de escolher ; dei-me ao trab~lho de ar· 
ranj~r uzn pla11o g eral de organisaç!io d& en
sino, gne som ser vazado nos moldes do pro
j ecto da nobre oommissão, em mnilo8 pontos 
vai de inteiro aecõrdo com elle. 

Qwotro· preoecupa~e• t êm as pe.,.oaa que ce 
dedicam ao estudo das matarias intereau.ntes á 
inatrucçào publica: 

Separar o ensino inferior do elemento reli· 
gioeo, elasslco e lilterario, que inutilroente se 
accumula com elle. (.A/Ioiadot.) 

Fa~er com que a irutnleçlo inferior ~lo aen 
fundo seienti1leo -s•ja, ~,re eada individuo, o 
instro.mento da. ana. f&licidade, para o pais um 
elomento dil riqnel!l e pogt'ftB&O. 

O Sa. Roi>IUauzs PzrxOTo ,_E:.:aclamente. 

. O Sa. Auaw.A. 0Ltvzuu:- Abrir a actiri
dade doe cid 1clioe, a~m )l'l'eparados pela escola 
inferior e habilitado! para. consultar as proprias 
voeaçGes, carreiras protissionaes, em que ~lles 
posaam prOductivamente, Qnero dizer, com in
Jlueneia na prod11cção da riqueza publica, appli
ca.r os coweimentos adquiridos nll metrlla 
e!I()Ola. 

E organizar o ensino inferior e Huper~or de 
mOdo qtll!'nio haja salto .de nm -pano outro; 
maa formem os dous um todo gradu al ·a harmo
nieo, que não . permitia i nm viver. sem con
ot&nle 11umio do outro, de moi!o, <ligo, qne o 
enl!ln'O iuferior dê ao &llJ>erior alumnos 11.1.bili
tadoa pa-ra compre'hende-r as matem .s que vão 
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estudar, e o superior nn menor prato possi"Vel 
enlregue â ,;oeiedade os pro.6ssionaes por elle 
formados . 

O projeeto que <>tferoço á consideração da 
~:ama.l'&, pedindo. não que seja. discutido, pois 
niW quero para. elle esSI>. honra, mas simples
menta q o e Mj,. B&tudado pelo. nobre co!llmisoào 
de i:nstrucção publica, satisfalO inteiram e:n~e 
11.quellas exigeneias. Organizei-o de fórms. que, 
allianJo atheotia á pratica, & tendo ""mpre em 
wt& e.a eondiçõ81B a ... l'rovinoiae, mand~ : 

Ministt'al' a todos a. 1nstr ueção, d& que todos 
. tem neceseidad •, e pol' isso se chama commum .. 

Alargar o circttlo do ensino par"- aqu&lles, 
que necelj.Bitam de alg11m' eouss. mais que a 
instrucção dita. corumum, E dar-lb.e todR ampE
tude par~ aquell>s, que querem ir aos ultimas 
term1n.os da scienci.a. 

Diz-se aqui e n o Senado que as prvvincias 
n io têm dinheiro par& gastar <trio.nto é precU.O 
com o. instrnoçil> publica, servi~.o que nos Esta
dos Uuidos custa 200.000:000$ por anno. 

Pa.ro. não ficarmos e~ernnmeute presos á este 
roch.edo, no meu projecto proponho que o 
Estado, a emrnplo de outroa paizco, concol"ra 
com a metade das daspezaa. 

E' ·ao.type.thic> a. idéa do. universidade, pri
meiro, por ser caduca 9 esteril; segundo, por nllo 
aprovQitar a. todo Imperio. 

O meu proj"cto prol'15e umo. organi•s.ção de 
ensino inteiramente nossa, nova, e que o.pro
veita a todo o paiz. 

Viven10s separados pelas dista.ncias e oegre~ 
gados pela fnlta de cohellio, que pl'<>duz a doa
igilaldade do nival morol., em uns loge.res mais 
baixo qu$ çm outros, em todos tal que não per
mitte ha.v•>r um fundo ou eampo eommum de 
idéaa, volições a aenlim•ntoa, o>pa.zes de offir
mar a anidado dos nOOBOs eoetumes e a. solida.
riedad~ dos ll0630S interessea. 

Com & inalrucção igual que proponho para 
tndos, a.b•tracção feita da ca.rr~ira que c&d~ um 
venha a ••s-air, aggregaremoo as parte• que 
a tociedado tem se;Hl.rad&S. e enesminhs.remos 
o espirito publico part á identidade de upi
fti.Çl!es , vistas e intareees, que convem accen
laa.r e pGrpetuar no movi>nento progre•sivo 
do paiz. · 

Retirado o 1uiiragio ao pobro homem do povo, 
sem lhe d&rmos maios de aspirar o exercício 
de1111~ direito, estamos iwprimmdo no pai• Ulll!l 
fei~(Q ari1tocra.tie~. altamente r_epugna.nte i 
nossa índole, soa nosaos cootamea e ao no830 
regimen polilico. 

Com a l_n<trucção inferior, que reclamo para 
todoa, :nio hav ·ri lllo.Ía uDl cidadão que não 
eateja :no euo de i:ntenir e votar nos negoci~ 
publicos, que nio seja cs.paz de oomprehender 
e jolgar com criterio a. eondnc ta e as obras dos 
homens publiooo. · 

Vive o brazileko indolente e pobre no meio 
de riquezas que deeconb,l)cê, ou não salie apro
veitar. 

A loi quo proponho, =ia e~do do que_ J»L
rece, tio cedo qna;nto mna 1g11al niodifiooll 
sensivelm«nte u condiçlies da 1ta~ mudari 
eompletamtllte ·a face ao Brazll, dando-lhe ci
dadb instruidos, la'borioaos e -aeti'IOO, -ee.-

pazes de íazel...,rico no interior, o p<>der080 no 
exterior. 

Tomos Ulllll layoura ~eshonrada pela jgno
rancia e aviltada r-ela escravidão, tanto menos 
desejavel para os homens que pódem aspiru 
outra vid~, como para aquelles que :não p6dem 
tor maiores ambições; pa.ra M primei.ros,poL'que 
ella ó ingrata e impJasivel :i. quem •~'·eee de 
escravos, par.1 os segundos, porque, além de 
faltar-lhes o estimulo do trabalho, sente~n re
pugnancia por occupações a que só escra.VO& 
têm-se dedicado . 

Levantado e prepando o espírito dos cida
dãos, q><a hoje vivem da caça e da pesca, 11e nio 
do sôpas alheia•, a lavoura recobrará oa braços 
que ::tctnalmente lha rottba. a ignorancia, o prJ .. 
conceito e o ocio; o os hemens que tem capi
taes a empregar, pteferirão empregal-os na 
cultura da terra. 

Digo a.inda., Sr. pNsideete, conv9Deidos da 
·que.a lavoura. é a profissiW mais remuoeradora 
e mais feliz, exclamariW com:> Cícero, que ella 
ó a occup .. ção mais decente, maia propria e 
maio digna. do homam li v~ e. ( Apoi<tdos.) 

O assucar e café .do Brazil télll competidores, 
que nos darão grandes prejuízos, se não ch&
roarmoa a attenç~o d1 povo l"-ra outros in
dustrias. 

O meu projocto procura CX>rnar o Bruil um 
~iz industrial ; mand~ dilfundir inatrtlcçlo 
propria a cimentar G desenvoh,ér todas as in
dastrias, d·.sde a extraetiva. "té a. que depende 
das 1uais olifficeia combinações scienli6.c:<s. 

Et o nosso (~~e:•cito jgnorante o pouco daae
j odo como carreira, já porque "-3 companbias 
~ão formadas de analpb.abe_tos e homens de 
baixa condição, já porqne isso ímposaibilita.aos 
mais antigos o a cceaso d" baioneta para a es
pada. 

Depois que a icatrncÇio for geral, poaerá 
qualquer moço bem nascido alistar-se nas iilei
rao do exercito, na certeza de que, se não por 
aetos do bravura, ou obras de n1erito nolorio, a 
simples· lei da antiguidade o fará cbege.r aoa 
postoa. 

Não temos marinha mercante, 1~rque 'li anca 
tratamos de deaonvolvel-a, e porque aa leia 
que r&~em essa industria. começaram por per• 
mittil-a, e aca.bar&1D por entregai-a ao estran
geiro. 

As escolas de navegação e conatrucção 
ua~al quepropo~ho, o.lem de tirarem '!> llo .. a ea• 
botagem do abattmento em <J.U" se aeb.a, acar• 
d&rio no espírito 11u1Jlioo a tdéade levar o nos
.so p&Yilhão áa ma1s remotas regiões do globo. 

Tanto• paizos plantacn o algo.lio, qu<uó vejo 
um meio da saotentar-ae a produeçãa dessa tex
til,já hoje}nsigniftcante-fazer-ae o Brazil ma
nufacturetro. 

O Sa. A"DRLINO PntllNr.EL :-A.poi&do. . , 
O Sa. AI.Mll:ln.l. OLmmA:-As escolas de 1ia

çlo e tecelaf'"::J, que proponho, prests:rio o 
grande Rr<iço de.reai:mar . " prodoeçlo <lo al
goclio e -habilitar o -paiz, por um lado a 'COII1nl
mir o ·seu -prod~teto, por outl'o, a m.peusr ·ou 
diminui!' a impo~ d.oa tecido•!" estra».gei-

. roa. { Apoa.idos .) · -
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O sa: Pu:sroEl\'TE:-Provino a.o nobre de- que da n:úseria., a que a ignorancio., .; mãe da 
pub!o de que j:i &:<cedeu o tempo ma<·cado. ociosidade e tia inercia mental, eoodemna a 

0 Sa. A L><IIID., 0LtVEIRA:-:-Niio p?d• ndo eon- maior pttrt& dos nossos con~idad:Ioo, pa.ss•remoo 
clu ir o meu discurso "" tempo que me foi eo!l- ao nst:>.do ?e aba.shuço. e_ rtquota, que ha onde 
cedido, peço a. c:1mara mais 15 minutos. ~ lM~ou!a e pt"ofissão· cstun~\· el e rendJsa.1 e.. a. 

~ . tudustra. melb.or que o .m:.\LS t·emw.nerado .em-
(Co»sullada a camara 1 o• prorogacla a ur-~ prego publico. (!.!1tito b6 m.) 

fJencw.) . Do .xn .• u p~ojec to se pôde diz-1r uma. couoa. 
O Sa. A~~l:EIDA OuvEJR.< :-A llOSSl iudustria que me f ar. tremer, não p )r clle, mas pela 

pa.st.oril jaz uo se11 estado primiLii1'0, porce·md11 I cau.s:< que ellc dd •nde-requer muito dinheiro. 
'ltl.O par.1 dla. não ha ~rogresSo nem ln :Lho:-~- M:.\.a :l. c.·un.:ll'a ó ba$tantc illu~t.:-a.da para oo.bcr 
Ulento alghm, quando e eerLo que, se procuros·- ~ a co-relatividade que e:á.~te entre o desenvoh-i· 
semos de!MlnYol,al-~ de accordo ~om os p.-inci- mento do espírito o os progressos da e<peeie 
pios d_a. sciencu1., potleriamo~ fazel"della. UtU im- hua1a.na., antre o sa.bol' e o poder, a seiencia e a 
lXWtH.n.te J'amo dt! eommar·cio cxtet·no4 l p!·oducçáo, n. p1•aducção c a ri 1ueza .. 

P3r;l. c111tivar, melhorar 0 :1ugm·mtar a noss:t · Em res[JoSta i objecção. limito-me~ pais, n. 
ct•enção, <li !;'O mais, scnhot•es, para colhcar o! àizer que o simpl<>s sacri!icio .lo -des,ooza não 
Braúl a !!"r •i ll ; ,l"JJ<ui.Jlicas do Prata n~ ••x:por· i deve ser obs;,,culo a olJra <le t•econs tmcção 
laç:Io do xar ;ue, gra , a, os.>os, etc., o h •bilita!-o .

1 

geral 'J.UO está pedindo " nos ;o dcsc•mJl1ntado 
a. dispensar o f~raeeimcal::>que :tlli vu.i útcr dos organis<»O social e pohico. · · 
ani111aos uecessados a •na ca"'llaria, dcpe::t- I Eu peço um::. refor:na. gradual. m:IS •ystema
deoci~ que nos humilha, c em cer;:l.:; circum- 1 tic '• c p:&r:> ~usteal-~ i~d;CJ meios tjuc sempre 
'stancias póde· ser funest:l, ó que j)rO ·ouho es - ! da•ilo al;pns "''"ult~dos. . 
~ola;; de zootechnia c YCtcr;na.ria. nos nossos! A' pretexl;o de ~conomb t~mos ~db.do, como 
principaes ccnti'O~ crearlores, as i?rD\"incias do ~ C011sa. m~nos m·gerrt~ ::t.resolo~õ.o q~te recl:lmo. a 
l~io G_raude do S_ul c_ Piauhy, o üço ente•.• r o en- i paiJt'e;o. iluel~e ,tu>l rio l3r<I7.Í ~, como ;~i não fosse 
;mo aaque!la scv:ncJG. nas escolas <l c o.gr1cnl- ~ ce•· to qu0 nctm•trucçã •> pubh ea esta a segredo 
tura e~palha.das I)Cló ln1p~rlo. da wnltiplicaç!to do.::; p.c'i~s, c o ensino restituo 

T .. mos um professora<lo que é mnn irrisão e cento !>O'' um o que com ello s o ~asta . Entre
um" l a5tima porque, solvas bonrosa.~ ox: epçõe~, ~>luto, C'lb!Olente illudidos por falsos dados, tem 
eompõ-~-~.c rlo pcs:~aaJ, que não cs tãJ na. atturt1.

1

. o gov ·rno e ~~ ca:nar~• aug-mentado despezas de 
desse sa.ccrdocio. q tt·~ só entraram pa1·~~ eile o:tt:·os sr?rviços imprüdu.ctivos~ dê modo q{.1e po· 
por falt~ de bab ili tações par~ outt·a carr ·ü·o. dcnrlo ter gasto para melhorar, temos gasto 

A cre.tçi\o d~ e<colns uormaes em todas os pat·a peiorar de condiç~o. Vol'd~<le ou não, '1 ue 
;)rovi1tcio.s nos d ~-.rü. profe.s.,oreJ di;;nos J.esle a p::t.~·til' lb i874 tem n. r~ndil. public:1, se
no1ne, educa.d o1'C~S qn~ com.po-!nsarão o s~\crificio gundl) C$ ca.lculos do thesourot n.agro.enta.do 
<ia ~ocied:uio, dota t~do-a de c id;~dJ!os u tei• a. si ce"'> de 20.000:001)$, o que é certo ci que si ti
o " patria. vessort~os applic :do a met:>de dessa q uon tio a 

Temos poacos .ho.ness publico• de v<sta.s bas- ruelhornr ns condições dn insLrucç.ãO do paiz, 
ta.nte.largas pR.r:l r.'.Oatpr{'.hend~:r a Jomin:1r o es!!l.rb. 43Sb p•-oduzindo mnis, c c:uninhn.ndo p.1.m 
cornplHo d~:i que .. tl5cs-scientitica3, <le que do- a prosporidad~, tll>S tíot• te•·•n.o• coutmettUc e 
pendo o deset>WlYimeut.o e o ·p,·ogresso do aind~ agor" corom •tterrnos ·o erro de addi~1· a 
pai". · qu<istão do ensino, de niio " cOt\sider•rmos pri-

Educada. a Jnventuch do modo quo proponho! mrl~ra ~l:lll'O n.s pt•imeit.tS, é que estn.rno ~ ~ 
co :no os cidádlos destin~dos a pt·ofio•ile• <M.is atr~z~dos, ~nunca foi tão osssust~dur o e.~l<J.do 
elcv .. :las leriam de_ fazer uma jortlada scienti- da.s nos.sas finanç•$. 
Jba pa.·:o. wuiLos imp.)ssivc!~ a medi~crid;~de não O Bra:<il q uer ou llll'l quer snhil· do marn.smo 
oheg-a_rt" :> estn los •mp~nores ; c os e;>lodo• em quo \'io;e, dcsenvolvand•l a instrnc,.to pu· 
Sllp.ertorcs. U•>L:.nJo a soc1ed:ule d<: pc-oG•ó!o~aes b!ion c fll?.c udo dcsLD. " 11m Lcm;>o :1 1.,80 da sun 
SC:l"Hl.n~~!~l-eprcp:t.rallt)s nn.s r•:sp ·Je~t~o..s ea.rr ~ JroJ.s_ producçã.o e d::'l. S0.:1. riLlu··za., o o centro de rasis
so "1"'!''"m ns p;n-t~s da. >!ta po!t•tco n homens tcllCÍ:l. ;l cl'ise, com quo o a :aeaça. D elemento 
da mor1~·J notot••o: com propo•ç<.>c~ p~ra. serem sm·vil prestes n desap:"HI'ccer 'I 
-verda.dc1r JS o~t~d•et.s, corn a estatura que re- . . . '. . . . , 
cbm:>. a ttes ~ão dos :nots el.evndos in teres. as pu- . S1 quel o m~10 effica~, o me:o u!ltCO_ -poss,~el 
!Jlieos. "' . e de.el~rat• n mst~ucçao o prtmec~o 1nter~sse 

Potra n iiocabirno.humild:dedoso!ficios, que pnbh!lO. e com elb.~star quanln for ptectso. 
o mnndo_ antigo despr~zivelvemte ch.:J.mav!lart•-• (Ap~t~lo& ·) . . . . . · 
mechameas, os moços do Brazil que quer?m D aht nos, VIra r JquerA, JlatrJOtJsmo e popu
algurna c ousa mais quo is;o, ou se~ cELheiros, o !ação para quanto fór mister. As relações, em 
que alia• é difti<iil, porque o comrnercio est:i. que a instruoção está pa.a o aug mento da ri
entre!(ue _ao estro.ng-eirn, e o -.stranrreiro de queza a o augm~nto d:i populaçi['!• •ss•m come> 
p_re~ renc1a arruma os compatriotas, fazem eon- para o_da•en~olvtmentodA mdust:•a e da~ arte~ , 
SlSUr seus sonhos ·na obte11ção .de emprego> e as dtversas mamfestaçõ~s da clVlhsaçao, sao 
publicas. · . · phenomenos tão commu11.0 que eu não preciso 
• O plano-de ensino, que pr oponho, alem de demonstral-<>S. · . · . 
nobilüar a vid~ ":?ricula. e dar mais lustre To~os sabem perf<Jitamente a progressão, por 
a commercial, mel11ora as carreiras proJissio- a.saim dizer geometrica., e:u que . augmenta o 
naes. já e:tisten.tes, e crêa oatras nova< ·de capital empregado na. cv.l~ura wora.l dos \)()VÓS
grande proveito publico e particular. De modo A'~ vozes, e isso tem succedido a outras n<L-
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ções1 t:ó um :individno gnn.ho teia instrucç.ã.o I v.::ti vottl.t' B o d:t comruissão ·Ou o do St'. -Tosõ 
da milhõ's no seu p:dz. MMianno. 

[~u rue ncanhv, Sr. prtl~id_·~ntc. rle citar' I o ~ p - _ d . . • 
ex.Gm.plos reranto n111·1 ca-m.o:r.a lã.o · iilustra. tal mis~io~~- ru;~tm::-;:rE respon e llU-J e o da ço~1-
como ~;:;tv.. !\Jus peço-lho YCOl:-L pa :-n. l'er.:on·el' Posto :• voto3 o prOJ"ccto e ap: ii'O •adú 'n 1~ 
qtt~ >O <1 James \Vaat d~•·c a lnglM'"'L"R da disou'"i\o. • ' 

0 1 

m:um• p~rLe d" sua opnleucto .. bM< \V;~ut. tor
aando o val>Or in ~l t1Strin1~ fdz nascer a. industrb 
do ca"'~O de pedr~; e n inrlnsl1·i~ do c'rdo de 
l_)edl·a.~ as construcçõos rlos e-st;~leiros britanicos 
e as mun~rosas ~bdcas, quo ali anima o rapo r, 
em ru~nos de 2o t\nnos deL·.:tm.t ~:> poyo in;l~z. 
oecnr:c~ão p ,f" 800.'JOO homens • .,, t'"iz meios 
d·3 Inonopoli,ar o couuu~reb do mundo. 

Se, f:ol'<Ílll, é outra ~ vontad~ do meu 11aiz, 
'let:s:emo-nos de f;·•llnr em iustL·ucção pu'Jlic:c, c 
res1gnemo-no5 ã ~ortc que no.s rcsetra a nos:'!,a, 
ignorancia.<'!.ndnrmos n_ reboque àe outz•lJ.s povos, 
que nao tem os mesu10s elementos <le vida que 
possui mos., mas sa.Uem cuid:n .. da erlnca~ão da. 
moci•ludl:' eomo mljio Ue a.nancal' ü .na LurUZóa os 
bens. qne elb. esconde a.') ig i'iorante,- c só des
cobre ;, intellig-ente acth·idade do homem 
culto. 

O Sa. Pn.ESrDEl>Tt:- Lem·,~o ~·) c:oht'.' de
putado cpe o tempo e o ti. e:<golado . 

,o, Sa. AL)l~tD,, ÜL!Y~L~A: - Coucluo já. 
DJZltl Lallaulaye, da. Ft•anç1 napoleauica: « E' 
o paiz, ondo mais se ftlb em libedade, e onde 
esta meno~ se pratica. » 

Do Hrazil não se póde diz-e1 .. uuiearnen~e que 
e O 'P:3-ÍZ onde ma i.~ SG fulln. em riquP-za, onJ(.} 
mais se enche a bo~ca com cs\a p.tla.vra. e onle, 
entt·etmto, a ri 1neza é mBnos real. Ligando-se 
O facto ao dcspL•ezo Ja iastrl1CÇàO. po1.~ 6 Cel' tO. e 
ainda ha pouco Yi n'uma estatistica de Hi pel!-u 
~obre as n~ç\ies re· 'rcse ntadas na e"posiçiio 
mt~rnaciontl.l de Philadelphin, qu~ em mataria 
d-G Ins ~ruc'Ç'ãu ai.Jaho do Br.azil só es~ão a Tur· 
quia e o Egypto. Pode-aJ dizer, S:. president1, 
que somos llmas cr~anças, querem·:>s res,lltados 
que não PL'Omovemos, para os quaes não em
pregamos os_ ne·ce3sa.rios meios; desejarn;is que. 
a arvore abais.e os ramos carregados de fruc t.os, 
de modo que só nos seja preciso alçar ~ mão 
paL'a colhel~os. 

Tenho cGnclnido. 

VozEs : - Muito :,em ! muito bem ~ 

(O orador ti comprimMtç.clo.) 

Vem rl. mesa e á rernettidCl às e:ommissõP.:s de 
instrucção publica e de orçamento o projecto 
n. 236 de 1882, roorgani2~ndo o ensino publico 
inferior e supe,ior. (Este pl'oj >c to acha-se no 
:fim desté voluma sob a.let;a-E J 

O Sa. THOMAZ Po><PEU ·pede e a c&mara con
cede uma m·gencia dê i5 minutos, plra o pri
meiro dia de sessão em que ella. possa. ter 
Jogar. 

PRlMI!:IRA PARTE DA ORDEM 00 DIA 

Entra em i• diseu~são.o projecto n •. 206 A, 
reYogação de leis provlncia.es. · 

Ni11guem ·pedindo a p3lavra ~ "-ncerrada a 
discn.asão. 

O Sa. DcrQU:E-ESTRAII.< .TEr»Bli\A (pe~a o~àcm) 
pergunta ao Sr. presidente si o proj~cto que se 

O St\. JosE l\t'\ n.t.-\.!'\:-i'O (ptJl ~' ~;.;·ri e;n) pede c a 
ctt:uara cot'ice•ic disperrs-a de inler-:-Jti;üos, pn1·a 
que este projec to entre imrnediatacHH:ttc em 2;1 

discussão. 
Entra ern 2:a. di,cu:ssdo. 

:MuiTes Sn.s. !I:~P'JTAD·;~ pedem a. paLn·t- t 
E' lid,\r apoi:uht ;J entra em dist'.tlS5ão <.' '"JU1 11 

projêc.to tt scguiut 1 

Eme.nc1a ao proj~cto n. 200. 

Fica ig un.lmc-nto 1'-êvo,gado o ~ 28 do ~\l'~. 2u 
da loi provincial J o· Pamn:i. n. 6i1 ele 9 de 
Ab,·i! de 1881. 

Camat·o dcos der~t•dos, 18 de Sete:nbru de 
1882 .-AL'Jes c!e A>'attjo.-GC>Ietoso M '" gues. 

Approvo.do :J. i8 de Setembro de 188Z. -Jl a c
ta J[ aohac/o. 

O Sr. Candido de Oliveü·a: 
--Pa.t"'ece-raC, Sr.-prçsidon~e~ qu} <:Olncça.mos 
~ entr"r no regimcu da logalidado. Depois r\ o 
acto su<pensivo da lei pt'O\·inciul de PeL·n:un
buco, p~t·a cup _justificagão se pl'OCutou a tan
g-en.té do salus po1)uti veãdo-su confl<\g1·ada a. 
praça commeL·cial do Recite, depois du. incan
dfl!lcente questão dos colebres 10·•,1. addicion>es 
com que ae queri:l. suppt•imir o dü·~i~o das 
ttssemiJléas p:fOY"ln<.:i'LCIS- de decreta.r~ rn por si 
mesmo e seh sua. respnn..~.1.bH-idar1e os meios iJP. 
governo lo~a.l, e i~ surge o p1oj eeto n. 206 em 
que se pro~~ a esta c amara., no esercie;io de 
o.ma faculda~b cunsl.iLuciow:Ll, ·a .revog-~Lçào de 
leis quo, no ent~nd~r <bs commiss'5 •s rrmnirlas, 
•ão exorbi~~n:·•• da co,ope~~noia conf .e ida palo 
acto addicional à• assemblé"s de pro11incbs, no 
que toca á c reação de impostos. 

Embora b~t·diam~nt~. á este o unico cs.minho 
legitimo pat•o. o rcstabclecim~nto d~ leg.ü\dode, 
e é;pois.com calma. e inteira convicção que vot1 
exâmina.r os meritos da revog-ação iniciada. 

S •. prooidonte, esto Gstado anormal das pro
vinda~ que agora com tanta solfreg-uidão se 
de11uncia,pau o qual se pede.n nesta casa e na 
n~ outra com · tanta in, tancia c açodamento 
p~ompto!::! e eno;·gico.s rorn-cdios~ o.l~uns dos 
quaes p6dem importar a morte do doente, este 
est1do não é moderno, antes é congenito do 
·proprio acto addicional. 

D•sde que se deu ás provinoias o direito 
de lançar impostos para, com os rocursos delles 
deriv ,dos, fazerem face aos diverso' •ncargos 
que so~re ellas pesam, em virtude da leidescen
tralisadora de 1834 ; desde qúe, em. fae~ de um 
paiz depaupera•io, começ•ndo apenas a d •sen
volyer os seus elementos de riqueza, 1inbaJil 
de ser delle tirados recursos pan a renda. do Es
tado, d~ proYinda e do IIl>\.O.icipio, f<>rçadamen
te os confliclos tinham d~ surgir~ os ex.cessos 
tinham dea.pparecer. Foi por isso que olegid~· 
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dor de f834~coh~rente eom o prilicipio domin1- l Não" me refiro a() govêl".OO a.ctual sómente, 
dor do oea systema, zelando a união, ao mesmo j mas a muitos governos anteriores. O nobre 
tempo que a. descentra.lis;~.ção e estabelece'' • presUentc do conselho respondendo á inter
um~ provid ·•nci" que, si fora cumprida, •i pcllação do honl'!ldo deputado pelo Maranhil:O, 
fôra obsernda Jielmente, teria feito vigorar, abriu o volutr..a d"s actos offici tes do podar 
de ha muito tempo, o regimen legal. e'ecutivo e. leu dher;os avisos e ordens do 

O artigo 20 elo acto addicioual com pendia 0 , poder e.~~cutivo, suspendendo leis provin?i.aes. 
eleown tos pond~radorea dos , el:ces'o' que. pos- p ~bhc tsta.s houve que pr:_ocura_ra.m legltl~ar 
sam commettor as :i:;aaembléas p:-ovin ia.e~, dís- essa attentado~ busca_ndo nao se1 qu~ theor-w; 
pondo quo 0 prcsidoato da proviacia. onvio.r:i i dcs!ll.us po]Jutt, e ate a lettra expres>~ do acto 
assemlJléa e governo geral copias authenttcas de a?dlCwnal, q~ando o art. 20 do mesmo acto ad
todo' os actos le;islativos provinciaes, que t.ive- d1ctonal term1naut~men~e _estabel~ce que _só ao 
rem siJo promulgados, .afim de ae examinar si parla.mc.nto eomp~te o dl.t"~lt? da. crJtLea:r e r?
offendem a. Con>tituição os impostos gcraes, os solv~l' _sobre a mcon•tltuclon~h~adc das lels 
direito; de outt·as provincias e os tratados, ca- pronnmaes,e quando~ ~onstttulçao sóâa.sset:'
sos w>icos em que 0 poder leg.is/ati~o r~eral os blea ter?-1 r~s~rn,._.o du·e1to d~ suspender a le1. 
oderci. rel)ogar ~ · Fo1 o regtmc~ .anormal. por~nnto, qu? preva.-

p . · . leceu; mas, por rsso mesmo que esse ~eg1men era 
~ Sll. K,T,SBONA:-;-Combln) V. Ex. e;sa dts- violento a ahaurdo, as assembl<ias provinciaes 

pos1ç!io cum a do artigo 12. _ pouco se importarão com as dooisõe:1 do poder 
O Srt. CANDIDO DE ~Ln·.EIRA:-Hei de fazer a. e xecutivo; pouco :ee impol'l.arc.m até com leis 

combinaçtto; estej~ ti"a nquillo e aguar.:l8 o des- em·mada.s do parlamento. revogando rouiLas 
envolvimen~o de minh~s consideraçõ)s. leis pruvinciae>. Entra outras enumerarei uma 

Mas como dizia, Sr. presidente, si este :~rtigo 
tives.e silo cumprido; si t.odos O; ann~s o_go
Y<!t"no se rlCsse pres:a de.· colher 3.$ éollecções 
de leis J;>l'·>Vinciaes promulgadas nas n· ssas 20 
Jll'Ovincms; si cs remettesse para a cama1•a dos 
deputados; si a commissão de a;sembléas pro
vinciaes~ em logar de se cons~i.tuir uma slne
aura~ ·uma com missão honorifica, desempe
nhasse a. importantis3irna attribnição que lhe 
e confiada pelo nosso regimeuto intemo, os 
grand·)s males que hoje se a.ccnsam, que se de· 
uuneia.íri, e para os q u~es s~ pedem remedios 
talvez.· mais pe:igosos que a doença, não .se te
riam accumulado, au.todsando m mifestaç~es 
que aos altos pDderes tanto impressionaram. 

No emtanto o que se tem feito durante quasi 
meio secu!o de existencb do acto adiicional 1 
Deiml"am . s~ as ás~sm bléas provi nciae:!11 no gozo 
illegitímo, mas inalterado, da attr ibuição· de le
gisla\' sobre a importação ; têm sido, é certo, 
constantemente; ouvidas M secções do conselho 
de ·Estado a re•peit'> de diversas leis atacada. 
do vicio de inconstitucionalidade ; numeroso~ 
são os paraceres dest'l. -corpora~&o opinando 
pela. retlovabilidMle de••~• actos legislativos; 
mu ao poler competente, que é o parlamento, 
qnasi na.da se tem deixaào ou. antes elle, por 
causas que agora. nilo cumpre ventilar. nã:o 
tem exerciJo a sua a.ttribuição, de oorts que 
permanecem in·tltera.veis a! leis que se ac-
cusam de inconstitucionalidade. · 

0 SR •. JoSÉ MARIANNO :-Mas isso não é mo.: 
· tivo par~. que. hoje não seja exercida essa· attri
buiç~; antes e motivo m.a.is forte •. 

_ 0 SB.. CANDIOO DE OLIVEIRA!- .Ainda nio 
che~rUei a essa questllo_. 

E' que. Sr.. presid3nte, infelizmente em 
noaso paiz a respeito deste assumplo,. como. de 
tantos,outroli, a. estra<h larga. tem. sido o.õando
nada, e os meios .tortuosos. a. fórma abn•iva da 
soloção Mo. sido de preferenciá. empregados. 
O .g"verl!_o "!"orou, a. don\rlll.a da. S11Spensão de 
lel8. prov.mc.aes e della. aoccorreo.-se e01 tl'allllea 
que. se. lhe afiguraram a~u.stiOi!OJl, 

lei d~ 1845, a respeito d > taxa i tineraria da pro
vincia de .Minas. Julgou o parlau1ent.o que essa 
tu,, era uma fórroa disfarçada de imposição 
s lbre a importação e revogou-a. 

u Sa J. PENino:- E não é. 
O Sa. CAr<nmo DE Or.rvEIR,"- Não 6, mas 

revogon•a. Pois b"m; pua mostrar como o es
~irito publico esta pervertido, não obstante a 
léi geral. que revogou ri tn::a ítineraria-dn IJro-· 
vincia de Minas; a provinciÍI ressnsciton essa 
t~xa nos ot•ça.menl.os proviiteiaes, e Jli ~ubsiste 
ainJá como uma grande font~ d9 rand-& pt•o-
vinciaL . 

Ta.mbem se at '!.caram os, impostos de· consumo 
de Pernambuco, do Rio Grande do NortA e d,. 
Alagóas ; o governo susp enden. alzuns de !las 
declarando-os inconstituci'onaes ; lliM as pro
vincia.s nã.o e:e impo rLa.ra1n com a. dedaração do 
governo e cnntinu.a.r;.m com o~ me-smos im
po>tos. 

O Sa. JosÉ M .\B.IANNO:- Nune:J. houve go
verno que suspendesse esses impostos. 

0 Sa. CANDIDO DE ÜL!VEIRA : -Houve ; leia 
V. Sx. a. obr& do Sr. Visconde do Urugue.y, n 
verá.. 

Como dizia, a.s assambléns provinciaes não se 
importaram eolll as decisões do govorno e con
tinuaram a. lançar os· inapostoe reputados in
constillleionaes ; e o que é mais singllla.r é que 
os:d.elegados·do po~er executi-vo. Npresentantes 
do psnsa.menro imperial, élo entre o eent~o e o 
corpo leg-islativo provincial, nunca. 011 quaai 
nunca tiveram escr11pul(} em dar sancçio a 
esaa.s leis que o centro consid~ra.va exorbita.nteo. 
Nem os. proprios presiientes se subordinavam 
às doutrinas do governo e do conselho de Es
tado. 

E' bom recoràar-se a esta circum.>ta.ncia • 
para não se fazer carga. ~omezite à• assBmbléas 
provinciaes. No emilmto, senhores. o rec11!'sO 
que o actt;, addicioiUil consigna. aos p~esiden
tes de _Província em C3llos tae• é eflhlZ por
que, a1 quando se trata. da danegaçiG de sane
ção por o!fensa aos interesse• da província 
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o pro9id~ntc niio tom a. solu~ão definiLivtt, a 
sua não sancçio, pó le •ee nullifieada p~b. pro
pria. as.;~mblê:~~ ju1z supremo degges inte:resses; 
trat 1ndo .. se dn. d~negaçào da ea.neção a uma 
lei, sub o funda.rnen.~o d:!: sua inconsLitucio
natidtde. o acto do governo é decisivo, e a 
l~i) emOOra novsmente votn.~h pelos dous lerco~ 
da assouJoléa, não ó ex,Jqui 1•el e antes aft6cta á 
assem\...léa. ge,•,,llegisla.Liva, que resolveri sobrJ 
a saa e::mquibili.ade. 

N.ote-"e, :xwém~ a a.norma.lidaie ~ eram m·Ji
tas leis pt•ovinci::es reputadas 1nconstitucio
n ~es. mas :~rarn '•'-"nccionadas pelOs pl~esldcntes 
das pr lvinc!as~ e no r~mtS:nto quer-s~ atirar 
toda a respons1bilidad1 ás a. .. embléas pl'OVÍn
ciaes, qu,mdo si\o cumplices o 1'B8ponsaseis 
us d l~g;.1·]o.s elos gabinetes, quando t:JÜa:.; nós, 
0 parti.d) HJ~ J·a1, o partido conser\·ad.o?, todos 
temos cu!?a. qnando ~ t~m tido os govemo;, 
que nio cscqlhem p1·esidentes de bastante pre
:sti;g-io p:.u·d di1·iginHn as a~s~mUlê.:.~g, couquismr 
a su." Cl)!'lfial'lçu e evitar a pasqageni da:; leis 
olrens!v"s dos prinópios consti tucionaes. 

A causa principal deste m!iu est.a.r da.·nOS>a 
soctelade, cbs\3 sarie numeros:t de queixas c 
conilictos~ no flue diz resrai'o n. t.à") gi.•ave ns
sumpto, o1·igin~-se dadifficaldadede distinguir
se pt·aticamcnte €B impostos gera.es e pro
vinci tes. A lei de 1835 coólt1u disto e e~pla
naodll n dr>nt1-ina. do a.cto a.ddicionnl sopo.rou 
do centro algum·'" ye,·bas de sua receita e con
signou·!ls ás provincias! mas ~sta concessão pot· 
demais mesq,linh·L nw podia. cercea.r as s.nri
huições da. nssoml>léo., porqne uma lei or-di
na;ia não podiil. ser mais efficaz do gue nmR- lei 
org:1nica e constitucional 1 c.om'l o ac~~ n.ddicio
nal. (.-!.pm·tes.) 

As pro·r'incias, não obstante a. desclaesificl
ção feha p~la lei dP. 18~3. continuaram a hn .. 
ÇO.i• impodo'> sobrJ classes, não eomp::mdiada.s 
nella~ c convem confess~r que na ca(e ncia 
de outras fonte~, os impostos de impotta.ção 
d~sfarç~dn.~ ou não, tem s~rvi~o {is a~s:em.blé.al:! 
provinciaes como priocipal recurso dellas l 
1·erba. mais nvultnda de s~m ot·çamentos 

O Sa. A>roa~oE Fc&t:EIRA. :-Bem desen
volvidos, os L'OCuL'oos da lei de 1835-seriam in
S\lffieienteg para as despezas l'9.7.0a.-.rei,. 

O Sa. JosÉ llf~l!.u.mro:-Não apoiaào: Puam 
sobre as províncias •erviços geraes, e elt pode
t•ei fazer a nomenclatnri\. (Ha o.ctras apar• 
tes.) 

O Sa. CAN.DIDO DE OuvEIR.I. :-Dar>nte 40 e 
muito.~ ann.os, o regimen a t.a.oa.do por alt•1si"í'o 
tem se mantido. 

To<los os ann~s surgem aa qnci~s da popu
lação contribuinte, pedindo a revogação das 
leia eon.sideradas inconstitueionaes, e no em
ta!lto o parlamento tem sempr~ ..dbdo a so
lução, não (J61& .diffieuld&de na ~pplie:~~io dos 
textos constltu·lonaes, m~s sobr~ludo pela 
perturbaç!o. que ~erio. leva.da aos or~~m.entos 
daR prOV1DCISB1 SI 1 ex-abrufJlàt 119nlt OUtraJI 

medid,B complementares, foBBem de um dia 
pau outro mutila.daJI M resp~ctivas receit:IH. 
(Apoiados e apf!rtes.) 

A propria· província da Pernambuoo, doride 
nos veio ó a.1&rma, e eom elle ·a. esphin:ga que 

v. v.-3 

hn. de dovorar o 1ninistcrio, supportava ha. oito 
a.nnos este regilnen supposto i!Jc,a.l, mas qua 
era. 1nantido pelo.:. governos liberaes e con.s~r
vadore• o s•mccion >do pelos prosirlentes, deleg-l
dos delles. Só este anuo é que lembrou· se por 
intormedio da sua assochção cotnmorcial de 
rept•es)nt·n· ao parlamento, ao mittis:terio e ao 
poder moclarador, ·pedindo a cessação dos im~ 
postos de importaçiio. · 

O Sa .. JosR Al.\.R~ANl'\0:.-Repl•c:Jen taya todos 
os &nnos. 

O Sn. C.momo DE ÜLrvE:n,\!-Ainda mais; o 
comlllcrcio fez urna verdn.deiro1._qrJve e .amcayoll 
deix.a1· em abandono na :alf:t!ldega os productms 
·i~portad.os eó para. fugit· :.'o pagamento dss im
pasiçO~s provinciaes. 

O g-on}r!Lo impr ·ssionou-se, \'iu a sediç~o 
at1~da e jul!;"OU serenar o~ anirno5:, deterrni
n:tndo por um tolc_3"ra1um.a. ~ sm;:pens:!o d:t. lei, 
donde o e":trio P'ovincid aoferia 1.400:000$, 
ecujasupp,esslo trará o dc11ci r e ~ anarchia 
no.s sarvü;os votados. 

Níl:o ó, p Ji.S, f:Ônlcntc d<J r e:: p ]i to, da venera
ç.lo sup ·rstlciosa d .s tnxtos cansLitnc\o!l<les 
que SG tr!Ua.i é tam.b3: n do cL·c1ito da pl·ovin:.in., 
dos rec.ursos coru que põ:le con ~~ ~l!·. para fazot• 
faca à de:spoz:a dccret,Ld:\.. 

O Sa. JosÉ ~L\.niA.NNO :-A p!'Ovincia. su.p
pot·ta de ho:n g rarlo tu elo; o que não quer e •• ,. 
victim!l de um" violeacia. 

O SR. Cumcoo D~ 0L1\'"EUU:-No caso de' 
Perna:a lmco ach::tm-s~ Olltl'àS pro"Vinci :s, onde 
3S cobram impostos que s5o ig-ualmenta c.onsi-· 
derados inconsttlucion \es. 

O que se f•r:i em relação a es3as prJvi ucias ! 
E' c-~rto que j& u.m dos chefes mais prestigio

aos do pa.t~tido liberal, um dos nossos;~ Inn.is ve
nerados estadistas, e cuj' pa.l cvra t<nlo -p~so 
t~m em nossa lnlança )JOUtie"' acaba d:1 e~ter. 
ll u· no sen>do a singular doutrina da lagiti
mid 1da d"" su'Sp~u~o Olll m: aSn dJ tod ts as lcl.d 
provinciaes que olfendam o acto addidorial, o 
que im;>ort• a trnn,fereneia de ntlribui~~ea 
o:tclusiváS do pilder legislativo para o poder 
e:tecutivo. 

O Sa. CARNEll\o DA R.ocBA :- N~o enlendeu 
o pnnsamonto do illustre senaÕoi". 

O Sa. Josi MARU.NI':O :-Elle suspendeu o 
hnpoito àe transito ~ ninguem recbmoli. 

o Sa. c-" ... "DCDO DE ÚLC'<':ll[!U. :-Os c~emplcis 
nrro fu.ltaram; foi invocada a política da Ingla
terra; mas convemlembrar que·no nossiipaiz 
ooses golpes de Estt>do não p6Jem s~r o.consa
lhadtls nem honrariam os· governos qae Óft de
cretas3ern. 

A n"ção br•zil~ir:~ pl'ima pela sua indcile 
paeifica,p~lo seu espírito ordeit·o,e esses ree6ioa 
de contlaGTações imminentes., esse perigo d._ 
pet"tUrbação d, trLnquil!ida4e publiéa a p ~0po-
8Íto da cobrança. do imposto>,aupportádos h:a; lon
gos annos, o qne poderiam.leglt•mar' ci regime11. 
dn dicta.dura OU at\enuar OS seus e·ífeitoa, nll:G 
e.ram pronveil o nem justifici~dos, mesmo em 
raoo cfoa A(l(lntoclmoutoa de Pern"mbuco. 

E 1JII&nto i\1 o~ttll i>TIWiMiu, ondo oi amAA
ÇIItl 1equer longlqua• do oxcd!aoa acdiciasoil 
ou porturbadore.! a~ t nll(\ ulll!dJdo local r 
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a SR. C.HUIEIRO DA Rocu.!.:-0 pensamen Lo 
óo iHustre senador a quem V-· Ex se refere não 
tf1!"1. esta. 3-mplitude. 

o SR. Jos:E MARIA!ó:SO: -E elie e coherente 
pot·q ue com um discur>o já ~uspenden o im
po5to do tra.n•ito na cô•·tc. 

O SB. ÜAJSD!oo DO ÜLIVE<RA:-Sr. pte>idoule, 
o.:r dev~ria combate•· este pr«iecto desde a ~ua 
primeira. discussão.por~ue elle responde a uma 
inconatituticionalid 1d ~ por ou-tra. inconstÍtu
cio na! idade, firmando a the Jri& do direito cou· 
tra direito, do abuso contra ~bus:o. 

Mas para que não se me attrilmisse o "pro
posito da protelação, e pensamentos reserv•c· 
dos (nüo apoiados), consenti que no primeiro 
~u.!.·n.o do debat~ fosse SLla\'irssimo o seu tramsil.o 
po, este t•ecinto. 

No omtanto este projecto, icfelizmente ela
bor>do por uma commissão corupo•ta em sua 
unanimidade de membros liber,, es parece-me 
~ntes fJitut•a. da phalange consorvadora ; pare.
ca-me o producto dos esforços daquelles que, 
3-orehen~i \'OS com a obra de descentJ.'><l isação 
de 1834, b~scam de dia em dil!. qu 1Si systentati
cam·mto mutilar e attontat• contra os dh·eítos e 
prerogativas das assemblé~s provinciacs. 
(A[.artes.) 

A commissão partiu de um falso supposto 
l''·opondo a rcvogoção da lei provincial de Per· 
nambuco. Ella. reputa que ao parlamento as
sl;te a com~etencia de, n~ cri:i·Ja e exame d · 
toda• as leis Jae províncias, dec~etar n sua re
vogação, conforme lhe aconselharem as conve
nieneias, ou mesmo o seu arbitrío. 

No amtanto assim não é ; a acção do parla
mento em relação ás províncias é restrictn. 
Nos termos precieos da art. 2ú não são todas ao 
lei~ prnvinciaes que pódem sar- submettidas s.o 
conhecituonto da c~=ra dos deputados e para 
o oifeito de ser •m revogada5 ou a.nnulladas, 
. E' certo que a.s collecções de .. loi.s pt•ovinciae• 

oão par« a9ui rem,·tlidaa, isso dhpõa o art. 20, 
mas o dire1to de revogaçã·, é limitado a te.n
tivament' d ·finido. Só quando a lei provincial 
oft'enda as regras traçadas no ''rt. 20 é que 
ourge n competeneia do parlamento ; fóra disso 
a revo~ação da lei provinc'al pela &BSCm!Jlóa 
geral é·um attentado tão l:'r3.nde, uma oft'ensa 
tão <tire ta á constituição, como é a in,~são 
eommettida pola a.ssembléa provincial, ltmçando 
por exemplo aobre os im,>ostss de importação. 

Sendo os casos unicos nos te~mos do art. 20 
em que a cot:rJ;•et •ncia do parlamento se mani
festa, voj-nn.os si em relaçao ttsléis de Per.nam
_huco. foi: essa. restrioção observada pelo parecer 
das commi <sões reunidas, no projec to sujeito 
:l.gora a nosso e~ame. . 
· O Acto AddiciMa!, coherente com o princi
pio dominador do movimenta reformista do 
1834, nio só. consig-nou :í.s provin6a1 vari ··s ser
_vi~ até então da exclusiva competencia do ren
tro. como deu-lhes o direito de, sob sua respon
sabilidllde e com inteira liberdad~ de • cção,cog-i
tar dos meios de fazer face ãs despBzas reclama
das para ta•s serviçoe,isto e permittiu ao• parla
mtm~'?s pro.-.~ncia.e~ a decr'ltação de impostos, 
com a uuica restricção d~ não re 'ahirem sobre a 

-importação e nem offenderem as ta-xas do Estado. 

Assim, senhores, aão doutJ Q!! 1imite! un.icos 
que tem a.s assembléas provinciaes no que diz 
respeito á faMidade de decrehr o imposto, de 
nm lado o que se l'efere á importação e de outro 
o que diz respeito ao conflito com as ta.x <slan
~o-da~ pelo Rstado. Mas o _que são i.o~~ost. •• de 
im?orb.ção ~ o que ê a offensa. aos direitos do 
Estado 1 E' da solução dada s est1s d~as per
gun las-'! ue resulta o direito que a assembléa 
geral hr:n de revogar s,q leis poovineiaes, r~]a ~ 
tivas a impastos. 

O imposto da importação, no dizer dJs econo
mistas, é unicamente a.quelle que recahe pri-'
meir~mente sobre a introdueção no territorio 
nacional, do produMo estrangei1·o. · 

Só no acto da intJ•oducção do productouopaiz 
é que se es:erce o direito soberano do Es\adoT 
gr~vll.ndo & importação. . 

Fôra d~l:ti, d3sde o momento em q11e o produ
elo ponetrou no terriLorio nacional, desd.c o 
i 1l$lillte em que retirado das alfandegas, é da
do a consumo nas províncias, o poder provinci
al não exorbita, fazendo-o contribuir para a des
peza. provincial. Só ha uma condiçiio, só uma 
uni~a rest •·icçib, a. de nao serem ai taxas -pro
hibitivaa, poque isso traria perturbaQ(ies cou:
merciaes, o!l'euderi!l. a liberd:>de de comm >rCIO 
e industria, e o proprio interesse do E11ta.do que· 
lançt sobre a i!Dportação. 

B qual a razão por que a. lei eonsmueional de 
1834 reservou para o Estado exclultiva.t.neo.t~ a 
t 'xação doa impostos de importaÇáO ~ . A, <Sim 
proced-•.ram os 1egisladores do Acto Add1mona.l · 
po•· mo ti vo• de orJom politica e eco no mica. 

A l'azão politica. consiste no cuidado que o 
governo deve ter em evitar complicações inter
nacionotes, aulorizando represalias si fora. ar
bitrario á.s p~ovinc.ia.s a.rvora.rem por !i o ~rs
tema. prote<!cionista.. 

O motivo da ordem commercial consisto, em 
qne, regido o commerdo por leis geraes, só o 
Estalo tem direito de regulari.ar o seu e:.:er
cicio. 

Foi sem duvida este o sentimento que pre
valeceu em 1834, prohibindo-se â~ províncias 
a cobrança. de impostos de importação. Era a 
iJca vencelora na União Americana, em que 
o Estado reserveu para si lambem o lançamento 
dos impostos de importação que são, ainda o 
repetirei, unicamente aquelles que se prendem 
a intradacção dos produetos estrangeiros no 
territorio nacional. 

A&sim, são m •nifestamento attentatorios do 
Acto Addicional os impostos cogitados no § 2o 
do art. i7 d~ lei de Perna.mbnco do 28 de Julho 
de iB8~. 

Mand• ndo a assembléa provincial qne se 
cobrem 10 •/o addicionoes MS impostoe cobrados 
pelo Estado na alfandega, ella exorbitou de 
suas attribuições, lançou sobre a introducçãa 
do prodncto eatr&ngeiro uo nos•o territorio e, 
con•eguintemente não levarei mal ú. camara. 
ai julgar canveniente faz~r ces•ar eaaes im
po•tos, manife~tamente ille<:MB. 

Mas as commissões reunidas foram nlém. 
Viram abusJ do direito, onde só havia exer

ci~io delle. 
S= curarem do desequUibrio, da desorgani

zaçio das; finanças de tão importante provincia, 
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aa•umpto da. que não póde a cam<>tn. e.O..Lrahir , 
que nio póde ser posto á margem, a-ntes tam
bem eonaiderado e ap~eeiado, &e eommi~ea 
reunidas propoem. a. revogaçio de oatras im
posições decreto das pela as <embléa e que não 
aft'ectam, nem direc ta nem indirectamente, aos 
princil'io• co nsag;radoa no Acto Addi~ional. 
(Apoiados e não apoi(U(.os .) 

Como ''• Sr. presid lnte, quo se vem pedir a 
revosação do § :L• do art. 17 1 Vou ler este ~a
ragrtpho e r.hamo a. o.ttenção da rttm~ra pa.rã " 
sua disposição. (/..,6.) 

Senhores . . de q a e modo os no~res deputsdo•, 
110 seu respeito 'lua•i superaticio·o pela consti
tniçlto, podem combinar com esta mc•ma con
•titlliçio, porque o Acto Addicional ó constl
tuição, a revoga.!;ão, que aconselbe.:n, d~st-3 pa
ra.gra.~ho.? 

O SR. Ruv Bo~.ll.Bou:- Apoiado; >et·ü um~ 
verdadeira usurpação parlamental'. 

O Sn.. J~s!Í MARIA~rw:- Vai . t"orir direitos 
de oatras províncias; . 

O Sn. CANDIDO D-" 0 Ltnar.,.:- :\.s illu.•tr•:s 
eommissões abram qualquer postura m unicipal 
d~ mais obscura vil!, do interior, e :>.ni, cotao 
fontes do receitn.encontrarà:o corupendia1os im
post.oa de oernelho.nte espocie. impostos sobre ·o 
consumo de generos vindott de fô C"a. at.!eitos 
som reluctancia e legitimados peb daourso do 
lempo c pel<~ circunutancias especi•es do 
noss) paiz ~ em que, dada o. su t revogação em 
~âa!in, 3 municipalidMe a á \)t'O~in~ia qu~Sil 
ll3d~ r~stnria para. occorrer ti. despezn . (_-lpoia
dos .) 

Em to<los os pontos do lmperio, e1::1 todos as 
suas províncias, podemos dizer que em quasi 
todos os seno Illllnicipios , ba> " dcerel<lção do 
impostos soàre produetos nacionaes, qne entre.m 
L1ara o con.samo. 

O 811.. R.uY BAI.\BOsA:- Nen; pôde deixar de 
haver; o mais é absurdo. 

o Sa. c.'-''<DfDO ll:E Or.rvEU\..1:- Nem póde 
deixar de ha.ver, porque esse• impootos estão 
dentro da. eotricta espher~ de ll.C~ão do poder 
legisl~tivo prilloipal. 

O Sn . Jos.E M.!RrA~>-xa:-São imposto« !•rohi· 
bitivos, na extensão da palavra. 

O Sn. CA»Otoo DE OtxniRA. :- Nenhuma 
razão de ordem política ou ecouoa:ica acon
selhll s qae se privem &S provinciM e os mnni
cipios do ·rureilo de tamr o con,umo de generos 
de proiucçio nacional . · . 

Não tratt. do onera.r :. i oiportS.ção, a p?imeira. 
iutrod~cçãodo prodt1ct.o no territorío lJrazil ·iro, 
mas sim o COllSilmo, a distrih~içlo do genero 
produzido no Imperio. 

O Sn. los~ M~QlAN"o:- Bem; a. preci•o 
os:plic 1r isto e ver ai es.aaa itnpo•ições do co
llr&dae no consumo ou no. entra•h. Blla.s s•!o co
l>ra.dt~~ na en~rada., no d<&pacho. 

O Su. CANDIDO DB 0LlVEiliA: - Senhores,"" 
illustMs commissões, nlio podendo vincular, 
consegnintemente, estn revogaç!o que propõe 
do § t• ·do art. i7 ao Acto Addiei~nel :>?. parte 

que diz r""poilo aos impo•too de import.>ç.<o, 
invoca outra rM!ri<:<}:Io e di>: : 

.: Rstes impostos, · que CC>nstituem ta-:sa~s 
prnvincie.es, ~O:o aUentados cont.n os direitos 
das províncias e, con•el~entemente, offen
dem tambem o; principio.• oonstitucionae8. , 
(AEartes.) 

l:ienhOr'S, ir.feli2mente ne•ta occasilio em 
'IUe os principio• das escolas ]'arecem confun
didos, em qna não SP.i t!e q11~ lado (•stá a nui.o~ 
tend meia pr.r.1" reat~icção e cerceamento das 
faculdades d:.~ a>sembléas pro~ :ncia~s. si do 
lado liberal, si do lodo con...,rvador. ê bom 
lemur>r-se s quillo q ue os nossos mestres <lo 
liberali~mo ensinar.1ro c professar:tm, c co t•ro
prio memo;·a•~tl-.sm publicado pela nesociaç~ 
ootomerciol de Pct·u<nuuuco " que o nobre de
pulado fez ser dist.rit)<tido P"~ totlos os Srs. 
deputados • .. 

o S11.. Jos:tl MAElUtoixo :-Eu aão ; foi ,a~ 
quem mandou. 

O Sa. CA.Notoo o>: OLI\"Et tt.\ •.. vem coolp(;o
diado o ln!l!inoso parecer <lo Sr . . :Manoel Alves 
Braneo,que.dur .. nto rnuito tc:npo.foi nc,to po.i• 
um dos :>.~oswlos mais conceittudoa da doutrinn 
libet• ,J. (AllOiados.) 

Pois be:n,Sr . pt···~idente, hoje nós oa liberaes 
não n<» incommodamos ern esquecer cs•as don
tri.nns G oosin 11:nentos; o cotn innoTa~ões que 
são outt·as tantas restricç.ões, parece que esfot·~"
mo-nos em pouco a pouco tirar das assmnbléae 
provinciaes o dir., ito do, sob sua rcep on$Dbili
dade, JI\nça.t· o impos to c pcover quanto á rles
peza. prorincia.!. 

D~r.ia Ah-e1 Br:>nco (lê) : 
" Di;·eitos do impOt'b.0o são prJ}>J."i alll~Llte 

Nndas que se dedct•~tu do ~alor ele mercado
rias, procedentes dos paizes e5trongeiros. n:. 
s ua p~itueira 1ntrodncçiío no Lnperio. 

" A proviillo de 7 <le A.ul'il de 1818 dou J.l""'" 
ticularrnente o no me de cli;•a•'tos d~J impott."1ç!'io 
ãquelle11 quo pag-avntn n.; morca.!orias, qnc 
vinbfl.:n do estrangeiro, '! só a <!stes se roi ar(' o 
. A c to Arldkionol. >• 

E' a opinião de um eminente cous~lhoiro ote 
cst,.do; é tllois ainda, ó "' definiç.ilo uRdo. pelo 
poder lesi•htivo de o.ntão, peh provi~ão <k 7 olc 
Abril d a ·1818. 

O Sn. Josi M.o~.RUN>:o ,·_ Agor.~o !açs ú r3-
vor de continuar a ler o itle,u;;·am?ttna. · . 

O Sa. C.! tmreo ll:S 0LITll!RA :- O m,,.,,l>
~-a.ndun• repre!enta. contra. os iml_)Os~o~. 

O Sa. Josi ~Ú.RI~N'O ; - Ma.s !ir~ ít-)·;.: 1.1-

mentos dess& mesma opinião. 
O Sa. C.<.NDIOO DE OLIVEIRA : - l:\ão tira . 
Conseq.tentementa ~s illustres comm.is~õ~s 

estão de ace~rdô commtgo nesta .. p~rt~, t~lo e, 
os imJ)ostos l~ncado5 so ,re 1\· producção ua.
cional trn.n~p<tftada. de uma provinda para 
ou!l"l>., não sio impostos de importação. . 

Dize111, poróm, os nobres deputados : .« Nào 
OB atacamos por consti tuírem impo>to~ UO . im
portaçlo, mr.s simplesmente porque oifendem 
os direit.os de outros provin~i"s G as i.m~i
c;ões ge:aes do Eatadil • .,. 
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O Slt. JosÉ MARHNNO:-Iaso não esta com
pendiado no nrt. 12·do Aclo Aíldicional; vamos 
apart. 2.1). 

o Sa. c .... N~iDO DE OLIVEIRA : -Senhoras, 
del!b ma.neir.>, com e•ta iuteíligeucia 9.ue se 
d'à. de que este• iwpost:lti olfendem os dueitos 
de outras provinc'a•. corta·"' a f1culdade que 
tem aa a•sem~lé>~ do l~nçar qualquer imposto, 
po,·qoe toJos clles .• o imposto dírecto, o im
"Posto tt:o!"itor-i1•1. etc, podem ~er atacados por 
um ta.l.aysLew~ de :~.rgumentai'. 

O Ss.. JosÉ M.utiA...-;xo:-Não apa\ado; não 
•.e :[ióde. tirar esl<1 c;ns >quencia. 

O Sn. CANI>IDO DE OLIVEIRA : - E' preciso, 
C()nseguinteruente, restabelecer.~m-.se os ver
dadeiros· princípios ne>te aasumpto, e comp )te 
a camara. dos Srs. deput~dos, depois de madll!"o 
exame, firmai-o de um~ vez para sampre para 
q,_ue se evitem es. es conftictos_ e ~utaa, qu~ dia
rumente so suscttam, e que tao 1Uconven1entes 
são. 

Conto a que um imposto provincial, senbares, 
offeildo a Í!Uposição ge,·al do Estado? 

Como ó qu•• uma le• pr wincial póde offonder 
os direito.s d• outras provinciM 1 

Sr. presidente, o imposto pro>incial so póde 
otfender a imposição decretada ,pelo Estado 
quando peb sua. cnGrmidade toma a.s íormas 
prohibitiv:u. (Apoiado.,.) Estancando pelo ex
ce!!!lo "s fontes da producção ou p~lo menos rare
fazendo-as, elb &!f e c ta o in teress~ do Estado, 
fazendo indir ctament' minorar a receita .que 
do mesmo prodocto o E•tado espera v~> auferir. 

E quanto à. offensa dos direitos de. uma. llro
viceia pelo. outra, o caso d·,lla nãa é arbitr~rio, 
está t •xat: va.mm.te deferido no § 8• do ~rt: 10 
do Acto Addicional. Só na especie ahi compen
diada ó 'lne o e,nfiieto póde provooor ri inte-r
venção do poder central, do parlamento e auto
ri~ar a re~ogação da lei. (Apoiados.) 

.~&~im, d's:!e qilo um prodo.eto transpõe as 
divisas de ums pro'l'incia, desde que penetra, 
pot exemplo; na provincia de Minas, vindo rle 
S. Paulo está sujeHo ao regiroen tributaria 
desta prõ,~nci!>, 

EiB desl'arte conciliada.s as attribuiç;:jes ·t·e
e~rocas de. cg.da provinch. (Apoiados c IIJla>'· 
us.) 

O limite da acção das assemb!é .. s provin~ 
ciaes está no brritorio, dentro delle ni!o h8 
não pode ·hav~r ofi'ensa no que diz respeito ao 
lançamento .do imposto. Uma província para 
faze~ f•c} ás suas despezas, â seria de serviços 
a se·n cargv, tem o direito do lançar o tributo 
q!J.o bem lhe pa~ecer. (Apartes.) 

Diz, porém, o nobre d6putado que esta dou
trina legitim:1. as rivalidades província 1s e até 
'l.uasi ataca a nnidade do Imperio. 

0 : Sa. JosE M!RIANNO :-Perfeitamente. 
O StL C~nrno Dlt OLrvEnu.:-0 nobre de

putado arg11menta. com uma sitnaçlo e:.;cep~ 
c.ional, llypoth~ee~ b,teiramen~ gratuita q ae 
-nãç se ·pód~. realiza.r, graças :l forma. por que 
entre· .. nó1' os. corpos legi•lativoB .. são consti-
tuiÜOii. . 

O"A'rande limite ..<la esphera de acção d~J cada. 
&Ssembléa provincial a&'!Ínl como .,lo.paramen-

to gõral, está na sua responsabilidade para 
com a'luelles qull elegMarn os respeitaveis re
presentantes. Estes t&m de dar contas aos 
seus eleitcrea da formz. 110• que o lllandato é 
desempenhado; e pela duração limitaUissima 
rls. legislatura p .. ovin~ia.I o e~cesso CJ.ll~ a cor
poração commetts;; dl11·a.nte esse periodo s~rá 
remediado postel'iormen te pela não r&novação· 
do m"'ndato dos eleito> que _ex.horbitaram, pela 
•·evogaçiio da• medidas pernicíos•s. Haja liber
dade de eléi!;ão s ~ja o a.cto de eleger uma 
vel'dade; s~ja esta gunde fnncçi\o representa
tiva tnmada ao sério pelo ca~po eleitoral e em 
nada raoeio dos excesso~ e ab~rrações que aqui 
se descrevem 'IDl resultado ordinario do ~:tel'Ci
cio do mandato . 

Esta é a theoria liberal, é a unica que pó de 
profea3M' e en>inar o par~ido que se ~tlo.•ia de 
haver p~omulgado a constituição de 1834. 

Quere:, porem, restring-ir a acçãa da e•phera 
das assembléas provi nela ~s ; acon~ 'lha•· a sus
pensão em massa rlas leis por ellas decretadas. 
arvorar o governo como .meio ordiRario egte 
arbítrio d ~ plr si nulliftcar a lei. é proclamar 
a mais perigosa das dicta.dura.s para a 9. na! 
não ser-Yir.i de atten.uante nem a. co:a.g~m ds. 
respons'>hilidnde, e nem a P'''-stação ele conta~ 
ao pararomt~. embora armado do direit) de 
decreta~ a &eeusa.ção de m:nistr~s. (Apolati.Ds.) 

Sabems• por umâ experíencia de 5I) an11oe, 
o que são accusaçlles de ministros entre 
nós. 

Assim, Sr. presidente, não posso dw o me\\ 
ssenao v.o projecto das nobres comatbs::~ões na 
parte que revogo o § 1' do art. i7. 

Ain:ia UIOO. vez o 'direi: não e ofr'ensivo. do 
Acto Addicion8.t nem dos principias proclama
dos em 1834 (apoiados), porque· lançar •obre o 
consumo d3 ~·c.neros n9-Ciona.es não é ir de en
contro ao llraceito que arradou das legislaturas 
provinciaes os imposto• de i1nportação. 

!\o te ainda a camara a dilferenç~ ds t•éd~cçl!o 
doa doas pnrogra.phos : a inconstitueionalid.ade 
de u ro salta aos olhos, assim como n curialidade 
do outro. 

Os 10 • /o e.ddicioMes são cobrados na alf!Ln
dega no a.cto do. importação do producto eatl'a.n
geiro, ao pos•o que as 3 •/o são cobrados sobre 
produeção M~ional entrada para consnmo . 

Não nos ílludarnos ; a questão ê grave, e 
deve oer encarada com toda a. s'rie.lade c 
iaeução pelo parlanunto. (Apoiados.) . 
- Trata-se não só de um desfalque enornus
simo nas r~ndas da provinci>. de Pernambuco, 
que va.i. lutar com o d~~cit e anai"chia fin~a.n
ceira, como, sob1•etudo, tra.b-se de pree1s~r 
qual a. es.phera · da competeneia da assembl~a 
g<~ral no que diz respúto â revogação das let~ 
provinciaes" 
Eso~ competeueia. é limitad~, est"- traçada. no 

art. 20: é sóment~ quando a lei olfende os in
t~ressea ger&eJ dG Estado, doa tratados, .a Con -
stituíçil:G e os direitos da.s oatrns prwincias. 

Po'a bem, em todo o imp~rio, pelas camaras 
municipaes,pelas asaembléa.s são lançados esses 
impoatos qu~ constituem ror assim dizer a tmse 
priilcipiU do. riqueza provincUl e municipsl e 
eemo é. ·que e:rll!nndo &les dnran~e 4,0 annoa li_ 
vista.. e .~e do . parlamento com sc1encta dos ge-
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é que vão sel-o poo atacado em ma80a a pro- que violara u abertamente o Acto Ad.iicional.· 
Yernos.,. cunca for-4m 1•eyogados .. e asômenLe a.got~a.~ ~ No pt"imeil•o cas() ntto póde haver duvida. de 

poeito da lei de .l:'ernambullO. e mqu~LJ>.to de utn ~Quanto ao sogand~ e terceiro dis tiugnirei: 
lado haimpostos incoustitucioDA'lS e do outro ~ Ou os produetos sobre os qua•Js recahe o 
ha alguns inalterweis inteiramente lega.'!S. Í<RpO<to provmc1al ou mu:1i ,ip>l são de p~oce--

Conaulte a. camara .as po!ilura.a ~o. c~m·1ra ma... dencia est,.angei.ra pr;nit i "a,•w~ta ímpor
nicipal do Rio de J ~n dro. Essas postura-s alio taclos no I "'PBrio, ou pro<iuzidos nas p rorl ncia.• 
approvadas,.elo parlamento, passão vela critica e muuieit1ios do mcs1110 Iwpetio. 
e est~.lo da ,. ue•nbléa geral. . • c Si s!W imp~rtados no lmpe1·io do oxt<H•ior, 

Pots bew.. nellaE! ha.ve11 d$ ancontrar nl.l.Ut.aa tmpo&:to, embora. nio cobrado no o.cto d, entrada. 
imposições simila.~esd~ Perna.mbuco. (Apartes.) no mesmo Im~er(o reiLtúndo o eJlis'lmo. t~m o 

Ainda outro paragupho (llle d~ve ser man- · lll!sm·J etfeit~ e reduz a i mportação e & renda 
tido e cuj~ revog-ação é no emtanto proposta ger~l delle proveniente. 
pelas eemmi.sões re11nidas e o 4•. (Lé.) « Está compreb.endido no nrt. t2 do Acto 
. Como é que .os nobres deptttados p:xlem en- Addiciona.!. 

centrar offensa am pr'ncipi011 dl) aeto ad- • Si são productos de oulr-as províncias do 
dicional ne<ta dispo iç!h T Nem ao tllenos se lmperio, ou de outNs municípios da m~ma 
diz que o produeto entra do estrangeiro! Srs. pr .vioci4, não se cW. a razão política em<jue se 
se ha oxcesso e viol•çã·l da. eontesta.<;ão em tnes funda o art . 12 do Acto Adlicion~ . 
ta.xas, D:J. constiLueionalidade hs trun)em em «Não póde vir dahi altaração nas r.Jlaçl!es 
lo:ios cs impostos lançados pelas assemblóas inter~a.cío!l3es, e si não forem ~se3 ptodllctos 
provineiaes. (Apo ;ados cap«rtes.) sujeitos a impo•tos. ger.les, não se dar-J a razã > 

Ris o qne d i>. nm nos interp1tres Jn dootrina de os pr•judic~rem, attendida .pelo a rt. 20 d o 
liberal. ~· bom recordar- •e a opinião daq11e!- Acto Addi~ional. ,. . 
!es que são as nossas glorias mais puras e Assim pe!tSava o.n•·dos cheb s mais eminentes 
que conviveram sob g-abinetes, o n~o sob a. <lo conaervatorismo, o P"incip~l ><utor da inter
int\uenci~ das paixões da momen to. preta~:ilo de 1.840, e no entanto nós, camara 

E' bom inov.ll-as sobretudo agora que se l iberal, queramos ravogar por inconstitucionaes 
dizem confundidos os partidos e em olefeu l eis prvvinci>~s, tuando a produeçiio na· 
das ide~• li!Jeraeo •• invocam os publicistas cional ! 
e estadistas conservalores. E' de lamentar-se esta rigm·ismo insolito das 

TaV!ll'.Js Ba•Ls no aecr bello livro sobre a nobres i:ommissõ~s. Nenhum dos §§ 2o e 4• 
pt·ovinciaasaim se e:.;prime (lê): eatá. nos caaos do art. 2• taxativamente defi-

"'Acoso padece.duvida que o que estü.vrohi- uidos. e qne uã:o pódem ser.,mpliad_os a arbítrio 
bido ás a-s;mbleas é·o impo•to da importaçlo, do parlame~to. 
que litter~mente significa di1·cito do antrada As comm:ssõos cujo espírito libe r:~l reeo-
no Impe7io '! nheço, cert• mcnte "deb:aram se imp1·o;sionar 

~Não votem as assomljléas taua prohib!tivas pelo me<mo panico terrorista que levou o nobr e 
ou qu~ diroct:>mcnte l'Sstrinjaro o conoumo, préoiden!e do conaelbo a suspen ler por tele
e, por~•nto, a itup)rtaçiío de mercadorias no.s gramrna a lei de Pernambuco.Eilas v cem o com
alfáod; gas. Não prejudiquem a outras provin- mncio allle!\Ç&do;temem movimentos a-xücciosos 
e ias, eobr~>ndo taxas excessivas do mereodorias e para legitimar a s~tspens&o de leis q ua mlo si1> 
em transito por sou tel'ritorio. incon.stitueion.1ea propoem a rovogação do todaa 

eNio offendam a iglla.ld:ule do tratamento aquollas qu' a ordem do chefe do s-abincte 
estipulada em eonvenl}ões interno.cion&es- tornou íncxequiveis. 

eNio estorvem a. livre eire11lação dos produ- No entanto u commissões r<>uuidas, confron-
clo~, não eaqucçam a oolidaried,.de doe in teres- tando eom calma estes doa.• !lar•gnphoc, to e 4° 
ses provin~iâes e muuicipMlll, guat"dem em da lei com1 aero addicional, com a pratica do 
aumma o princípio eeonotnieo da liberdade das liberalismo, definid!rdurante 4.0 o.nnoe, com o 
permutas, e f!'las taboo..• do impoaiçõoa nil~ olfe- opinião do Visconde de Uruguay e com o que 
reoerà'o solido fnniame.nlo áo queixa~ do go- oe obeerva em lodo o Irnpcrio; e é justific:>do 
veroo central. ,. por tom as eamar:~o• municipaes que lAnçam 

Si alg11no aclos manos· Ngularas si Amou· sobre pr.:ductos '}Ue entram para os seus mani
toam nas legislações proviuciaes, não nos pa- eipios, hiiode se convencer de qu-1 n em sempre 
recem elle• de summa gra.vidade e nem me- a sofreg uidão e e. impressão de momento :;cou-
racem o ardo' eom 'Lue são eondemoados. sel ham bem. . . 

E não é só elle. Tambem o Visconde <le· Ut·n- Os nobrEs deplltados , h omens praheos sabem 
gnay, enja.s d~utrinas restrictiva.s neate as- perfeitamente que o imposto que serve de ba~ 
sumpto, dest'arte s l exprune no§ 209· do seu princip3lli. fortuna municipal ó o i mposto_ •obre 
livro·•obre administração provincial (lE): cons11mn de generos que entram no muntcipio,. 

• Vil-se da·expoGiç.AAJ qr1e acabo· de iazer que vindO!! dos.circ':lmvioi~os: 
as a.usmblé>.s pravinciáeo-tem imp~sto: • A J~gal-os u;~onstltuctouaes e exorbitantes, 

. e pr<lCJ.SO que seJam coherenles. . . 
• «· _1.• Sobr~-.productos _Imi>Ortados das pro- ss. EEx., portanto, que pro~aem.hoJ& o.un-

vmcl!U! de patZes·estraugetros. . posto decretldo pelsa provineiss,.devem.·oa ~~U&· 
• 2 .• Sobre. produetoa .imj>ortados das P.fO- · sede destruidora. com~reheJUI.er os .impostos ·.de-

vinciaa de ont~do Imp.erio. cretados pelos municípios. Ort~, eupprinrid-.s 
c 3. o Sobn prodaetos?importados·•noa muni· . assim ,._,fontes. de ,receita-de que estio .de-polle· 

cipios,de outro!t da .mesm:l provinda, ; dtll'ante tantos annos, que.'São para .alguma:s 
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dellas tSo import1ntes, como hão de as pl'oviu- ii• districto do Rio de .Janeiro que ~sto11. tão 
das e os municípios f"'zer f~ce aos serviços habitllilodo a respeitar.Mas e11. p}rgunto aV.Ex., 
loc ,os~ Oude o• novos recur <oS 1 E estes, si pergunto aos ~ue ma contradizem: em que 
pudere.n apparecor, não teriio se mpl'e de sahir •e oltendern os direitos das provinci '" ? 
do bolso du contribuinte 1 Queremos a desceu- O que é direito Je uma província neste caso ! 
trali•ação administrativa. Emphaticamente se E. praciso saber antes de tudo, como a. provin
rcclama a urgencia della, allegando-•e q ne este cia é considerada, si como um• grande entidado 
paiz 6 um mon•tro de cabeça enorme e corpo politica ou simplesmente como u.na certa ag· 
rachitico. glom~ra.çio da bra.:t.ileiros habitanlo determinado 

O nobre presidente do conselho, ao dar-nos tarrHorio. No primeiro caso, tomado a provin
cont~ da sua ·politica., no dia om que vcin ter- cia. -como entidad~ poiitico.9 como tuii"ers~ta:3, 
comnosco pela prim ,;.-a vez, fez della o pe.les- como uma grande in>tituiçJo naciona-l o direito 
tal da sua gloria, o seu p1•og:·amma, declarando- della n;"io ê ollendido, porque n provincia não 
nos que sa esforçada em resolver o grandloso tem indu.stria, não neguceb., nUo e:teree ne-
pt·obleuta. ~~já nomeou uma. couHUis:3ão.de ho- nn.am a.c~o de5ael!5 que podem seraffectildos pelo 
rnBns habilitados. Uos chefes do thesou:·o, in- imposto. Demais: com.1 jà disse, a ofiensa. de 
cumbida de for.rmla1· a> bases Ja diseriwinação direito cogitado pelo acto adlicional esta defi-
~osimpostos gemes c provinciaes. nida no art. 10 § 8• dossa 1 ,;. 

No entanto eomo se e::s:ac.uta a pt•omessa 1 Resta a província. consideraàa c omo umJ. 
simpl ~s divisão do tsrrit.orio nacion::~.l hahit.a.do 

E' COin este projecto de !'esericçoo, da con~en- por brazileiros, qne se applicam ao commercio, 
tra.ção das funeções das assembleas provinciaes. e:.:er~em industrias e i'rocut·an1 mercados con
(A.po:a;los e >IÜO apoiadas.)" H~ja o respeito sumidor.e• a"""" proúucU>s • . 
mutuo à lei. A ca1Ul\ra. revoglle a;;. partes in- Si consida:l·.ai!i\ como offensivo dos direito:; 
constitucionaes, embora com ís;o sotfl·a o eqm- das província•, pol' esta fól'illa con<id.er ·'das, o 
librio financeil·o tlas províncias, embora. des- faclo de se lançar impostos sobre prouuctos 
falques enarm·~S de um di:i. paTa o outro surjam delhs tl'an ~portados ide alêm, s•3 delo~g:cos e 
pn.ra esses governos provincia-~s, que contava.rn asenmi tambGLn a Mmpétencia de revoga~ ac:: 
com taes recu.rs- s para as ..;uns despeza/9. 1 · · · b 

Bst:i ella. no seu direito. niio ob•tante não o<> p~onnclMS so t•e export.:ção, porque nesse 
ser muito prudente 0 exercício delle; nem 0 caso, é em nome dos princi.1 os economicos, e 

n~o em nom · d:Js principias co.nstitucionae.s: 
paiz, nem cad < província tem da tomar-lb.e 'J"" sori deoroL~da a ro>ogação. No emto.nto 
contas, por isso que a c~m 'ra se limitani ao VÓ3 todos reconheceis que as assemblóu pro
cuUJprim~::ato da lei' Iua~ 1l pret~xts.U.e L~e~- vincites agem legitimamente lançando im
peito da constituição não commottamos nós, por post 18 de ex,JOrtação ; 0 . :>c to addicion:-1 não 
nosso turno, cs.cesEnS con.demna.veis : o pha1'0l li.uitou esta. f.~cllllad:;; e a c.onvonienc1a, as 
da cnntara, a chave ela sua oompetencia. neste razõe; de interesse nilo podem ser invocadas 
assumptu e o art. 20 <lo acto addicional; n!l:o aqui Mste recinto para a revogação da lei. 
se I'OYOg"Uem ~ prete~to da preocmcobid,. in- A [Ui o que só póde s·,r invocado e a ínconsti
ca<:stitucionalidades leia que poderão se1' in- ttlciona.lidade. Por mui~ inconveniente que 
conveniente<, que po :erão conter erros eco- pos'"· .<er urna lei provincial, desde qu2 0 im
no~icos, t mais <lUG escal'am á judsdicçã.o do posto n:to assume um caracter prohibiti~o. em
pnt• o.mco. 0 · . . . . ba.raçando a acç1o do ~it:ldo e attentando 

Po.le sal~ que haJa ,S'l'.l.nd~ 1neonvan1encla contl·a. a liOOrdade do comrn(}rcio não nos ~J S
al"ste pa.iz, qlle se dit: preci15a. de um r~gimen ~ista o 4ireito de rev-ogar a lei qu~ o decrcLoll. 
al:;um ~·1nto p:·otector para o desanvolnmento . Si uma província. creass~ o imposto de sello, 
(le su_a< mdugtrus, ~m .lançaJ·-sa_ sobre a. p1·o- \ imposto que :tli:is existe em 1nuilas.com o nom~ 
clucçrao do utna. provtncll\ que vtu pl'OCl11'tl1.' em I de dil.·ettos novos e velhos de ctla.ncellaria; sl 
outros mePcados cons1unidores ; mas c?m~ isso ,1ma pr:1vincia el'C~asse o irnp.~nto de sello mas 
nada t!.m que ver o pa;la.mmto; ~ constttuJção, com um caracter tão ventor10 que difficalt~sse 
o ' errmtt~ .a< a~e~blea':. provtnc1aes, C·)nta~to os actos da vida civil sobre qua es;e imp~sto re
que .t~e~ unp()s~çoe3 na..o . tomen. proi1~r~es· cabisse, o Estado podia intervir em de~esa. ~e 
pro~lblt:va>, que t·ed·m~mam .em restrtcÇ~QS seus interesses 9omeaçados; ha'"&ria oifensa. aa 
de lt~erdade do c0mmerc10, oifend~ndo asstm imposição ·g ral,mas si as taxas forem modicas, 
um du•etto con:>lltuclonal do ctdadao. (A.po1a- si nlLo trouxerem pertuJ"baçües economicas,e não 
à os ~ não apota4os.) infinenciarem prohibitivamento sobre o< a c tos 

Conseguintemente, desde o momento em que da vila civil em que haja a encidencia do impos
as assembléas provinoiaes exer :itam esse di- to, elle é legitimo e deve .~e r tão respeitado e obe
!'eito, si elle traz inconvenientes, é o governo decido cowo um imposto decretado pel> E <tado. 
aconselha~ aos presí<i,ntesde provincia..aos s"us ConcorJo em parte com os nobres d•putados 
delegadJa que neglleul ea.ncção a ta.e~ me~das; no que mo,tro que estou. argumentando dG b?a. 
é fazer com que as propdas assemblé•• as fé. Effeetivamente ha algum tanto de arbitrarto 
revoguem. Pret~nder, porém, que o pariamen- naapreci3Ção dessa. olfenet ~os impost~sgeraes , 
to intervenha • por sua autortda.do nullifique e o juiz de !la é o poder l·gisla.tivo central; 
ta.es leis é tambem at~eutar con tt·a o legLiwo wa.a exactamente · porq nA ba. e:5-'e a:rbitti _, con
exerc~cio de um l'oder public·>. (Apartes.) vem q_ue o criterio para as nossas deliberações 

In~10tem os nobres. ~eputados sobre a pre sejam os pri'!lcip~os das escolas JUD, ado·1tamo~, 
t~nduia. offerun aos d1rettos das outras provm-1 seJa par .. nos hbera.es o resrolto a autonomta 
cias ; é o arga.mento do nobre deputado pelo : prot'i ncial, aos seus direitos, a-o grande pensa-



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 3010112015 09:28- Página 30 ae 76 

Sessão em 18 de Setembro de i882 

meu to d~ descentralizaÇ[Q, de qun. se í nfilbou I O Sn_. J!'SÉ l\L,I\IA~:->Q:-Direito de proYincia 
toda a le• de 1834. a provmeta ~ 
E•ltre~JJ.to, .• •nhot•es, cousa sin~abriSI!Íill~, I o sn. C.\~DIDO 011 OLn·Em A: _A pro,·incia 

p~enoroenos dig~o1 de S'f estudado pelos .•• ·1-: I como ontidade política o ad ministrativa n ;\o 
ntos.amantes de-tes ~onfrc>n~, "'·" comnn ssões te.n commereÍQ nem indus\ri a sua . 
reuntdas de as•elllbloas prov1nc•aeo e a eom-
mis•à:o de con.stituiç~o e poderes cncoatr~r~rn- OSn.. AxoR,..ot FIGUEIRA Já U•n apar te. 
S<l D•'>la questão, no. que diz respeito ao c e rcea- O SR. C.\;-IDIDO Dll Ounmu.:-.~ lei de Per-
manto da competench das aosembléas proviu- namlmc~. não attento. contra. a autonomia cl•· 
ciaee, encontr~t·am-so com o nobre deput\do, outras províncias. (Cr~t;am-se ap .>·tos.) 
polo f t dis trict.o da provi acia. <lo ):tio d ' Jl\nolro A• p rovinoi ... , como J.< disse, niio 1em pro
qun é o ey'llbolo ~o CQD~Nlldonsmo, que é o priamente commercio e industria, o assim, sob 
t•epresentante m!I.IS g•numo da naçilo, contra o eõta face os seu• direitos n ão s:io offondi •OS. 
1\Cto. addic· o~ol ! . . . . . . . (Conlillu<t"> os apa?ios) . 

. Atnda ma.1s, o nobre devutado est~ distanclo.do Eu não me f~ço entender. O meu J.> ensamento 
da nobre- commissiio, pOr<(Uê não a~plaude o é o see-uint·" qunndo "lei prnvincull pode-s~ 
procediment~ do nobre !•I'Osidente tio conselho.. offender dirJitos de outros provineias, tinhamo' 

O SR. ANoRADll FIGV.:tM. dá u m aparte . o recurso d:1 intervençà~ do Estado.· 
Vou a;>re~cntar um e~e•nplo e chamo para 

O ~ll C.t~DlDO D2 OtiY:tiRA_:- A suspensão <>lle" o! ten~ão ,lo nobre mini~tro da gnerra. 
~ulrn1oada pelo g~..-ento recahtu sobra d"·~rooe que me honra colll seus ap •rtes: a provin
llll!lOStO> da provtnc!a de Pernamtt'!co, u~o iiÓ cia de Minas tem questões litigiosas com <1 8 do 
sobr'. o~ 10 °/o addtctooaes gue daqut surgtr.lru Espírito Santo e de Goyaz em rolaç:!Q o. pnrle 
ressusctt~do~ em nome do E s\Mo para ampat·o do ••u territorio. Si qualquer doitu fo. se por 
das provmctas, como sobre as. ta~s I mçadao si resoh•er o conl\icto ch~mando a si o terri
sobre o cons~rno d~ gene~os nac!ona•;s. torio litigioso,seria o caso da intcrven~iio d() Es-

As eom':nssõe•. r 'untdas vem .. ern defeso. tado, mas '1'10 vejo no ponto de que se t ,·ato 
deste acto d1ct.atonal ; buscam legttimal-o pro- uma hypotlleso em que sej._ pos •ivel 1un .. pro
~ndo tambem a revogação dw paragraphos · viucia po<' meio de tributo, otrender direitos de: 
Apartes:) d d' . , . . . 

1 
outras. (Continuant os apartes.) 

Rea~anu o , tre•, que c >nccnstitac•on' o senhores a discuf;S[o est:l sendo desvirtuada 
~ 2• do art. 17, mss oio 06 §§ i• e ~" •. porque o e convem 'res:a&eleeel-a em seus pr~ci•os 
IJ'?P~StQ ~ançado . s~bre o cornmerc1() 1nterpro- t ermos. 
v~ncu~;t so · pode;•a ser revogado pelo pod.er h · 0 art. 20 nuo se refere :i quest~o de.i •~P"'· 
g•slo.t!v~ gero..! &t fo se oxag~r11do. Po~~r'" ser tos unicamente. · 
suppmmdo, •• f osse e:.ce.s1vo, mas DIDQ'Uetn . • 
cert~mante, d.e boa fe, dil·á que tenha es'!e ca- O Sa. Jost MAR~A,.,ro: - O ~trt · 2D e " sal-
racter " t.axa modice. cornpendiada no § 1•, . vaguarda da; provtncta.•. 
em que se l .. n.;om apenas 3 e 4•/0 • O Sa . CA~Dtl>O os 0LI'<EJRA· : - O :\l't. 2(• 

o S R. JosÉ MARIAN:-<0 :- Não e <Jnntr o. é não impede o ~anç~:nento d.e i,mpostoa, véda 
do 40. (H a outros aP"t·tes.) · ape_nas qne . 03 !~postos prov•nc1nes vão pre-

0 SR. C..I.N~mo DE ÜLIVF.llU :-Farei a lei- JUdicar as du;posJções geraes.._ 
\ut·a do paragn~opbo (lJ) : O SR . .ANouoE FIGUEIM : -O Rio d~ Ja-

• 3 •/o de tod() o geoet•o ou artefacto de pt·o- ile_iro ~óde l•nçar impost.oe oobro productos de 
ducçio Daciona.l, que fõr introdw:ido nn pro- :\1toas - · 
vincia para cou•umo, com e"ce1~ão do oleo O Sa.. C.\liDU>o DE Ouvr;IR,\: - A pt-o\in
de riciuQ, o fumo e seas pr~par.:tdos, que cia de Minas póde lançar n sua tnu i :ineraria 
pagarão 4 •/o de s&\1 valor ; ficando isento sobre q uaesquer productos, e outra ~ual.}UCt' 
d~ l[Udquer . i mpOStO & C<ll'U6 de !tarque, C pl'JVÍncÍa O póde fazer; é recÍpi'OCO O dtreit?. 
sai ni!o refinado, o milho, o feijão, a fat·inha 
de mandioc~ e 0 gado em pé. » · G-Sa.1bR~lll FaANctsco:-E 'lnnndo o impos-

E' modlco 0 impos to, não assume 0 cara- to fi> r prejuJicial, qual é o cri terio ~ 
c ter de prohibitivo. (Cvnte.•taçcto e apart~•·) O Sa.. C.<Nl>too DE 0LtVEill.A: -O critorio 
Perguntam- me com que . com 1etencia a as- será a S&be:l ri~~o da camara. dos deputndos, c 
aembléa póde lançar este imposto ; r espondo a prudeneia di!. as.>emblêa geral, que, aprecian
que pela mesm~ fOrma porque a camara lança do o texto da l ei e as circumitaoc.iu eco11omi· 
sobre qus.ltuer producto. O critorio ne•te cas do po.iz, decidir.i. si ha exeeeso e e:n g araç-lo 
caso é a situação da industria. que por elli. o EstalO seja prejudicalo. 

0 Sa. ANt>RADJ: F I&l/EIM:.;..A a.saembÍáa ge- E os principio• economicos são oa elementos 
ral tem o direito de io.terpetrar o acto addicio- de que podemos dispor para a fo rmação desse 
nal, mas não as assernbléas provincia.~s. cri te rio. 

0 SR. C.o.NniDO Dll 0Lr~EIRA:-Ellas, ~lo art. O SR. Josz' MA.l\IANNo:-V. Ex. n~o com-
10, § 5• da sua lei org au.ica, pod•m prover '10- bate o parecer, dJfeude o imposto itinorario. 
bre a des "'"" proviDeial, decretando OG impos- O SR. C~NDIDO t>lt Ouv~:rnA : - Assim. tudo 
tos que não sejam de importação, e nem offen- depende das circu.mslancia.s, e soa que propõem 
dam as conH.buições geraes, a revogação incumbe a demonstraçio d2ues 

Slo os unioos limites traçados â SUl!. acti'"ida· exce~aS(IS e dessas perturba~ões economic ... 
de legieh>th1l. (Cl'>tZ(!m-se apartes-) 
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Sr. prasid:~nte, .12ão mo que,•o oaten?or ; a~ 
opiniõe' e> tão prestabelec1dBs; a. dtscu•são 
nada adiant:>-, cada u_m esta com o seu j~:tizo 
feito o aguarda. a hnra da I'Olaçi!o. Apenas, 
eomo um protesto, contro as oxpoliaçõos queM 
querem fazer ~o direito das ass · rublé~s p t·ovin
ciaes, é que vim a t ribuna, decb r ao. .o que hel 
de mandar uma emend& supprimindo do pro
j ecto a p rte quo di• res)'Cito aos§§ i• c 4° do 
art. 17 da le1 provincial de Pet·na;ubuco, por
que em rcl~çiio a ellos entendo que a ~ssembléa 
p rovinci:ll o~ercitou um direito seu o exclusivo, 
de qu' não tem quo dar con!M á c&JUarn dos 
Srs. depubdos. (Af 11íto be•rt; ;mcito ~~m.) 

A discussão fica adiada pel a hora. 

Sf:GUNDA PAlnE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da 3" discu<Silo do orçamen to d11 
r.~cei;.a g:<?r.•l do lmperio. 

O Sr. Almeida e Oliveira. (pe'a 
ortkm.) pe<le ~n Se. prP.Aidont~ que consulta n 
casa snb:·e si lhe concede agora~ pal:>.vra, para 
eoncluir o discurso que comecou rio ul timo d:a 
de se~são~ o que vi u-se obrig~doa int'lrromper, 
niio por sOJa cnlpa, mos para obedecer á o~d·Hu 
do Sr. presidente, "fim d' ter I Q.~ar a interpel
l ação feita ao nobre ministro do imporio. 

O Sa. PRJ<SW!:<'""" diz q lle o reg-iment.o lhe 
prohibe aceitar o req11erhuento do nobre de
putado. 

São lidas, apoiadas e entr,•m conjun t>me nte 
em discus•~o com o projecto as seguinte : 

EME>ilJ.\S 

Ad<liti"o ao orçamo,.! o da •·eccita 

Fic:.m e 1uip~rad011 os vencimentos ·dos om
l''•gados d' o>eret~ria dt> escol" poly teebnic~ 
aos vencimentos marcados ultimamente pelo 
sena.Jo aos empregadoa da secretaria d 1s f&
~uld•de• de rnedieiu do lmpGrio . 

Sala d•s se<sües, 18 d~ Setembro de f882. 
- J csc Marianno. 

Em• ndas ao orçarnenlo da recei lá, P,.ra serem 
collocad •s onde convier: 

Tendo-se e:drahido 12 em vez de 10 lotcri"'-•• 
que foram concedidas p>m as obrao d& il:iej• 
matriz d~ freguezia. de Sant'Anna, desta cõrte, 
seja ent.-egue a respectiva. irma.ndade do Sa
cramento o produe to, r<!colbido o.o tbcsouro, d&
quellas duas loterias . 

Paço da camara. dos deputados, 18 de Se-· 
lembro de 1882.- Bezerra de Meneses . 

tab·•leeimen to do um sysloma fior .. tal no.• mon
tanhas que cireumdam a cidade e lhe servem-
de pulmões . · 

PaÇo <h caniara. dos deputados. i8 de Se
tembro de 1882.-Bezerra de M <llezes. 

Ao art. 15 acrescan te-se : 

« Devendo ser considerada a ultima uma g ran
de loterio ,cujo plano SHa dado" pel' gover no im
perial. ê <'.I:'Jnce~lirla em fa.vor elo monumento 
natr iotiéo dG Brazil cornmemor.l t ivo da guerra 
Ílo Pal'agu •y.-S. R.-A. Gonçalres de C'm-~a
lhn.-1\f attoel Carlos. - Vie< n>la Vaz . - Jn sé 
'lt(a,·ia.nno.- José tb Sil1>a J.lfaia. - Jtn,encio 
.4lces. - .1ntonio Pinto. ~ Alcn(orllflo, -
J nsé Pompeu .- A.lmeidlt Oli-orira.. ~ P as>os 
.i't[irunda. - Adriana P imentel . - l g?1acio 
},f artôns. - Affon.M Cel•o Junivr. - M ontan
àon. - Rodrigues Peiz1to .-Cru: G·,uoéa.
Rodrigues L ima. - Sowm Q"é;ro:; Filho. -
Pe-reira CabraL - GeminiaM B . O. Go~s.
UlMa Ci ntra. 

Todos O> produeLos do po.i< que forem expor
tados em •aecas de p>nno de al;tod1in faliricado 
no mesmo~ paga~ão menos 2 o/u dos direitos do 
expo:Laçiio est>bolecid,.. . 

§ {.o A., saccas conterão o nome do prodactot•, 
rriunicipi·n a.pravin~ia. e o:1 lro~ t"Ar..tet":risti<"..08 
de sua nroeede~<oia.-S. R.-Soares.-Matta Ma
eba.do. :.. ~l .Co nt~g-em.-Thomaz Pomp?u.-Joae 
Mario.nno .- Leopoldo d' BHlhõe>. - Almeida 
Oliveira..- Souza Qneiroz Filho.- Bo•son. - G. 
Cruz.-Ulhôa Cintt•a..-Lacerd~ W er neck.-Fe
licio dos Santos. -Alm"ida Per eira.-Af!'on•o 
Celso Junior.-Duquo- Estrad o Teb:eira..-Car
l'alho Rezende.-Alm•ida Nogueira.- .loão Pe
nido.-Y;~z de M·:llo.-Vieira de Audrade.-Sil
viano Brandão. -C<Jelho e C..m.,os. - A. Pinto. 
-R. P ehoto. 

Addili1l ' 

Nrs C()utt a.tos <toe niio vel'l!l~rem sobre sim
ples fornecimento de ~rtigos estrangeiros nio 
poder• o g-overno est ipnlar pagamento em 
moeda que não seja a counnte no Imperio plra 
todas cs tr-.msaeções. 

§ . Qu:>.n<lo o contrato vaN:I.l' oobro jurue ou 
pa~mento do annuidades durante cerloperiodo 
o J!lro, ou pagamento, poderá s-~r g.ira.ntido 
tan to a emprezas · na.cio11a.os como estrangei
ra•, sagundo o p8drão do l ei do 1846, sómcnto 
no ea.so de ter sido o valor da • obrall e dos tra-
balhos no lmpaúo e o fornecimento de msteriaes 
tamlJem avaliados segundo o m•smo padrão mo
netario.-S. R.-Po.ço da co.mara doo doputad011, 
18 de Setembro de 1882.- I!. Belisario. 

Eme.ulo. ao ". 1. do art. 't.• 
Tendo-se de dividir o producto dos 10 of, ad

diciona.eil propostos sob'e genoros importado~, Diga-se,em vez de-70.000:000$-74.600:0!X)$, 
que fõr arrecadado pela all'andega. d& · córte, e levados de .50" 60 ~f, os addi cionaes. · 
pelas p1·ovincia.. que impor~am por iutel'Oledio Ao n. 4. Eleve-se a qnantiaaltera.da a por
dessa alfan<lega ; seja e. parte e:rceden te en- eentagem na r a.zi!o •eguinte : a tà \Dil mez 
tregue á. ílluatriasi~~~&-eamar.., que esti, par .. o o. 5 •[o, até dons mezea f •to ao mez, ate trea 
caso, n~>_rau:o_da_<iuellaa. provincia~; deve~~ a . mezes :1., 5 °/0 a.o :nez, e por todo o tempo que 
mesma l llustrJsallDIII c•mara appltcal-o a m-~ ell:eeder 2 •/o ao mez.-S. R. ~ala daa aeaslle8, 
stroeção F il!l3rit. municipal, aõ estabeleci.- · f.8 de Setembro de i882.-Bezerra'Caoalcanti. 
mento de um institulo .de ama.e-de leite e ao es-- -Rodrigues Junior.-I!rancisco SOdrd. 
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:.tdclitivo 

Fit!a. o govel'llo au.toriza;lo a eleva.t• o. mesa 
•le r ·ndas da ci.lade de .Macahé '' categoria de 
alfundega, na. classe que lhe competir. -S. R. 
-Paço da <:a.n1ar>l. dos d Jj>uta.Jo< em i8 de Se
tembro do 1882.- F. 1J8lisa;·;o.- A.t•neitla 
Pereira.. 

Fica. revogada. a disposição n. 2 do§ iodo 
a1•t. 23 da lei n. 1507 de 26 de Setembro de 
i8ô7.-Beze~Ta Ca~>a~ca.llti-So>~:a. Caroa.tho. 
-{(od,dgl'es J,mior.-Ulysses Vi~mw.-F. 
sod,·e. 

Fica o governo autorb:ado a couceder n. José 
Antonio ds Araujo, a sociedad• ou empreza. que 
ee Ol'ga.nizar, a isen~o de di1•eitos de inlpO<'
ta.ção dos materia.es necos"'a.~ioa. pal'& con
~ttucçio~ serviço e conservação do nle['cado de 
S. Sah·odor, na provincia da Ba.hia. 

Sala d~s .rommissões, 18 de S1teruhco do 
1RB2.-.4.ntonio de Siqu.l!ira~ -F. Sadri.
Ulysses Vianna.-Rod1'igues htnia>'.-Bezerra 
lielllenezes. 

Art. Fica autorizado o governo a exp~d'r 
novo regulamento para a typographia. nacional, 
promulgando o quadro definitivo do l'9speetivo 
pessoal, sem augmtlllto da dospeza quo ora se 
faz com eesc estabelecim ~nto. 

Art. E:' cr2ada, na receb~do,l'Í:J. do Rio de 
Jane'ro, a classe dos des?achnntes, d; accórdo 
com o.s regras ado?t•1das para os des~a.chantes 
dae alfaudegas, expelindo o goyerno nesse seu
tido o regulamento necessario. 

S 'la das sessões; i8 de Setembro de i882. -
Be~erra CavaLca1zti. - Rodrigttes htnior. 

O Sr. DtLque-Estrada Tei
xeira. não pól~ acredita-r que hoje, de
pois de oito mezes de sesslo, aind1 esteja de
P"ndente d~ c3.mara do; Srs. dQput;Ldos o moça
mente da ro ceita ào impario. 

Observ:t que jil lLO senado •!ou& i!lustres che· 
fas liboL'a~s ~eelara1'am quB esta situaçilo está 
li<tuid ,da, e o mesmo Sr. eonselbeir~ &l'L\ÍVIL 

chego~ :L nega1' a oxiB\eneia do p~rti lo li ba
r •1, de modo q•lo, si no. líquidaçlln, nem (l<l ma
~os se sa.be d, quo. E nem •> ora.dor proci " 
de invocar &S p~1avras doo chet'e, libornea nu 
semdo : bast:J.-lhe cham~r n. atten~Ao dest"' 
~uguat:L- camm·n par,\ n.quillo mesmo que ella 
e~tã presenciando. 

Discutimos <!epois de vota:l.:l. o. despeza ; esta 
receita com o leBpRC!tivo parecer apresentou-sR 
com as fórmas de um monstro orçamental ; a 
commiasão, confes•unlo a e~istencin de um de
ficit, coníe•sa. que entre a deopeza. votao:l.:l. e a 
reeeit.a lu um deseq11ilihl'io i(e. Li50:00G$ c, 
entretanto, nem o mais leve indicio se encontra. 
de um remedio pa.ra sanar este mal. 

Pela. primeir,\ vez viu-se ~m um parlamento 
regulu· uma eorumiss.Ro de o-rça.mP.nto· reco
nhecer, eonfessar um def!cit, calculai-o <!m sau 
parccar e decbral'-se impotente pal'a acudir com 
o L'amedio eon ,•oniente a semelhante desgraça, 
isto e, COm 09 m'3ÍOS neceslJtlriOR a mttnt.:~r 9<!U 
credito e mesmo a zelar a dignidade nacional. 

Abi est:l o deficit confessado na proporção 
de 1.500:000;) pelA commissíio de orçámenb ; 

v. v.-r., 

ahi esta confessrulo em m11ito maiores propor
ções, que só .no orç>mcuto ordillario :>scenderà 
a 8 ou 10.000:000$, segundo as proprias pah
vru do nob•e presidente do coes Jno. E osso 
dejicit, que persiste de muito tempo, roconhe
cilo e confcssado7 nem a mais leye a.tt.enuaí~ão 
obtem. · 

Di-z que o govnrno em suo. mo.nifcsta. iwpo
tencia ptt~ts. a.cudir a. ~?.ta necessjdade financei
ra do lrupJri~, foi forçado a protrahir o dob.o>te, 
e então O orador te1·e " le•ubranç• de ~eL'gUn
to.r-lh ~ ato quando ora os\ll. dclong<>, e si eU e
que está se desmentindo a c~da passo-já. se 
esqueceu das infnndadas recriminações,rrue,poc• 
par te da maiori<l, foram lançadas con t1"" a 
minoria, aeeus:l.ndo-s iojuetmnente de pro\l"~hir 
o debate, de díflicultal-o. 

Tinh 1 desejos de f >zor ao go~e,·no esta p~r
gunta e acrescentar que a mino<'i>l cons •rva
d. r a não tinha a menor duvida em ceder da pa
lavra para p~.· fim a este ~se tudalo de •e estat 
discutindo ainda o orçamento depois de oito 
mazes de .<essiio, e ainda. discu lindo sem termos 
uma idea noya, uma base para a.cudir-•e ao 
deficit . 

O orado,, em vist>. de um1 declaração do 
St·. ministro dos a.trangeiros, de se acharem 
sobre ames' as m 'di das propostas para este fim, 
p 'd" ao Sr. presidente da camat·a quo as faça 
ler c apoiar, para que as possa devidamente 
a.n·olysar. E, Sl!ndo. satisfeito seu pedidJ, pro
segue, dizendo que foi pt·eciso o forceps par" 
e":ttrahir este feto d~feit~cso; '[Ue a sab~do:-i.~ 
finan~eit·a do governo ·consegui~ a.final en
contrar, nâo lllllil. c.ommi.,.ão <le orçamento. mas 
ap mas l·l'6S depulotdos dedicados, quo a ultima 
hora se prestaram a. salvar a situ~ção ascand~
los:\ , a.prce miando a pniluc<ia financeira -
uma panacéa. wuito conhecida, a 1nesma <'OLil 
q u·~ se procurou cu•·ar a.s enf.;rmidades p rorin
cu .. ca, c q U.G \'Ou\ t.Hl['ar o enfermid!l.do gera!. 

Es~a delQnga estabelece uru c•tado do cousa,, 
um tecido d·l cücunlsbnCÍll• que uí'ío merece 
outro qualificativo, senão de intolcrrsel e e~
cundaloso. 

Dit-em vista do estudo dos relntorios do'' 
uo bres ministros da for.enda. de suru< tabolla", 
du !li)Ufl 'oal~o ~os. do su; s asseverações na ~o.
nmrn c Je outr. • hctos ~uo esp e-que o. d~"-
1"",. t~m Lida u:na vro;:re.são e8pa.ntosa; e n•3-
nhum L'Gru~dio, nenhuma. pcovi Iene ia. g~ tem 
lemb,ado P"'l'a atalh ~~ o•ste nagello de nossa• 
finança~. 

O ~ ue quer diz~ r este augrue nto de despez~s 
proposto pelos _~migo> do governo,. vota~o pel:l 
suL m:úoria 1 Ou eUa não dó. n mono:· lmpor
tancin. aos conselhos e a.l vi tres dO governo, v à 
icdiilet•enteruant..e o governo ss~itrrasta.do pelos 
maiores desastL·e~ tina.nceiros, ou o governo não 
e sincero quando se levanta. pa.ra. ·procl~ma~ 
como um do,._ lemmas de sua bandeira a eco
nomin. elos dinh ,iros publicas .. 

Si~\ par des~e acc:roscimento cl-:tr~ord.inn.rio, 
ameaça.Qor, voraz, das despezas public 1s, votado 
pela ma.iori' e porta.n.to pelo governo, encaral·
Inos a. propor,ç.Uoda reco:itll-1 verAmos qnc infe
lizmente,a.L~m. de qu.o,-como jà o decl.~rou o Sr. 
Saraiva. no seu relatorio,-esto. não. acompanhou 
nuuca- a. progressão da.quella., acc_resce que cir-



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 30101/2015 09:28- Página 33 de 76 

26 ·Sessão em 18 de Seteml:lro de 1882 

ell.Dl.sta.nciaa ex:trMrdin.a.ria.'-1 , be lll como a b.Uxa 
de nosso principal product. de exportação, têm 
tornado preeario n0680 ~oiiUilercio e tem de pau
pera~ eoneidera~elmente us font.ea 1iscaes do 
Imper1o. 

O que si gnifica que Ullls. situação :financeira 
deixe, ou uão tenha força• !'ara impedir que as 
despezas cresçam muito al em dos recuml8 do 
Ea tado e ao mesmo tempo deixe sem providen
cia que-a renda. d'.6nbe e sig-a por &st&s de.aa
trea, que todo p.aiz denuncia e apregõa ~ 

Que esperança nos anima par• sa.hirmos deste 
pedregulho esteril, em que procuramos debalde 
reeur=os para attender ta exigencias de um or
Ç&mento excessivamente oneroso 1 

Em face dos recursos do E•tado a. nossa 
,..,uda vai &endo de dia a dia absorvida pelo paga
mento de nossa divida, quer interna, quer ex
ter~~& ; e a DOSS3 renda. q ue nem bem cal cu-

. lad& ai nda está, ainda. sendo de 133 mil contos. 
ae acha e1~raordin~riamente d~afalcada por 
osses pag;~mentos de juro•, qu~ excedem o al
garismo enorme de 50 mil contos ! 

Si dob juros pa.s;armos à amortir.açllo, vere
mos que, além de muito poucos recur soe serem 
con~ag•-ados a este aernço vital, a. nossa p~
nuria fin meeira não pormitte alargar cs.e r e
medio. NOS$113 a.morttz~ções sio quasi nulhs, 
e não podamos auzmental- as. · 

A:ttendendo para o orçamento extraorlinario, 
p•r~t. os compromissos, pBra as garantias de 
juros, compromisso> que jà sóbem a mais de 
100. OOO:OOOiõ, veremos que, reunidos os juros do 
or~amenlo or!liuatio con> o.qu~lleH que hl!o ds 
vir EOpprovsl-o Jlelo pagamenlo de emprestimos 
eontrahidoe em virtude do orçamento extraor
dinario, em breve tempo crescerâ a verba dos 
juros t~uto, que chegara ou excederá. mesmo 
mehd3 de noua ~onda . 

Para. !llaia eatregnr na côrcs, já n~grae , deste 
,.uadro, o nobre presidente do con'!elhil veiu 
denuvciar•noa que e-te rem adio extnordina.rio, 
que a. laà de iSSO, do t 862 a de i877 decla
ram $9F Jlara oa ca•o• urt•ntes e para a• deli· 
cioacia~ de v~rbna no orçamento, o romedio dos 
cteditoa supplemontarca v:>i ~•r. tomado como 
"'" meio ol'<línario de governo, um meio que o 
governo ~t.t6 póde calcular em tohs as verbao 
parciae1. 

O orador fu depois alg~~mas reflexh• e per
gunto. si, quando o abua<> d1 abertura doa cre
ditoa aappl!menlares, que em todos o• pllizu 
foi eoosiderado como o maior cancro do orça
mento, quando eete abueo é a'lui trazido como 
um facto normal, de.finido a calculado, >.quelles 
9.ue assim pr.-tieam terão o diraito de con
tmuar a fallar na verdade do orçamento e 
na reteneração do syat1ma representati'Vl>. 

O di>/icit, que a commissão calculo11 em 
f .500·0ÓO$ , .segundo o• eotudos do orodor, oa
llirli a cerea de !5.000:000$, senão. 20.000:00:'$, 
trazen do como collSequencia a absorpção da 
metade de Doua renda, aó para o serviÇo de 
jnroB in.ternoe e e:<ternoa. 

O orador diZ que a commisaio acrescente a 
iato t. quea\io il011 cambioe, que tsó t.o governo 
eaata uma perda aêeea, completa de nada menoe 
de fO.OOO:OOO$ ; acrescenta a-_perda que p foi 
calculada em 50.000:000$. e lhe diga qaal a 

sit11~ção oconomica do pai:, e que economias 
são poosiveir em •emolhan te oslado de eou•a•. 

Proc~rsmos conjurar essa calamidade, e o 
orador espera que o ;,'llverno aetual, o.pe•ar d06 
erros e negligenciao por elle commettidas, será 
anim~do do uma energia, embora tardia, para 
pôr um p~radeiro a este descalabro 'l"e ameaça 
cada vez m!Lis o nosso estado financeU'o. 

lliz que os orçamenloa liberncs slo contradi
ctorios, qu~ uns lançam impostos que são r~· 
vogados po~ outros, e pro8egue em outra& 
conside~açll ~a tendentes a damonstrar ess:< 
allegação. . 

Esperava que a nobre commissio de orça-
mento eoncretisAARe •• idéas do nobre preai
dente do colls,lho, acerca do imp~sto aobre o 
S>l, que em muitos paizos tem tido uma h i sto
ria odi osa, e do imposto sobre o fumo, que já 
muitas perturbAções motiv<:u no eornir>ercio 
deste genero eom o Rio da Pra~ e qae procedeu 
do errl do orçamento de i879. 

Mas, long~ de coucretiurem essas idéas, 
long e de impor mais um .. palinodi~ com o. ro
vogaçào do imposto de exportacão, depois de 
um silencio de muitos dias, hoje encontra- se 
com fórma de orçament.<> esta grande no"idade 
nos imposto3 addicionaes. 

Não precisa de ou<ro argumento para provar 
a falta de estudo do governo e a absolu ta es~ 
terilidade da.si tua.ção ~beral. 

Esse r.acureo do impostos. de importa.ç.ão é 
velho, usado c abusado, e o governo B<l trouxa 
a novid•de em applical- o, em ma hol'a, a equi
llbra.r os orçamentos das provincias. 

Di2 a emen~_q_~e, em vez de 70.000:000$, 
diga-se 74.600:U01J$, elevando a verba. Nilo 
sabe o orador si o novo algarismo faz incluir 
llll verba a importancia dos novos direitos ad
dicionaea ou corrige ::. verba, conforme o cal· 
colo a.preaentado pelo nobre presidente dQ con
selho. 

Assim, pois, a. providencia salvadoro ainda 
esl& envolvida em duvidas, e aos seus autoru 
cumpra explicai-as. 

Em boa hora levantou-se-a minoria para pe
dir aiUilios ás provinciae, porque aem i!IBQ n4o 
teria o guverno o meio a que recorreu. Si hou
ve••<~ provalecido a proposta inc<>natituoional do 
governo, conce~endo os tO •}. adtticionaea ás 
p rovín cias, eBtaria elle hoje privado del!l!e re
curso. Bem pensou, pois, o orador om lembn.r 
a.<»a nobrea min.istroe osso inconveniente do seu 
addi ti •o. Os reclll'sos serão hoje maiores do que 
escreviatn os autores dos entrelinhados, com· 
putando em 2 •f• a taxa reo.l dos addicio
naes, subtcrfogio <jlle t inha por fim illudir o 
augmento. 

A tà onde irá essa falta de cumprimento d& 
pala'!>'m do governo, com essa abn•o doa meio• 
1i3eae3! de&fs.voraveia ao commercio; a té qua.ndo 
o g-oyerno fJ.Uer-erti. earrega.r es~e tmmello ~ 

O commereio supporton essa tr.u addicional 
como lUDa necea..idade d" guerra e com a pro
mea'a do a.r\, 2'> da tarifa., de uma reducçiO 
gr:dual. Como, peio, o gavorno, aem moia eo\tt
d :a, vem, contrariando eaea pl'OQlet•a. aolomne, 
impor ao comm~reio maia eaae sacri:fieio ! 

Acha o a-ovsrno que a ~ida. já nio é tão can 
qne os preços doa genero.a eatn.npiroto de eon-
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sumo possam ser el>-vadoe im)?unemente; o go- t ainda não cumpriu o r1111gate annual de 6<[., 
verno não se sente remordtdo por duvidas, a que solemnemente se comprometteu. Os fi
hesitações_ para .Propor, sem explicações, maior nance~ros liberaes, a _despeilo de to:ioo. os sub
aggravaçao do rmposto? terfog1os para exphcar aquella emtssão de 

Si o nobre presidente do conselho aeb." que m~e.la fat.a, penS><vam cobrir o ."lluso, compor
exploram 0 commrroio os que 0 aconselham mettendo-se a um~ _arrecadaçao annual que 
qne reclame contra o additivo, que nom~ dará nunca re~l.tzar":rn. b;ts_o quase p6Je esperar 
aos que aprOI'eitaru-se do civismo e genero- <la 'P"lavra da Sltuação l~uer~l, que vem agora 
sidade do co,llmercio paN,de cbofre. lançar-lhe faltar no reegate <lo me:<>-c<rculante que p~r
um impoato do 'l"" se níio oogibva ! E>peeula- turba. todas as .transacçoes. 
dores da bo~ l'ontade do comm~rcio são esses, e D~aeja.ria o orador que ao menos o goveruo 
não os outras, que o defendem contt·a taes im- dásse M commercio alguma compensa.qão, e, ji 
poat.o8. q·~~ s.-~grava os imp~tos~ mPlb.ore c serviço das 

O commercio, e especialmente ú da Rio de 
hnairo, ha de apreciar e&SR oolicitude do go~ 
verno pa.ra. com os seus dir.)i tos e int-c ress3s, o 
a boa fé e a leaUade com que cumpre as suas 
promessas. 

Não póde deixar de perguntar M nobre. mi
nistro de eatra.ngcir.os, unico qnc tLcompa.hb:~. a 
discussão, como e que S. Ex. explica esse em
prego de 10 •f., par~ as rendns geraes, quando 
ainda s·; acha em estudo na commrssiio o addi
tiYo lj_Ue applica. esea. taxa ás provineio.'1 , c Cl)mO 
11retende attender aos clamore; da industria e 
cio commercio q ne reclamam a extirpnçílo d~ssa 
luta a, tarif'lS dos orç\l.mentos provinche'. 
Applaude o orador que o g overno_ adie a.s sua~ 
mirities.s refm•ma.s poli tic.a.s~ talvez pata :ts ka.
lendas gregao., eomprehende que adie o que é 
adiavel, mas não compre hende qne na tlagran
cia. de~sa. questão deixe as pro·yinci~~- n~ si
tuação em qM s' achlLm com rlese'lmltbrto do• 
seus orçamon tos. 

Entretanto C..lla o govorno em conversão <la 
divida,quando telU de consolidar 50.000:000$ de 
uma divida Jluctuante. E' irrisorio, estando 
o governo na dopondencio. dos capil>listas, vit• 
o governo oom entono ?roclamo.r !18 suas idóa• 
de converaão, verdadetro• castollos no &r. No 
s~u pr(\jaeto da r 'ceil.:\ eu~ conv~rs~o figur~ 
s6mente oomo hypotheeo, o quo srgmfie.- que 
com e lfei to o õ no espírito do govo.rno o <la 
eommissão. 

O governo n!io tem zebdo, alias, o~ era
ditos do Estada, não só deixando augmcnta.r 
a despe•~ p uhr ca, como ta.mbem do in ndo 
que n divida tlactuante se tornasse exage
rada. 

Longe de proeeder eo .n a necessaria C;J.ntela, 
em suas r~lações com~ nosso maior estabele
cimento bancariot lançou-, na al"riscada campa
nha do. sus tentação artificial do cambio, e 
actualmente o tem tornado cmno succursal do 
thesouro em prejuiz:J do eommercio. 

O thesouro ri;·e como urn negociante alcan
çado com uma conta corrente a. descoberto, pro
ceJimen\o que aliec tari3 o cradito de qualJ!lOr 
estabelecimento commercial, lllas q_ue nãoaf
fecta. ao nobre ministro de estrangerros. E•ae 
meio tanto é reouroo extremo, que, consolidada 
" divila, duvida o orador que o governo con
tinue a pr;J.tical-o. 

Fallou-•e em r>.ogate do meio circlllante e 
isto e uma irrillã~ em uma aituaçlo que atiron 
no mercatlo 40. 000·000$ de pâpel-moeda e 

alfande·;as. Esse serviço é rlefeituoso,demorado, 
e ai uda. dá. muita margem para. o <>r bitdo a que 
se chll.iua. papelaria. Todo o systemade arrecada
ção de impos~os, aliás. precisa ser reformado a. 
bem do fisco e dos contt-ibuinto'. O imposlo 
predial, por exemplo, tem-s~ 1ornado vexatorio 
e sascit.:L qu•ixas. Charna, pois, n atteação do 
goverHu para is::~o, 

O servivo h cobrançt do imposto no juizo do• 
feitos vai s 1 tornando cada vez ma.ls od.ioBO. E' 
moia levantar lamentos em pró! da• provindas 
e apresentar-se municiipil neutro fruindo todos 
os favores, e todos os gozos. 

Nesta ponto limita-so o orador a obaer1'a'' que 
Oii! contribuintes do munieipio 1Hmtro não fa.~em 
a menor duvjda em confrontar os yexa.mes qne 
soffrem com os que soffrem o• das provinci~s. 

N~o hasitam em dispens1r qualquer parcolla. 
das rendos provincia.ee, si lhos deixarem as ~n!\8 
proprias rendas. 

Termina u ora(lor com algutna!ll c.oosidera.
<;ões, mostrando o contra> to do governo, que 
dai~ nggt'"~v•r dcspeza.s o recu~' qunlquor di
minuiçltu nos impostos d> importação. Ea1e 
ct:>ntrasto entt•e s. t'nc.ilida~e d.l de.~puza e n. ::Lni
mosidndrJ contJ'!l n diruinuiçio do taos impootoe 
é fueto nno,·mal, quo o orador nlto l>Óde dei.;ar de 
consut'll.t', Nlto acredita que n induotl'in agricola. 
•sj~ Cl>> •U do re•istir por mr\io to<npo nos abalo• 
porque pns•.1 • .-\ diminuí~ln dos impostos votada, 
apoznr de mini1nn, favor•Jco a liLvoura, dimi
nuindo o pro~o dr> produooo e contríbuindo,por
tu.nto.pnra 1\llg'rnl2ntar o eontntmo. O eommereio 
ÍlltermoÕinrio t~mUGnt Snnha.rá, porque O< lleUe 
intet•e;ses estio de tal modo vinculados com 05 
dos prnductoJ•es, qu~ lucros ou prejuizo• têm d·~ 
ser ~Gmmuna. 

Bem haja.:n, pois, os quo nessas trevas !in~Jl
ceiras fizeram brilhar esse ra.io de luz. o unic<J 
que a nossa ind11'tria agri.,!a pód• lobriga~. 
O nobro miniet:o não t.ew. que qu~üx.a.r-se d2 
minoria que sempre cla.mou pela reducção de 
impostos, e a.conselhon o gabinete arripiar 
carreira nessas d·s~ezas e::s:a.geradas.Q<lehe-e" 
o governo da maioria e não. da opposição que 
cumprirá o seu· dever. 

O SI."'. Lourenço de Albu
querque (mit~istro ric estra.l\_gei• os):
O honrado d 'putado, que acaba da fallar, obri
ga-me a. tomar parte nesta diseuseio para "' 
qual não rim prepa.rado. Foi tíio injusto poro. 
com o governo, lançou proposiçl! ·s lão pouco 
e:!actas,que oo não cumpriria m-~udever, si n'lo_ 
as conte•tasse immediatamento. 
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S. Ex., repotindo a facil generosidade que 
uma Tez; s3us amigos tiveram eom o miniate
rio passado, declarou-se prompto a renuncia.r a 
palavra para se .._·otar immediatamente o or-çp,.
mento, sabendo entretanto que ha grande dea
equilibrio entre a receita e a daspe2a e que não 
fie& bem ,\ ca.mara '1 a e neste estldo vã o orça
meD.to para o !:nnall.t>. Não aceitiiudo u olf~ruci ... 
mento de S. Ex.,q ue se me afigurou presente g"l'e
gv, sou m·gão ·do g-overno COlllO da dignidade da 
camat·a quo não pó !e consentir que o orçamento 
siga para. o senado nas condiç~as em que está. 

O SR. DuQu:n:-EsTru.o.L. TE!XEJR.< :-Vá a 
quem toca. 

O Sn. ANoll.~Dll FIGUEII\., :-A roCGita. está. 
ea discussão ha muitos à ias. 

O Sa. Loua~"ço DE ALBUQUERQUE (minislro 
de esmmg~iras) : - Esquecido dos esfor~oa 
que empr ::;ou o nobre president1 do conselho 
pa.r,\ que a.s de.spe"'l.5 iosf!!-em reduzidas. S. E :!i:. 
levou a injttstiça ao ronto de pM em duYida 
:~sinceridade dess •s esforços. Q•te inte•·esse 
tinb.amos na \'Otaç.ão de despezas avultadas 
q u0 nos o br·igl4m a ex.~gi.r Uo contribuinte 
ma.iores sacrifi.cios ? 

E' porvantnra possivel fazer despezas sem 
t•ecut·sos ~ E' agra.davel provet-as por meio de 
!!ledid~sma's 011 menos odiosls ~(Apartes.) 

O nobre deputa.do tentou jt!Stificar um o.cto 
p r a que concorre 11 a opposiç .o eons •rvadora, 
ist~ ci, a rejucção do imposto de e:.portaçib. 

Die.. S. E:<. : nó• que propazemos uma. 
reducção de se1s mil contos nas dospez~s, lemJs 
certamente o direito de reluzit• lambem a re
ceita. Mas, senhot•es, e~te nrs·umento não 

.co!be. 

Si a o~~OISiçila própoo t•aducljiles,algumas das 
quae• eu desejara q11e SJ tivJssem realizado, 
por outt'O lado <abe S, E :r.. que niio IÍ a nüuol'ia 
'tuetn governa e que taes roducç.lSc~ foram 
rejeitadas ~pezar da rllSistencia de seus nmi
S'OB o a ta do gQverno. 

O Sn. C.\D.:'!E!ll\0 D.\ CuN:u:-EnHo o govorno 
foi \'Cnaido. 

O SR. Lourt.E:-i"Q~ DI!: At.HUQUlCrti~UJ!: (m.inistro 
de estrangeiros) : -Em pareo., som duvida; 
nem isto o.dmiro., por<lUe com o rcgimcn actual 
nito tn põd: o:dgir dos amigo~ t.a.uto q11a.nLo 
otltr·ora., qnando hn.via c.amat'll.~ unanimeg. 
(Apoiados.) 

E' pre~iso attender a queo;deputa.dos tambem 
l'epresentam inteross~s looae< a que n!o podem 
ser i ndifferentes e de que não cedem, quaes
quar que sojam_M ínstancias do governo que 
apeiam. 

O SR. ANnlUDP. F1GUETlU:-Não apoiado, 
pod' m o devem cede''. 

O Sa. Louu~ço DE ALBGQUER~tiE (miaistro 
d~ cnrangeiros) :-Devem ceder, sem duvida, 
cedera:u me::imo algum'l causa ; mas nossa. 
edueo~ politie.\ ainda esl!!. muito em princi
pio para e:Ugirmos mnis. 

O governo fez o seu dever, mo•trou que "" 
deapezas niio d n·iam se~ augmau tada•, e quan-

:lo. Sr. presidente, s. proposi to de 111na q ~te•
tão de orçunento, pediu um voto de con
fianç.1, os nobres dep11t~dos da opposiç1h nos 
censurarnm po1· isso e disseram : vot[) de 
confiau~a a propo3ito de questão de orçamento! 
(Apartes.) 

Que m~ ;;; pretendem do gov(lrno alen1 dos 
esforços q ll'l elle elllp reg )U parJ que as dt ape
za.s fossem reduzidas ? 

O SR.. All'nR..toE FIGUEIRA :-Porque não fez 
quo1tno de g"binoto na de•2•zn Y l'ooi•-o t0r 
feito. 

O Sn. Lot:B.ENÇO DE ALBUQuERQUE (mi aistru 
de estrangeiros) :-Era tambem queslão de or
çamento. 

O SR. ÀNDRAD:E FrGuEIRA :-~l1s poupwa o 
so.criticio do contribuinte. 

O SR. LoOREr<ço DE AJ.,uQu:RQUE (mi>J-istl'O 
àe estrangeiJ•os): -Como qctet• , que seja, o 
nob·e deputado a quem respondo eobh p~rfei
tament e que o or,amento est~va d '~e'luilibr.cdo, 
que a. desp ~za votada era superiot· á receita. 
ca.leulad~, o ó nosto.s condições quo protende 
jW!tificar-M de haver votado a redQ :ção da re
c~ita sem ao menos propor outros recu~sos que 
lhe supprissem o desfàlque 1 

Bem a 1 vi! que S. :u;~. nã.o votoQ o que era 
maia sa..lutnr, mais canvenie nte nos interesses 
publicas, ma. o que lhe pareceu m•is agra
<lavel e popular. 

O Sa. ANDD.ADE Ftt>el:ru:- Foi o proprio 
governo qusm tomou a inicia.tiva. d~ rodacção 
dos 2 °)o• Nós somos nisso até govsrua
ml'!nLn.es. 

. OSa. L0!7ItEi;ço I>E ALBt!QtJERQliE (mi>Jist>-a 
de ost;·r.m_qeiros) :- GoTernnmentaes do mini•
terio passado para fazerem o pposição w actnál. 
(Oru:allt-se cli~ersos aparles.) 

Sr. presidente, 'J uo.ndo fll.llei a prin1eirn vez 
sobro u t·~ducção tloo direitos elo <:<:t>ortação, 
sus tentai qQe aHSl l'aduc~iio, ope1'M' no intalto 
de se proteg.n· a lnvourn, etfeativamente não a 
f11.voreoi11, o <1uo si alguma classe hollvesso <lc 
colh.ar v.o.n ta.gem, seri(l. a. doa interm.r.diaric:s 
das tr."lnsac~t:Ses ~orn mercia.os. 

. Yozzs :-Niío npobdJ; aproveila ao pro
ductor. 

O Sa. LoL'REKÇO DE ALIItiQUERQUJ: (mi,.istro 
de est1·a,~geiJ•os) :-E' fo.cto contirma lo pela 
e:~:periencia em todos os paize; que as pequenas 
red':tcçõ.~ s de impost.o.s não determinam a modi
ficação do preço do genar". Isto acontece uos 
grandes mercado> onde a concnr~enâa ~ l'cnl, 
e com msioria de l"&.zão nos ouh·os~ 

Na provincia de Pernamb nco se deu a té um 
facto, para. o quat nunca achei explic•çio. O 
irnpos.to de eon.:.umo recahia. a. prineipio ·sobre 
um gegero alimentício, o baCAlhau. Pois bem; 
foi sapprimitb o imposto e esJC genero não 
ae.ceu de preço. (<ipar/e".) 

Se i pedeltam~nle quo á lu~ dos princípios a 
clitreren~a tcsultante. d:i diminuiç.ão .lo imposto 
deve aprovoilar ao lawaJor o ao negociante; 
mas os fac to.s mostram ~1ue aslllim nl() a.c~ntece, 
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e é por isso que Leroy B3auliGn, quando tra- com o seu voto for~m reduzidos. Creio que a 
ta úa reiucção de impostos, diz que é preferi- isso nilo se recusará S, E:r., que não é capri
vel não fazer reducções a fntel-as pequenas. E' choso e procede sempre com muit~ sinceri
um me•tre da sciencia, collocado no ceutro dos dade. 
gTandes mercados, que dã este con-••lho. OSn. A,;nnAD~ FtGUEriU:-Mas h<t emenda 

PortAnto,, redueçã~ que os nobres dc.pnt~dos sobre i••o 1 A commissão ainda niio "propnz. 
ope1·aram, si por um lado causa grande des- O Sn. LoUaENQo DE ALnUQUERQCE (m.i»i-'l>'ú 
falquo na r(!{)cita do Imporia •. por outro !lão I de estrangeiro.<): _Não é p1·cciso emenda; 
alcanç~ o ftm que SS. E Ex. hnram em n•ta I bast~ que •• vote contra a reduccrro. 
(Apart,ls.l 

• . , O SR. Armao~.DE ~-IGCEI!\ . .:-E' preoíso emenda 
Sr. p,.P.g1de.nt~. :uu1tas'·~z~a o~ :~ot~s deemen .. l por que i:u~o ji ers~á. encorporado a.o projet: to. 

tem certAs thsol'!as que sao scientificamenta ~ . 
verdadeira3; M•im vemos todos os dias que o ~.a. r BEL! S.\ nro :- Realmente \·otam 
no mercado do Rio de Janeiro a al~1 do sobre tsto · 
cambio tr.:;:z a baix:a. do preço dos genero.A, O SR. Loun:Kxço IJE ALa.UQl::E?.QU:m (miuist1·o 
que entrêbnto não so ~J.ltrra quando o cambio d~ estraa,gei>·os):- Sim; creio qlle foi um 
desce. granrle ert·o c1ue commettemos. 

De sode que a v~riação d~ c:imbio só é sen- o Sn. F. BEL>•An!O da um aparte. 
sivel coutra o produet•.:;r. 

O Sn. A~nRADE FIGUEIRA :- H" •emp1·e 
causa-s s:eientifi.os.s. 

O Sn.. L1l:ltENç.o n:z ALnUQ:UERt~c.~: (m.~·;~:.sti·o 
de estrmtgcú·os) : --:1\.fa.s quaeg sio P.s~:ls cn. n
sas ~ Si ha cau~s seienti:fi.cas. ainda não são 
perfeitamenta conhecidas ( AJJOi..ld os.) 

Perdoem-me os nobrés dcpubdos, nilo sot> 
tão empyrico que não compr.,henda que muit•s 
vezes esse fac .to tem expl ic.ação .:tccP.itav1•l ; .~ 

sue admiro é que, m•ntendo-se perfei lamente 
Identicas as circum.stanc ·as do mercado, n os
cillatfoo do ea.mbio nlo aproveite quasi nuuc:~ 
ao productor. 

O SR F. BEW<ARTO:-Dado o mesmo mer
cado, ns alterações do cambio infiuem Mmpre 
no preço. 

O SR. LomtENÇ~ nll Ar.BUQUERQCE (mi,isto·o 
de e$War.geil·os) :-Assim do.veria ser, mas 
desgroç<damente não é. 

O Sl\, F. B:zLrsJ..RI•): -Si nio encerrarem t1. 

discussão, discu!itQi esta ponto com V. E,;:. 

0 Sn.. Lol.'RENÇO Dlt ALBUI<OEB.QUE (múlistt•o 
de estr«>l[J6iros) :-E pois, Sr. presidente. en
tendo que não de..-omos votar em 3• discuosão a 
reducçlío elo imposto de exportagão. l\1elhor 
será que a -liemoo esta. medir!• para qu~ndo 'lU

dermos realizal-a em maiores proporções, isto 
é, de modo quo eila. s~ja realment~ util ~ classe 
dos Ja.vra.dores. 

O SR. CARYAt.!IO RllzENDl'l :-Só modificando 
o syst m.a eleitOl'>l, desde r1ue V. Ex. ncaba de 
dhor que con1 sato aystema a goye1•no nio tem 
força. 

O 5a. LouR~>ço Dil ALBUQUERQUE (ministt·o 
tle estrtm,1ei>"os) :-Pe~doe-me ; não tem. forç:t 
para obtee toda• as reducções; muitas obtive
mos, V. Ex:. tomou em oentido ~bsoluto o <[Ue 

eu disse, não entendeu-me; o que affirmo é <Jne 
não é p1i•i,·ol iml)~ir todos os augmentos de 
d•!sne~as, pois os deputados tomam com seus 
eleitores com]>romisoos" <tne não podem r,,Jtnr. 

F.apcro que o nobre depu ta<! o polo Rio de Ja
neiro, que qunlifl~on <lA o•cand nlo•n " •itua~llo 
11nnnreLrn. concorra para o reotnbolecimonto em 
terceira di.•Nl.'U!A:o dno direitos do elt.portn ção quo 

O Sn. Lol!ll.E~ço !JE AwcrrtcERQUE (ministro 
deestr.m.geicos):-Qua.ndo é que n> opinião de· 
V. E:-:., é res eitavel o voto h maioria? quando 
não~ l"eJpeitaycl ? quando o ~ovel•no deve op
por·se ou deixlll' dó oppor-se 1 Poia não temo• 
o direito de dizet• ao" amigcs com toda a ft·an
queza o q ua pens&mo• 1 

O Sa. F. B&LisAI\lo : - Mas não <i melhot· ~ 
reducção d-1,. des. eza ~m lo3'ar <lj~o 1 

O Sa. Loutu<xç > Dm ALBUQUERQUE (mi?:istn 
de estrang.!fyo••): - PB~!irnos tambem a reduc
ção da despeza, m·>s não conseguimos tudo. 
Ora, r~luár n receita, qu~ndo s~ aügmentam 
us de8pe:zas, niio á razoavel. 

O Sn. F. BEt.!SAD.IO :- Ma.~ v.;jo.·" ou~ro• 
impo~tos. 

0 SR. LoURE~ÇO DE ALBUQtiEBQiiE (>niaistl'O 
de oslraag•i,.os):-Eu não me opporio. do modo 
algum à reducção e ta esc:~la maior dos impostos 
ds exp_ortação, si. fo '"em h•nçados outros 4ue 
produnMem o equtvalen~c. · 

O Sn. F. BEL!s.uuo:- ls\o é quo ó preciso 
fazer. · 

o Sn. LotcnE:-;ço nE ALnUQUEnool! (mi;list,·o 
de estraHg8i>'Os):-Mas V. Ex. viu quo ainda 
ba pouco o nob1·e deputado pelo municipiu 
naut1-o combat·m a impo~to ud<licion I, con
stante d<J.. e monda, que foi hOJe apresentada. 
De sorte que \'V. EE:.~. nada querem, ou st 
alguma cous" querm1, á desf:l.lc•r " receita n 
ponto de desorganizarem complelnmcnte o~ sét'• 
viços. 

O SR. A.'iDRADE FtGUE!R.A :- Não a)J<>iado : 
V. Ex. propoz muitas economias no minist12rio 
da. agrieu1tat•a i a maiG:ria não approvou Gss 1 s 
reducções ; mas ella.s não desorg:'\nizavam o·; 
serviçal. 

O Sa. Locrumço DE ALDUQI:~nQun (minist;·o 
de estrangeiros):-J 6. que o nobre deputado me 
falia no orçamento da agricultui·a, lemlJro-me 
de quo fui a."-Cuzado de inoonse1uent~ por fa2er 
parte da um ministario, que não nceitou tod •• 
as roduc~Õ08 projeet.adas por mim,qua.ndo reh
tor da corullli•slo de oi'Çamento da agrlcultm•a. 
commnreio e nl:Jra~ vublica•, 
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Senhuro•, entendo que as redueções que ! O Sl\. LouRENÇO Dl'l AulUQUEl\~ ·(minlslrO 
éU~ propuz poliam ser votadas sem detri- . de est'rangeiros) :-Declaro a V. Ex. que o 
mento algum do eerviço publico. (Apoiados). gove•·no-não acredita nisso, julga simplesm.ente· 

Si eu fõra ministro da agricultura, as teria possível, mas. não provavel. O que .affirmou '! 
sustentado, e talvez ac,it<sse outras. (Apoiados; h?nrado pr~s,dente do _con~lb.o_ f~l que! SI 
))~Uito bem). Mas teria cu pr~ticado um acto m_;eumstanctas extraordmar1ao e unpreVJstao 
de contradição aceitando nm lagar no ministe- nll? alterasse'? _os calcolos d? the~ou:a, a_ r~ 
rio, porque essas emendas 0 ;;:0 foram votadas 1 ce1ta do e-s;ercLe_lO corrente nao s3rll!. mfer1or a 
Podia e::s:igir que o meu colleg.l de gabinete, a do exerelcro ultrmo. 
quem foram confiados esses negocias, pensasso O Sa. ANDRADE F!GUEJR,, :- Pois é en
prcc:iza.mente como eu~ Si é d"l neoeasidadrl que ctam:)ntê is.sc.. Todo otç.oJ.m.G:nt.o e um oal-
toàoa os ministros pensem uniformemente nas cu lo. ' 
mínimas questões de administração, então, meus o Sn. LouR.ENÇo DE ALIIUQuERQm: (minis
a 'nhores, á impossível que se organize um tro de estrangeiros):- Por isso mesmo que as. 
gabinete· despezas são certas e a recelta póde f:Uha.r 

O S>t. F. BELISAl\IO:-Mas a economia con- é qu' devemos oer muito cntelosos n& oua 
stitue um plano geral. (Ha outros apartes.) avaliação. 

O Sn. LorrRJO:Nço 'DE ALanQn.,kQUE (ministro O pai de família previdente 'lu~ não qner 
<l~ estrangeiros):- Como o meu !:onrado col- arruinar-se ou comprometter o futuro de seus 
lega, ministro à a a grícultura, á mais pratico .filhos não avalia de modo exceasivo a re
do que eu, tem mais experiencia dos negocias, ceita· pa~a ter a desculpa de allgmentar a 
tem rnaiq estudos de adrn.inietra~lio (n.:ro ap oia.. dBe_p(l:t:a. i 3.0 contrario calcula a receit'l na. 
dos), ê mnito prov~vel que suas opiniões neste média, podGndo commetter algum~ exagera
ponto sej~m müs verdadeiras do 'lUe as mi- çãv na avaliação da despeza, porque; si esta 
nhas. (Apartes.) fôr menor, haverá saldo, nunca deficit.(Apoia

Sr. presidente, a verdade é esta, e para este 
ponto chamo a nttonção d~ caxno.ra : existo um 
deficit prsvi•to e provado no or-çamento; preci
samos saldal-o. Si as d3spezas forem maiores 
do que a receita, o que se seg-ue é que o go
verno scrã obri::;a.do & dois.ar de fu.zc~ muitas 
das despezas decretadas, algumas das quaes 
sio aliàs nec2ssarias e mui to uteis. 

O SR. F. BEUSARIO: -loto seria um~ grau
de fortllna; basta isto para eu votar contra o 
imposto. 

O SR. ANOI!ADE Fr5UE!IL\. :-E eu to.mbem. 
V. Ex. aMém assim o que não pôde obter da. 
tribuna. 

O Sa. Loul!ENQO DE ALBUQUEBQtiE (ministro 
de estrangeiros): -Mas, eomo a maioria en
tendeu que tod~>s são necessa.riss, o governo, 
que deve eer leal, chama a sua attenção para 
est& ponto, afim de que se votem os meios n ~
cessarias (apoiados), porque desg-~a~ada.m~nte 
o go'l'erno não tem o dom de inventar recursos, 
de iabricar dinheiro, e dMpezas não se fazem 
sam meios. 

O Sa. CA.RN!i:IRO n" CuNBA :-0• iO '/• adrli
cionaes não cobrem o de(icit 1 

O S:A.. Lot"RENÇO I>B ÁLBU!;!Ul"lQUl'! (minisl~o 
de _ es11·an_qe;ros) :- Pois bem ; estou defen
dendo os iO 0/ 0! contra os "}Uaes V. E:.:. e os 
seus complDhelfos protestam. 

O Sa. CAa...,Emo n,\. CUNHÁ'- Eu voto 
contra~ 

O Sn.. LoURENÇO nE ALBUQUEB.QUJC (ministr-o 
de estt-angeiros) : - O nobre deputado vota 
contra ! Porque~ Sómente porque está dispooto 
a votar contra todos os impostos. · 

0 Sa. ANDRAD~ FIGUEIRA :-A razão e por
'\ue o governo dissa que não cal'erU. de im
poatoa, porque acredita que terá ci dinheiro 
precieo para fazer as despezas. 

dos.) 
Eoporo, pois, que o nobre deputa.do não sara 

tãa rigor-oso ~o ponto de negar meios de 
governo. 

O SR. Antonio DE SrQU:EtR-~ :-Apoladiasimo. 

0 Sn.. LoUl\ll:olÇO DE ALBUQUERQUE (m.inist'~O 
de estrangei~os):- O nobre deputado pelo mn
nicipjo Deutro, para tornar odioso o ministr\9 
da fuenda, disse que elle ha. via elevado à 
altura de um principio, ou antes de um 1'9• 
curso ordinario de governo os creditas sup
plemencares. 

Não é exacto. 

Si eu não ncredit~sse perfeitamente na sin
cerid \de e boà fé do hon•·a.!o deputado, diria. 
que S. Ex. levantava um castello sómente para. 
ter o prazer de derribai-o. 

O honrado presidente do conselho o que fez 
foi ler ua cam \r a dados muito exactos e reaea 
extrahidos do thesouro, demonstrando que ~ 
média dos creditos supplementares tem sido de 
cinco mil setecentos e tantos contos. 

DesgraçadamentQ, Sr. presidente, o regimen 
dos creditas supplamentare• ha da durar por 
muito tempo, por~ne as c~maras ainda. não fa
zem <lS orça.mento2 com o cuidado necoss3:rio, 
taJ.vez por falta de bases seguras. (Apoiados.) 

Muitas verbas são insufficientemente dotadas, 
ao passo '!ue outros são dotadas em cxçesso. 
(Apoiados.) 

Ora, desde que uma verba é insalliciente 
para o ~erviço, o que $e segue e que o gorerno 
tem de hzer p•rar a obra, muitas vezes e>:pondo 
o Estado a grandes prejuiz().S, ou de abrir cre
dito• supplementares , o que o ü.cto m:Üs 
~mmum.. 

O Sa. ÀNDRAIIE FIGUEIRA !-E' porque tam
bem se tem eommettido o erro de dar s ohTa 
desenvolvimento que ella. não póàe ter. 
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o sa·. LouRI':i<ço Dlll ALBU<tUERQUE (ministro 
de estrangeiros):- Sim. mas muitM vezes 
aco11tece ~ ue a cam:>ra d;i um~ ..-erba muito 
inferior á que e:s:ige o ~erviço. 

o·sa. ANDRADE FmUE:U<A:-Esse mal é me
nor do que os creuilo> supplemen taras. 

O Sa. Lomuo;NÇo DE A~ouuQUEtlQUill (ministro 
de estrangeiros):- Quando foi, pois, que o mi 
nistro da fu.~enda elevou á Càtegoria de um 
pdneipio ou recurso ordinario do governo o. 
abertura da creditas supplementares 1 Não, 
apenas verificou um fac to, qlle lamen!a como 
todos nós. 

A abertura de ercditos supplomentll.l'es pro
cede de d aas C3.USls: umo., já referi ; á Gatra jà 
alllldi 13-mbem, c e o processo fal.!io que ternos 
adoptado_pa.•·& a avalio.ção da rec~ita publico.. 

O SR. AFFot<SO CELSO Jui'itOE\: -Apoiado, 
falta de e•ta.ti~tica.s eucta<. 

O Sa. LnatU:NÇO Dll ALstrQU111tQUt (ministro 
de estrangeiros):- Em r'rança onde mais ou 
menos o ruesmn processo é seguido, não ha. ex.
ercicio dur~nte o qual o governo não tenh<.t. ttue 
abrir cre:litos supplem~ntares, na importan
cia muttaa vezes de ceute nas de mil b.'õos de 
fra.ncos, ao passo que na Inglaterra, oo.de se cal
cula a r e cetta. tomando a média dos cinco ulti
mas exeroic.ios, os o.rQamen.tos encerram-se 
'1uasi sempre com oaldos. D3 sorte que o de fiei~ 
e a regra em França como é a excepção na 
Ingl'::.ter1·a. 

0 Sa. CARNEIRO DA CuNU:-Mas o culpado 
é o governo, porque elle é que apresent~ a 
proposta do orçamento. 

O SR. LouRENÇo DE AL~U~trEl\QliE (miniswo 
de estrangeiros) :-Nâ'o ob•tante o governo se 
ter afastado desde mui tos annos de tão pr~
dente regra .•. 

O Sa. C,uuu!:mo no. CuNHA:- A h ! ... 

O Sa. LOUllliNQO Dll: AtauQuEI\Q1i'lll (ministro 
de estrangeiros):-•.• o que acontece é que 
sua proposta ainda é profundamente ~ltérada 
8m utll.a a outra cu.ma;ra. 

O Sa. AFFONSO C>:L•o JtrNIOI\ "OU"rl\0s Sao. 
r.PUTADOB :-Apoiado. 

O Sa. ~li!>!ÇO '"" ALBTl QU"RQU" (ministra 
de·~strangei,-os):-Como, pois, se admú·a on~
bre deputado que se conte neste paiz com os 
credito• oupplementares? 

Fui. ta.mbem obrigado a lembi"at• ~ c amam que 
a méd.t$L dos creditos: supplemell.tare.a .à de cinco 
mil·s,t~eentos e tantos con\os, porque um hon
rado deputado pelo Rio Grande do Slll para jus
tifiear uma muda11ça de voto que tinha ern 
lXlenl'll dechrar~ que haveria saldos, segundo 
os calculoe apresentados pelo Sr. presidente 
do conselho. 

O Sa. MAC!I!lL:- Não tellho culpa de que· 
o Sr. presid3nte do conselho esteja. mal infor
ma.do 'luaudo vem trazer p•ra. aqtt.i a. pe.la,.ra do 
governo. 

O Sa. Lo1i'I\J:IIÇO DE ALBUQUERQUE (ministro 
d~ estrangeiras):- Torua.ndo ruesruo por base 

es:ta. r:eceita a que ailudiu o honr-.J.do depuLado, 
a. 'luem então respondi, não ha-.eri:t saldo, mas 
deficit, tanto porquo não é prudente deixar 
de calcular com os creditas supplementues, 
como po~que devemos ter em vista as despezas 
resultantes <h eonsolida~lío da. divida ftnctuante. 

O Sa. M,,ciEL:-Eatão V. Ex. tom do ooi·ri
gir o Sr. p1·esilente do conselho. Eu aceitei as 
declarações deU e. 

0 Sn. LOURENÇO DE ALBUQERQUE (miniw·o 
dos estrangeiros):-N~o corrijo abso!atamcntc 
o que disse S. Ex. ; a.penas explico seu pen
sau1cn.to, suas palavras. 

O Sa. A~FoNsO CEt.so .lUNNTOR :- Apoiado 
Disse que infali2 monte seria obriga!l.o a lançar 
mão dos cre.litos supplo.ment<n•cs. 

O Sa. LouRENÇo DE ALBUQUERQUE ( mi>ús
t?o de esr.·rr:m .. q~iros)!- Senhores, si b(:}m qu~ 
o po:ler leg;slativojá tenha <;otado orç>mentos 
descqllilibrados em outros tempos, e sob outra 
si tuaçiTo, eu não esdmaria q11'.l tal facto se 
desse na situação liberal. (Muito bem). 

Quem tem ~ coragem de I'Ohl' a despeza deve 
ter to.mbem a de votar a receita. 

O Sa. A>toltADE F!GVEIRA :-V. Ex. deve 
dizer iBBo i maioria. 

O SR. LouRENÇO D"E Ar..auQIJERQUE (minist,·c; 
de estrangei~os):-Fallo em garal. 

C nobre deputado qualificall de grande es
caudalo es\e orça.men to des'q uilibrado. Desgra-. 
9adamente não é facto novD. Rm 186i voton-.•• 
um orçamento nestas condições : a receita foi 
><~>-aliada em 51.50G:OOO$ e a. despez>. em 53 
mil o to.ntos contos, havendo portanto 111n d';
ficit le dous mil e tantos contos. 

O Sa. ANDP.AI>E: FIGUEIRA :-Crearam·s~ im
postos para supprir o dc(icit. 

0 SR. LoURl!NÇO Dll ALBUQU:EI\QUE tmir.istr~ 
de eotrangirDs): - Não, o governo foi autori
zado a sa.ldal-o com aparações de Cl'&dito. 

Eu, porem, não deaej ~ria que a camara dos 
Sr•. deputados i mit~sse tão mall e:s:emplo. En· 
tendo que é dever nosso votar orçamentos per
faltamente eq,uilibradoa, e por isso não podia
mos consentir que, antes da apresentação da~ 
emendsa que ha pouco foram lidas, so encer· 
usse a 3~ discussão da receita, e é por isso que 
o olferecúnen~o do nobre deputado mo parecall 
um presente gl·ego. 

O Sa. ANDJUDE Fr&uEmA :-Mas a receita. 
a•tá e:n àiocuasão h a mais do 15 dia'. 

O Sa. LoURENÇO I>!: ALBvQUEll.QUi:l (ministra 
de -estrangeiros) : - Prccis~vamos o•1vir al
gumas repartioões publicas- o ~besouro e a 
alfandega e p~r~ sal>er si ainda era poSI!ivel 
O:!SO â-ugmsntl) de addicionaes. 

V, Ex. so.be perfeitamente que o augmento, 
qua.nd~ excede lllll certo limite, o imposto tor
na-se prohibitivo, e aa renda• do E~tado vêm a 
solfrer. 

O goveuo não improvisa nem ae julga com 
o direito de impto\'isor em m&teria de impostos ; 
tem obrig&çlo de proceder com a ma:s:ima IJTI1-
dijncil?.. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 09:28+ Página 39 de 76 

32 Sessão em i8 de Selembro de 1882 

Rio ahi a razão aa demora, que J1lio era motivo I para a cpinili:o J:>Ublioa, neo> "lteude o. justll$ 
par,, qae 03 nobr~& deputados provocassem um~ reclamaçõc> ; mas <Xl.no prestamos attençào ás 
seea" verd deiramente contristadon, menoe cbservações da p1•aça do commercio, o nobre 
para o goverao que sa ju5tific~, dando as de;•utado no> ugu~ de explora-dores Explora
razões por que nã~ apre.sentou pt·eoipitadamente dores! porque? Acaso es;es i O •i• de addiow
uma emenda d ' tantll unportancia. Quando os naes niio vão ser cobrados em beneficio do paiz 
nobres deputados dizem que a .-ituaçào li- c portanto de todas as classes 1 
quida-•e ..• 

. _ O SR. A;.;rollto DE SIQUEIRA :-Em grande 
O SR. CAliNEIRO D.\ Cux<a:-, Quem diZ s•o p>rlo do hDt>erio os :!.0 "/o são uw alivio. 

os chefe• de V. Ex. (Ap;n·tes .) 

O SR. LoURE,.ÇO DE ALDUQUEllQUE (n•illi.>tro 
'le estrwngei· os): - ... quando os nobre• de
putod03 estilo sob . Gsaa prcoccupaçõo, não ó 
porem para. admir~r que provo.1ue m acenas 
eom~ :-. que presenciamos hoje no principio 
ciGFJb, dlscuss.-104 

Os nobres deputados teuhnm paciencia; 
quando che.Iar a sua vez ninguem lh'a tomará• 
ninguem terá força para isso. Si colhe rem o 
fructo ao.tes de tempo, e!lc embotar-lhes-ha. os 
deu~ •. p:1rmitt~-se-me a vuigat'iJ•de da. t,hra.s~; 
c SS. EExc. hão de lo.tar com os mesmos cm
bat•aços qu 1 hojenso querem ct·ea.r, lembrados 
mais dos interesses partio.larios do q u~ dos 
gr-'nde.o; interJsses publicos. 

O nobre deputado fa.llou na pobreza. da si
tuaçÃO. Si tivessemoe a Mrtez:t d• que S. i· x. 
e seus co-religionarios sedanl os salvadores 
deste paiz, tinham medidas de elevado alcance 
com que p ud Jssem restaura~· as finança• publi
cas, si vissu~~mos no partido .conservador e,gsa. 
disciplina que dá força aos governos, si visse
mos de ucn lado Leons Says e, do outro, um 
numer~SG e forte p:1rtido qae os apoio.sse,~credi- · 
tem os nobre2 deput..dos q uc nenhum pil.t:•iotis
mo teríamos si quizessem?s mcmtcr por ms.i~ 
um instante esta si tu ação que SS. E Ex., sem 
razão, dizem expira.nte. 

Mas noto que ha divergencias entre os nobres 
doputndoe, a.s madid01.s quo moroccm. os o.pj•la.u
sos de uns, incorrem na censut•a e coo.dem
na.ção do outros. Pois bem, h.rmonizem-s1, 
poaham-ee d• accôrdo c deste modo se rnostrJm 
habilita doe a governnr e sn.lvn.r us nuanças do 
lmperio. (A1wirulo.• e aJ1arte.•.) 

O nob1•e <leput•do pelo municipio n eutl'O, que 
aliá.s tinha posto em relevo a~ difticuldados da 
$Íiu 1ção ftnance i r:>, o jl põo·se aos 10 °/ o addicio
nae; e p •rgun~a a.t6 que [lOllto 'luer o governo 
ea1·regnr o camollo. . 

O que prov~m e significam casas palaV!'as I 
. Somos nós os creadores desta situação finan

ceira t E quando o commercio de Pernambuco, 
que de cer t'} não dispõe de maio abnndant•a re
cursos do que o do Rio Janeiro, nem é tão op·l
lento quanto el!e, ;>Ode supportar os iO •f, e em 
al_;uns generos ate 30, como é que o nobre de
putado nos vem fa~~r e:~:proba~ões ~ 

Senhores, o governo não exploi':l a bó:t fe .do 
eommercio do Rio de Janeiro. Naturalmente 
presta a =ior attenção ao que diz o com
mercio em questões economieas, gorque nellas 
tem a praça grande auoorídade. Si o governo 
n"o atlendesse a. considerações da praça. do 
eJ>mmercio,. o nobre depat1do nos yiria aceazar 
dizendo : sois um governo que não tem ouvido> 

. O nobre depubdo perguntou em virtude ü·~ 
que calculo os 10 •lo aJclicionaes prol uziam 
4.600:0UU$; e di .. e 'lue os 70.000:000$, ren
úim~nto Joa direitos de importação, não 
poliam ser a base d'este cal ·ulo. porque, 
10 •f o ue 70.000:000$ produz~m 7.000:0"0$. 
O nobre deputaJo equivo<Xlu-se; o• 70.000:000$ 
são o pro:lucto elo imposto de importação e mais 
d~s50 o[o de adJiciunaes. Portanto o augmen
lo dos 10 •i o ren-lerá 4, 500:000$000. 

O nob~e deputado fallou tambem contra o 
imposto da sal; W.:l.S a. comtuiasão não o propoz. 
Entretanto, ,,bvo ilizer q U:e ha mui to. paizes 
e.u q lte o sal pa~i imposto sem pl'Ovocar 
grandes reclam~çõca. 

E~ mesmo um meio d~ qu~ seL·emos -obrigados 
a lançar mão, ai uw dia. FOr infelicidade nossa 
precisa.rwos de rec.ursos éxtraordina:rios, qne 
augment.em nossa t•eaeita. 

Sr presidente, jâ é ta.rd~ e a eamara deve 
estar fatig tda.. Creio c1ue tenho respondido ás 
principaes consideuções d) iliu.iitre represen
tante do município neu\1'0. 

E s toa cedo de que S. Ex. não ha de recusar 
os iO •.'. nddicion~e• parn. preencher o deficit 
causado pela reducçãc que S. E~. votou ; estou 
cet·to que niio o far:i, porque seria da part~ de 
S. Ex. uma grande contradição, que não se 
deve espera1• de sua escbrecid:L intl'llligcncia. 

O Sn. CA!l:>;Emo D"- Cu!':ll.l. dá um ap~rle. 

O SR. LouRENÇO DE ALBUQtmnQtiE ( m il>istro 
<t" atrangeiros) :-Níío pense o nobre uepu
tndo, quo me interrompa com o se~ aparte, 
que votar imposto~ e sempre olioso; não, mui· 
to:.u~ veli •s O uw a.cto de patrioti!:uno lJ:IüÍtll como 
a. recusa do imposto não traz popularidade 
quando a~ finanças do estado o oe~:igem. 

As reducções propostas pelos honrAdos depu
tados, alguma> das quaes nlio foram infeliz
mente aceitas, seriâm insufficienles pa:ra aup
prir o defi~it do orçamento. 

O Sa. A~"DR.l.Dil: FIGUEut.\ ' - Suppriam 
perfeitamente, davam 6.400:000$000. 

O Sn'. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE (mi•>is!ro 
r],~ eslranqciros):- Niio terminarei sero: cha
mar a attenção dos meus co-religion,rios 'para 
a c c notll'll.,que lhes foi feita pelo nobl'Q deputad.o 
que me precedeu. S. Ex. disse : nós oppOSI
cionista.s fomos coherentes ; reduzimos a re
ceita pot·que propuzemos a reducção das d9S• 
pez&S; incoherentes são o.quolles que, a.ugmon
l:lndo a• despezas, di.minuiram o. r eceita. 

Entendo que a deíeza não · aproveilll ao no· 
bre depnL.~do, m·:s estimarei muito que mea• 
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<:O-relig-ionarios mostrem que não merecem tão 
grave censura. (M t<ito bem.) 

A discussão ftca adiada pela hora. 
O SR. PREB!DE.'<TE di pan ordetll d0 dia i9 

de Setembro d~~o 1882 : 

1• pari~ 

Conün.uação da 3' discussão do orçamento 
geral da receit~ . 

3• diso~10são do projecto n. 127-B, rela.tivo a 
eatrada de ferro Mog yana. 

A$ ma terias designadas pa.ra a i O. parte da 
ordem do dia 1.8. 

2• Parte (ris 3 horas ou antes.) 

Continuação da 2• <liscussão do projecto 
n: ~ A, t•elativo à rovogaçiio d~ impo•tos p>'o
Vlnc.lae~. 

A mcalllJ. de.sign.a.da para. a .2> pl\rte da ordem 
do dio- 18. 

i~ di&cussio do proj eclo n. 156 llpprovando o 
projecto de :pos·turas dê 29 de Setembro de i8Si 
d~ ca.ma.t•a municipal obrigando a.o clmpanhi.a.s 
de bond! a adaptar em ~eus ca.rros um "pparelho 
de salvação. 

Discussão unicn da emendo. do senado. pro
jeeto n. 93, sobre casas denaminados Evoni~s. 

Levanta-se a seasão as 5 horas da tardo. 

renJo de Albuquerque, llranklin Doris. e Barão 
da 'illa da BaJ·ta. 

Compareceram dep<~is d~ chamada os Srs. : 
Sinval, Manoel Carlos, &rão de G.nb.y, Paula 
e Souz:., Rodrigues Peixoto, CarneiJ·o da Rocha, 
Adriano Pimentel, Ildefonso de Araujo, Hen
rique Marquea, BaJ·iio de .Araçagy, J. Pompea, 
Souza Lclio, \'a• de Mello, Coelh.o Campos, 
Soarea, Pas30s do Mirand• e Ulysses Vianna.. 

A'• H horas e 55 minutos, achando-se pre
sente• 71 S•·s. deputados, o Sr."presidc!lte a1Jre 
a. sessão. 

Comparecem, depojs de aberta a sessão e 
:~.inda de11tro <la hora. reglmen tal, os Srs. Barão 
de Anadia, Rodolpho Dantas, Pompeu, Maciel, 
Rego Barros, Leopoldo C...nhs, Francioe<> Sodró, 
Pe~etti e Tertuli>no H~nriques. 

Comparecem, fóra da hora regimental, os 
Srs. ~'elisberto, Paulino de Souza, Geminiano, 
Fel'Il2.ndês de Olive1ra, Felicio dos S:<ntos, An
drade Figueira., Abela.rdo de 13ri to, Ferreira de 
"Mour,l, Diana, Manoel Portell~, F. Belisario, 
Silviano Brandlio, Bezerra de Menezes, Sera
phico, Contagem, T•r<tuinio ele Souzs., Goo.
çalves FerrBira, Ferrem• Vianna, Ama.ro Be
zerra, Bulhões, Martim Francisco Filho , 
Souza Carvalho, R.uy B~roosa, Cadoo Affonso, 
Joaquim Tavares, Araujo Pinho, Costa Pinto, 
Candido de Oliveira e Duque-Estrada Teixeira. 

Faltam, com causa participad .. , os Srs. Barão 
®. Estancia, Cast•llo Branco, Gomes de Castro, 
João Caetano, Pcreil'a. d~ Silvo., Silva Ma.fra e 
Salaotia.no. 

Faltam, sem causa. participada, os Srs. Prisco 
Paraíso e Pereira Cs.brál. 

~ E' lida, posta em discussão e a.pprovada sem 
debata a act~ d~ sessão de :1.8 de Setembro 

ACU DA 71 • S:E&$l0 EM 19 DE SETE!ISRO DJI: i882 corrente. 

Presidencia do Sr. Lima Duarte 

~UllMAil.JO.- EXI>lnu:~u-~- R~(J.n~rim~n1os dos Srli. Ca-
minha, tlonçal\'C~S do Ca.1·~·:~.Lha, Ah~loida. N"oguoir:1 o 
Di~Ba.-Otto~e~r DO mA..- ConLiJJuaç-i'IO Ua. 3tl disc:ul!s5o 
do Or\ <mlolrte Ll<:l rccoit.J..- nistUI'&O do Sr. A~drado 
l~ignoir:\. ERt.GI'l':unonto o votação~ OnDi:X DO DI• p.aa·a. 
:10 lie SetcmLro do ISS!. 

A 'a i1 horas, feita a challl>da, acham-se pre
sentes os Srs. Lima Duart~. Malta Machado, 
Ribeiro de Menezes, Basson,Montandoo, Vieira 
de Andrade, Gonçalves da Carvalho, Juvencio 
Alves, Souza Queiroz Junior, Ignacio Martins, 
Tbeophilo, Almeida Pereira, RihR•, lhtisbGno., 
Atcoforado, Mac-Dowell, Espindola, ~oreira. 
de Barros, Olympio Valladão, An)lusto Fleury, 
Alves de Araujo, Cruz, José :Ms.rianno, Cruz 
Gouvea, Lace•da \Vernock, Cantão, Esera.gnolle 
Taunay, J. Penido, Silva Maia, Antonio Pinto, 
Almeida Nogneira, Ulhoa Cintr3., Antonio de 
Siqueira~ M~rtim -Franciseo, Zama, Barão de 
Ca.nindé, Ro.:lrigues Junior, Carneiro da. Cunha, 
Barão da Leopoldina, Prado PimBntal, Vianna 
Vaz, Affonso l'enna, Ce.~vs.1ho Re~ende, Gene
roso Marques, Almeida e Oliveira, Meton, Aris
tidc• Spinola, Alfredo Chave~~, Afforu!o Calso 
Junior, Alvaro Ca.rninbll, Ro.lrigues Lima, Loll-

v. v.-5 

O Sn. 1• SECRET.\RIO di conta do aeguinte 

EXPEDIENTE 

Offtcios : 

DJ ministerio dn. fazenda, de 18 de Setembro 
corrente, remett.éndo a cópia das informações 
prestadas pela directoria get·al da. rendas pu
blicas sobrt> o re~uerimento em 'I'' o .Tol!o Paulo 
Ferreira Dias pede ser apoaontu:do no logm• <1~ 
adminiutt•adOl' dl Typ~grapbia. Nncional, do 
qual furo domittido.- A queuJ fez a requisic!o. 

Do mesmo ministerio, de :l.ü de Setornh~o 
corrente, remettendo competontemento infor
mado o L•aquerimento em que os em['regadoa d~ 
theso~raria da fazenda da província do. Bahh 
pedem que leus vencimentos sejam equiparado. 
aos dos empregados de iguses classes das s.J. 
fandegas.-A g_uero fez a re~uisição. 

Do mesmo mmis teria, de igu.ú da !.a h·ans
mi ttindo a representaçlo que o ministerio l'e
rnotteu ao dafazend:o com o aviso n. 4868 de 13 
do corrente, dirigido à assembléa geral p~b as
semblca legislativa da província do Rio de h
neil'O e relativo ao augmento de iO 'J. addicio
naes nos direito; de importação.- A's com
missões de fEillend& e de· orçamento. 

Do mesmo minbterio, de igual data, àe-vvl
vendo competentemente informado o requeri
men.to em que os emp~egados da tb.esoura1~~ ~e 
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· faJenda dn Amazonas peàero augmento de ven
cimentos.- A quem faz requisiçr.o. 

Do ministerio d~ g uerra, de 1.5 do corrente, 
devol .. endo, eompetell.teroente informado o re
querimento e mais papeis em que o eirurgião
mór de brigada graduado reformado do exercito 
Dr. Augusto J esé ~·erra ri pede pagamento do 
que se lhe ficou devendo 001110 medico da co
lonia. roilit:.r de Caseros .-A quem fez a re
quisição. 

São lidos e vão a imprimir para entrar na 
ordem dos trabalhos 011 seguintes 

1882-N. 243 •. 

2• SESÚO 

P.-ojçcto 

A commissão de pensões e ordenados, a quem 
foi apresentada a. pHiçlío em q_u-. o professor de 
pintura historica da imperial academia de 
beUas ~~orles Vicb)r Meirelles de Lima pede aeja 
prorogada por dous annos, com todos os venci· 
mentos, a licença que lhe foi dada pelo governo 
imperial pua eetud&r =Europa e levar a elfeito 
um trabalho de assampto nacional, tendo em 
vista as razões allegadas pelo peticionaria e 11-a 
informações ministradas pelo governo imperial, 
é de parecer que oe a.dop\e a ·seguinte reso· 
lução : . · 

A auembléa ger•.l decreta : 
Art. i.• E ' prol'Ogada por dous annos, com o 

respectivo ordenado, a licença concedida )?elo 
governo imperial ao professor de pintura hiato· 
rica da imperial ~ademia Ele bellás artes, 
Victor Moirenea de Lima; para continuar na 
Europa os estudos necei!Sllrios á elCecnção do 
trabalho de aasumpto nacional que tem empre · 
hendido. 

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

Sala das coDIDllsslSes, i 8 de Setembro de 1882. 
-J osd M arian,.o.- Ud~font3 de Araujo. 

i 882. - N. 2« 

2.• SISSÃO 

Projcct o 

A' commisa&o de in• trucç~ publica foi pre. 
aGnt• 11 petição do estudante Alfr~o da Canha 
Bueno pedindo ser admittido & mat ricula. no 
curso juridico de S. Paulo. 

A commisalo, considerando de jnatiça o que 
pede o snpplicante pehs razõ~s o:tpendid&s e 
prove.r tor feito lo<i:oa os prepar&\orios, é de 
pr.recer que se adapte o seguinte projecto : 

A asoemhléa. geral resolve : 
Art . f.o E ' autorindo o governo a =ndar 

admittir á matricula do primeiro anno da :facul
dade de direito de S. Paulo o estudante Alfre· 
do a... Cnnba Bueno, que tem completado os 
prepars.torios exigido• por lei. 

Art. 2.• Revogam-se o.s diapooiçõ001 &Bl con· 
trario. 

Sala das eom.DlÍ8sões em 19 de Setembro do 
1~.- Ruy Rarbosa.- Utisses Via""" · 

i882-N. 239 

Pro je ct o 

A' comm~ão de orçamento foi · presente a 
pro;JOSta do governo apresentada pelo ministro 
e secretario de estado dos uegocios ~a marinha 
par& abertura. d e um credito extraordinar-io, na 
import,.ncia de 9:635$182 pata P"S3mC!lto de 
dividu de exercícios findos , relatiyas aos exer· 
cicios de 1870-1881. 

A commi.ssão,depois de e:xaminar a elposição 
feita par:< j ustificar a dita proposta e bem as>im 
os documentoi que o. instruem, não achando 
alteração nenhuma a fazer nem oppor, é de 
parecer que a proposta seja convertida em lei , 
apresentando o seguinte projecto que espera 
Qja adoplido por esb augusta camara: 

Accresee.nte-se : 
A llllsomblàa geral decreta : 
Art. L• (Como no proposta.) 

. Art. 2.0 (Como na propost3..) 
Art. 3.0 (Comona proposta..) 
Salá dns commissões em 18 de Setembro de 

1882.- Francisco Sodre .- Antonio de Si · 
,.ueira.-:Cllysses Vianna.- .Souza C.:.rualho. 
- Bezerra Cat>alcanti. 

Augnstos g dignisaimos Srs . representantes 
da JllLção. 

Em vista do que preceitua o art. 18 da lei 
n. 3018 de 5 de Novembro de 1.881, não póde 
o governo satisfazer o p .. gamento daa dividas 
do ozcrcieios findos, constantes d&a doas i n
elusaa rehções, por. não terem a.s respectivas 
verba.a dei:tado saldos nos exereicioa a que per
ten cem s.a despezas. 

VQnho, portanto, d• ordem de Sua Magestade 
o lmp6rador, aubmelter à T OIISII approvaçlio a 
sag01nte 

Propotta 

.Ar\. i. • E ' aberto ao roinillt.erio da. marinha 
um credito extraordinario de nove contos seis
cautos e trinta e cinco mil cen.to e oitent a e 
doua ré1• (9: 635$!82) para p~g11mento de divida• 
de exercícios findoo, relativ:.s aos exercícios 
de i87Q-1881. 

Art. 2 . o Para attender ás despezas· de que 
trata o artigo antecedellte fica. o milliaterio da 
fazendo. autorizado .. fazer &8 neceoaoriao ope· 
rações de credito, na fo.lt& de sobras na. receita 
de e:.;et'(licio de 1881-1882. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 30 de Agcato 
tle i882.-J. F. Meira de Vasco,.ceJlos . 
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Firmo Al ves 11., SouJ,a ... . .. . . . .......... .......... ...... . . 

- ~r=·- • • -.-,, ,_, ~c .... .-:-.--~~. -~ ~= .. -·-· 
., VF:RDAS 
:g .. 
~ . - ---· 

1.489 
UOI 
1.49i 
U93 

t.~Ul 

t.m 

~ - ~97 
1.~98 
1.199 
i.noo 
l.MII 
I. ISO' 
l .G0-1 
·\ .00'• 
( . U05 
l.õu~ 
t .507 
I. G08 

I .GOIJ 

~ iSo F,rcntnaos •• o. •o ••••• ,· .. . ..... . . . · • • ••• 
S 9. llolol!Jão nuol .......... ............. . 

~ lt 13:.~~.~~~~-':::::: ::.::: : :~::~::::::: :: 
'i 8, (!orpo tla atmp.•la ............ .. ... ··J 
~ !S. A recuo• .. ... ....... .. ...... ... . .. ., , 

§ 8, Corpo d& " "nn<in .. . ............ .. ... 

1
. 

~ t 4. J<'o rr.a nava l ..••• o ..... , • • ••• • •• • ••••• 

i :17. Pl1a~s .... . .. ... .. ..... .. ... . , . ••• ••• 

I tt l~i~~i{~:;~:;.:;..:::: : : : : ::::: : :::::::::: 
~ .J.u. Uorp~ tl~ J l'llpoJi uo~ lll!lrhiltciros ••• ,, , 
S 8. Corp~ tln n.ruu~ da ... ...... . ...... o •••• 

: t&: ~:;rl~. ~~. ~~~~~~~~:'~~- .) ~~ ~.'·! ~.~ ~ ·.o::~~:: ; : :: 
J i~: ~;-~-.~ít~~~ .. ·:~·~:~~l ~: :: : :: : : :: :: : :::::~: 
,i 9 , Bnto.Jhiío uuvaJ •• ·~ · ooo o• .. o •••• ••o •• o 

' ~· 14. fo'nrc ' uaval •.• , . o•••• • •••• o• ·· · · ·· ··· 
'J . H.:\tãlhão navitl. ••••• ••.• •••• . o , • •• • , • 

f4 . ~·lll'Çil. ll1V:tl • • • I • • ·. ~ • ••••• ••• ••• • •• • •• 

i ~~. Muhi~ÜilS do JJ~a . .. .. . , .. .. ... , ..... 
K l4. Po~·ça nn. vnl, •• , . . ... , , ... . .. , . , , ., ., . 
~ «a. R\lror1n ado~ .•• ••••• . • . •• .• • •• •.. •• ••• • 

Importo om um conto oUocsnto~ satonta. o lieh u.U o 30I.sonL1 o um róis. 

F:XERCICIOS 

!873 • 1870 
tS7G a lilSO 
lll70 n i SH 
tm. m8 
tm a 1880! 
tSiG • 1m ) 

IRaO > IAAI 
11~0 n !~I 
1870 • IAAI 
1880 4 1881 
1880 4 1181 
!R79 a !S81 
1880 a t8SI 
1870 • !B80 
1818 • 1170 
!877 • ! 87A 
1870 n iSSO 
U70 n 1870 
{876 • 1&10 
1870 . {879 
-1878 R 1 ~79 
111M • IS81 

elo c:ada. verba. 

HiHJGO 
G'JI{i1G 
37hl" 

!65;,350 

~tm 

~
3 

8 'lO 
.1 o 
-lii ,!IG! 

39,.;100 
107,!3H 

166000 
H•ó1R8 
00~000 
.$11*')01) 
6:loll~3 
:J.1EOIJIJ 
IR/1>~6 

1-IOilir.o 
i0~7r.Q 
2i!SOS0 
ta~Q7t 
RS'JH 

31l9h786 

IIIPOR'fANGUS 

----~:~~:~----~- -----
}ltOCOJSO liiJlido 'foh.l S01'.d 

1lo dm.eonto 

·--- .. 

l-17,1000 
69SiiG 
:17&170 

168,!350 

8 
G7~ 

I 
:~:.thflB 

m.~ 
69§771i 
31hi1'J 

IG8,SI:iU 

6~<330 
8 

iãl~i\8 

Seevnda. •oc~i• da r.onla.loril\ dó\ •mrinha t~lll SG ~lo Junho ~o i88~.-o choro do u~çlo1 o . .T..aL- 0 I" o.iGr llJtnrario, AutDJt(o dtJ Bob' H illtiro c Snza Junisr. 
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Sessão em 19 de Setembro de 1882 37 

A conunissão de orçamento examinou atten
tamente a proposta do governo, abrindo ao mi
nisterio dajuoliç-> um credito supplementar de 
133:546$613, pa1·s. ser appllcado a diNrs&s rll
bricas do orçamento par& o e:<ercicio de 1881-
1882, e julgando devidamente justificado o pe
dido naa ta.bellas annexas li referida pro posta, 
é a oomm issãú de parecer que s~ja ~dopta.d~ a 
proposta com as seguintes emendas: 

Acrescente-se no Jogar competente : 

A assembléa gerat decreta : 

Art. 1. • (Como na. Jl?Oposta.) 
Art. 2.• (Idem.) 
Art. 3.• (Idem.) 
Art. 4.• (ldem.) 
Sala das comm.issões em 19 de Setembro de 

1882. - F•·ancisco Sodre.-Anto,úo de Si
gueira.-Uly•ses Vianna.-Sousa Oarualho. 
-Bezo,.,.a Cavalcanti. 

Augllitos: e dignissimo.; Srs. représen~anles 
da nação. 

Os creditos· do orçamento do minii!terio da 
justiça, destinados pela lei n. 3.017,de 5 de No
vembro de 1880 ás rubricaa-Jun las commer
daes-Despe~as secretas da polici8.-Casa de 
dctcnçõ:o e o.sylo de mendigos-Corpo milito.. de 
policia-Guarda urbana e ajudas de custo, no 
exercício de 1881-1882, foram insufficientes, 
corno se ,.ê da tabella junta, para as dospez-. 
'!Ue correram pelas reíoridllS verbas, lornecndo
se necesaaria a abertura de credito supple
mentar .. 

A verba.-Junta> commercíaes- foi <lotada 
com o credito de Si :320$. 

As d.e.!ipezas, porêm, pagas e por pagat" el~
varam-se a 83:666,?800, apparecendo o dsflcit 
de 2:346$800, devido á exiguíddde das c<Jnsíg
nações para. o material. 

Assim ô que1 para n. junta. do Pará se faz 
preciso o augmento do 476$800, segundo a 
demonstração envi~ pela thesoura•·ia de fu" 
zenàa, em data de Zl de Maio, e para a junta 
do :Marannão, onde j:l. Be havia esgotada n con
signaçil'o feitll pelo governo, de accõrdo com a 
tabella exp1icativa do orçamento, a presideneia 
d'l. província, po~ acto de 12 ào mez :findo. 
abriu sob sua responsabilidade e ba;e•da no 
decroto n. 2.884 da i de F.n·ereiro de 1862, 
art. 5•, § 7•, o ct•edito de 900$. 

. Para a junta. da cõrte foram fornecidos pela 
casa d ~ c.orrBcçãc~ em ·Fevereiro do c.orrontê 
anno, dous armarias destinados ao archivo da 
repartição, na itnportancia de 320$, que foi 
paga. por conta da quota de 1:000$, destinada 
para o expediente no exercido de que se trata, 
mas autorizado o fornecimento no anterior, em 
14 de Maio da 1881. 

Tamber:n por conta d& referido. quo~a de 
i: 000$, se paga desde J ullio de 1878 o sala rio 
de Ulll servMte a da um auxiliar da reparLi~o, 
n1 importnncü de 70$ mensaes, nttcnta a ne
cessidade de maior pes:soM na. allu.d.id:t ja.nta., 
como ja foi reconhecido pelo poder legislativo; 
votando no orçamento que se discute para o 

corrente ~xercicio o credito destinado a 11m 
ser\'ente com o salario de 480$, annua.es e a 1un 
prntieante como vencimento de i:200$000. 

Para. a. rubrica-D,spezas secretas da policia 
-a citada lei consignou o credito de i:I.O:OOO$, 
que foi distribuido na l"'O[lOrç.ão constante da 
tlLbella j"'nta e conform> a neoossidadG do ser
viço entra a ce.rtc. provincin.s e e~terio:.·. 

Acontecnu, po1·ém, que em algumas provín
cias, a bem da segurança pt!blica, tiveram os 
presidentes cie "ugn>entar aq uelh distribuiçiio 
com a importancia de 9:598$ por meio de cre
ditas supplcmentares, sob sua l'osponsabilida
de, como lhes faculta o art. 5• § 5• do decreto 
n. 2 .884, de i de Fevereiro de 1862. 

D.thi, porém, o cleficit como demonstl"~ a 
refet·ida tabella. · 

A nrba-Casa de Detenção e Asylo de Men
digos-foi dotada com a quanti.• de 74:620$, 
sen1a 21:58~ para vencimento de emprega
dos c 53:040$ p&.l'a o sustento, ,·estuorio, cu
rativo e outt·os gastas com os detentos o ~sy
lados. 

As despezas, tlorém, p11gas c pot· pag<r. ele
vam-se a 82:385$545, sendo 20:0{3$~05 com o 
pessoal o 62: 371$&40 (liquido de 'l'arios dona
tivos) com a segund 1 rubrica, rcsul!ando o de
ficit do 7:765$545. 

Con v<im ponderar que a verba-Caso de D"
tençiio-variavel pot• sua naturõzl, d um1 da
'J..llollas para as q uacs o governo pód o abril' cr·o
dito supplementor, conforme a t<>belb C, iJ. que 
se refere o art. 10 da citada l;i n. 3.0i7, de 
1880. 

P~ra. ns deopezns da verbn-Corl!O milita:• do 
policia-foi orçada na p1opost• do governo " 
qu1ntia de 492:619$4.00, sendo 358:358$600 
par<> o ·pessoal activo, 11:164$400 para os re
formados e 123:006$ para o material. 

Na propria tabella explicativa, porém,. qu.e 
sommava na referid' quantia. de 492:619$400, 
foi feib, pora os casos a.~ menor dcspe2a ... 
reducção de 16:619$400, proj>ondo-ae no poder 
legislativo a. quantia de 476:00~000. 

o roder legisbtivo fez ~lgu.ns córtes no ma
to•i• , na importancia d~ 1.5:980$, reduzindo 
assim à quantia de {07:166$. a con•ignação plril. 
esta rubdca, cnrn taes córtes feitos n o materhl 
a somma total da verba que era de. 492: 6! 9$(00 
baixou a 476: 639$400. 

Desta cifr,t,. porcim, o poder legislltivo de
dn.2iu a quo utia de {6:639$4.00 para os ~asas de 
menor despezo e yotou o eredito de 460:000$000. 

Mas como a menor despeza demonstrada na 
tabellajunta importasse apenas em 7:545$151, 
deu-se o deficit de 8:994$249, como se verifica. 
da mesma tabella. 

As despezas da nrb~;:-Guard·~ urban~-!o~ 
ram or9adas e!l' 502:655,'ü50, sendo 426:1<>7$ 
para o pessoal e 76:498$750 para o material. 

As· despezas pagas e por pagar im~Jrtaran: 
em 47 4:7 42$019, sendo o pessoal em 419:815$956 
e o material em 54:926$063. 

Assin1 houve naqu3lb rubrica a economia de 
6:341$044, comparadamente com o orl}amento, 
e nesta a de 21:572$6'87, importando estas dif
t'erenças para. menos em 27:!.Ji3$72L 

Mas como na proposta e na lei se presumia 
menor despeza qo.~ a ~eahnente eal~ula.da sobn 
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:. totalidade doa serviços comprehendidos na 
verba, deduzia -se desta"' somm& de 52:655$750. 

A menor despeza, porém, não attingiu a esta 
eiira, e dahi resul~u o deficit de 24:742$()19. 

A rubrica- Ajudas de eu~to-foi dotada eom. 
56:800$. Os pagamentos, porém, subiram 11. 
quantia àe i 35:900$, app~recendo o deficit de 
80:i00$, que provém de ser a deapeza ele cara
cter eventual, como a considerou ~ lei de orç~
mento na. respeethra. tabel!a, sendo J>ermittido 
ao governo abrir credito ~upplemenlaJ' a ilsb. 
verba. 

Importa, pois, o tkfiait total na quantia. de 
133:546$613. 

E sendo necessario occorrer . ás despeias 
a.ccrescidas; venho, de oi'dem de Sua J.lilagestade 
o Imperador; e em cumprimento do art. 4•, 
§§ 4• e 7 •, d11. lei n. 589, de 9 de Setembro <l.e 
1850, npresen tar-vGs a seguinUJ 

Pr oposta 

· Art. 1.• Além das despezas autorizad:~S J>Qla 
lei n. _3.017 de 5 de Novembro de 188(), que deu 

orçamonto para o exercicio de 1881-1882, é 
aberto ao governo , pelo mizlieterio dos ne~ 
gocins M ju.• tit;;., o credito oupplemantar do 
i33:546$6i3, que será. applicado ás despe~as 
com 1\& seguintes verbas : 
J11ntas commerciaes........... . 2:346~qo() 
Desp~~as •ecreta• d<> policia..... 9:598$000 
Ca.sa de detenção e ~s;ylo de men-

digQS ... ........ , , ....... , . . 7:765$545 
Corpo nlilitar de policia......... 8:994.'ii2-{9 
Guarda urbana .. • . . ... .. : . . • . . . 24:74~019 
Ajudas de eu•to........... . .. .. 80: 100$()00 . 

·AI' I. 2.• Para execução do art.igo an tecedente 
o ministro e secretar io M estado do• negodos 
da tkzenda. IÍ autorizado a realizar as operaçõ~s 
de credito qlle forem necessarias . 

Art 3.• A presente "lei for:> parte do o1·ça • 
mento do teferido exerci cio. 

An 4. • Ficam revogadas as dispos[ções em 
eoutra.rio. 

Pa!acío do Rio de Jan eiro em :1 de Agosto 
de 1882. - Jaao Ferrei"ra. tle Moura . 

D en:J.onst:ração das -verbas.:-Juntas conu:nerciaes, despezas 
,;;ecretas da policia, casa de det.enÇão e asylo de n:J.endigos , 
eoJ.•po w.ilit.ar de polic i r-.,, guarda urbana e ajudas de custo 

De:fi,cit 

JtiNUS COlQIERCl.I.ES = 
P.!GAMJ:(10S lff.I!:(;I'fJ.DQS ~0 TU"&SO OI\ 0 N.U:lDX.A..L 

~~,0:~1 ~:la ':::':~1:1 J:,~;:~~téó)i!~~:: :::::::::::::::::::: ··· g;~jro 
DolP a.noa.r\os pari. a g~uda do p~pci• !ornoc.ldos t•ola eua do 

u~~~~~~0iàd9fàà~5~;· rõrn~ciõ~·s· Péii'mtsm~· c~;:::::: ::::::: ~i~ 
Impres.s5c& oa tHK1C,UJ!hia. na.dooa.J • . ...... . .. .. u .. . . . . . . .... . 3í3DJQ 
Um lõOrTonto o um au~l li :H"' 7().!)00 mon s:l.CS 11.t& ~(\orço, a.queUe a. 

su,sooJ o ••t• , 'o.soou.. .. .. .. ... ... . . . .. . . . .. . .. . . . . . ... . . . . • 630.!000 
Objoctos de.oxpodloatc. .• .. .. . . . . . ... .. •. .. ..... .. .• •. . • . .... . . saoarro 
Consign:.,çile$ feihs i~ ~besounri~s do fouutda ... . .•. .... . . . .. , , == 31J;i208)00 8! :039Jt9:70 

Despt~a por l!as&r: 

Pr<lfÂilc;~.--.r\.U~InOt'l tf) d.l'l Mn~i;naçlc I'odido IJ;tra ;,s ju:otlS do: 
P .. a.. . ... .. ... . . ... . .. .. .... ... . . . . .. . . .... .. ... . ... . . . .. . . ... 476.1800 

~::::~>::~ Põüà'õõ<õi-i-àr'ci~ Oãtiii'p'iõ<iãõ;~~:: :·. :::: :·:.:: :::: ~~ ! :4t3f6Sol uii.;ô30 

&re_dl!o •ota4o pola lei n. :IOií •• ~de Notemhro do !880, 
------~ 

art. $o o. 4 . .. .... .. ............. ........... . . .... ..... . .... ...... ...... .. . ....... .. ~~ ;~ 

DESPEL\S SECRETAS D.\ POLICIA 

~~~!rio_~~~!:J!iii~~~~~i::·:·:::·:: ::::::::::::: :::: ::: : ::::: g~= 
_!!!.OO!Jm UO:OOO,!iloo 

Crêditos :tbortos DOS lermos do 5 50 do art. $6 do de<:rato n. iSS$. 
de i do Fovoretrn de- 1862 pA1u prosideoeiu das provio~iM 6o 
A.m~qna.,, 1\bu.nhlo .. A.hg6aa, Porombueo, Espirito Sanlo, 
Sa.nu. Calbarin•J.c) R\o Gru.do d.o Sul ...... ...... . ~ . . . ....... . ~ . . 9:~936()01) 

Crcdho YOtf.do ~la ciLada. lei-art. 3o o. 6 •. . ... . .. . ...... . ....... ....... .. . ==~ 
m :s9Sji)OO 

H0:000,\')00 

~: 3168900 

9:&9SE(li)O 
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C.~S.~ DE DETF.NÇÃO E ASYLO DE ~!END!GOS -
1 POSS(J;,t.J~ 

VencilJlOiltas ,do a.dmi: .. li~t!a.dor t.l~ casa. l1,Q tlcLcnçao, ajudanlu IJ( 
ou._r1pLur~r~o c um mtdlGC ll&gos directôlmcnto pelo Hto$Out·(J ••. l 3:GOOCQOO 

Ve~;~~l~;:: ~~~~:::~~~.~~ ~-~~i·s· :~~:~~~~~~ .~7.c.~~-~ -~~. ~~~G.~~~~ I 14:9/3$)05 
Ditos dG~ cn:r.eoreíro~ d3 e4-doia. úo Pa.quotá. pagoii ue o {{)ti rnoz.· 

do 01:areie•o •...•.•••. , .................... ··· · ·••·· •·•· · ·· · ·J ~CU()Q 

Di!g!r~~. ~~~~~::~: .~~ .~~=.1~:. ~~~~~~~:~. -~i·r·a·c~~~~~~, !~c·l?. ~~~:i i~~0:5000 
VDstu!l.ri('l, ~n!i.ionto o curatil'O dol'O d6tcntos, eomadori:t 3-o'-j----

~~~~~~r~:;;,~ P~~~~l~ni::~~rk~?: i ~~~f~s~~~ -~~~e-~~~~.~. -~t~~~ I Go:,32Dsso 
I dom, idC!rn, i~!t!m dr.s m~:ndigl)l' 4~yl:;_do~>:, :!3.'l ~ outns ds:;llOZM 1 

de cutJtt!lo J.o respe cli~o ostallclc~imeJltO, atJ .ll.:tio i.t~clu~ivo. 1 _:::._258.S:j~3 
A dc.J.utir~ i 7D:&9th'2i3 

i9 :9>3,\90;": 

! 
i 

lnd.(!mnis:J.~õcs pi>lo forne.cimcuto dt oo~tolloria~ aDs guo.rd.3.s d:..; 
e~a. dD dounçio, mil ri nflojros estra.ngoi rl'~ A tiJ.!õr.r.:tl"M al!l r~r:n-

1 
lh:dns e no asylo d~ mond:gos ••....••...•.• , , . .. . !3:880$ll2 

Divcr~os dona.ti,·os ao.n.sYlo... •. • • • ••• • •• ... • ... . • . . • S:G56iiSO 
Producto do os~opa limpá pt>lo ~ asylados.. ..• •••..•... 787$120 ~ 

Contas a p_a.gar- .da moz de Junho: 

Da easa de t.l.cll!n('..iO- prMnrnh•,\1 .. ,...... .•. . • • .•. ;;:!~3~SSo1 
Do a.sylo ·······••H·•······ .. ····"······ ·········· ~ :,v0$781 1 

7:2~$66101 
[ndcmm::o;.a.çõt:!'i do CQI)lol}orlíu •••••• o ·o .... ·~:··..... :1;240082~! ~~934,6579 

Voneirncmt!ls d-o o3.rCeriljro d:l ea.di.Ü<l do P:tqU!)1:\- dons mcz.os a «l;)OOO 

cr~~~~~t~d~·p~i~ ·~ft~.d~ ·l~i -~: 3017' d~ ·s d'o· :iôYóinbfO ·d;tsoo; 6:0i~~G79 B2:38ii,)i)~~ 

3-t't. so. n. 9 ............................................................ . 

CORPO lliLITAR DE POLICIA 

Pessoal: 

Vtln.eiml"lnta do:; offid.'H!S. •••••.•••••••• • ...•• -~·-·····•......... 6-l~-l63,fl'6l 
IJ'em d::~s praç.ls das dnàS: armas ioelu~in :lS grntifiea.ç.úcs: d(j 

~3 parte ái praças que renovaram eng.tjame.nto c orden~nças.. 285:105-,5300 
---- 316:270~U6i 

I dom dos rof(lrma.dos •••.•.••.••••.•. 4••• o ................................... ~ l~:9i9Jj'44 

Ma~6ria.l; 

Trtllamonta do praças oofermas ..••..•..••.•.•.. o •• o .......... .. 

F3.rdame11to ........•.•••••..••. , .••.•. , ..••.••••••• : . •••••••• 
Forragom •.... , •.....•..•..•. ······~·····~o·•··••·o·•·····-···· 

ã~~~~~~~ ~~e':r~~o:~~i~~~~·.·.-.-.: :::::: ::~:: ::: ::~:: :~::: :~:: ~:: 
Compra do n1on.siliO.S4 •••..•••••••••• , , ......................... . 
Couc<Jrt() do ç;&.JT03 d~ trao:;_portc ... u ........................... . 

lUumin.,.ção .......................................... o ••••••••• 

LimpO;õl. do po~iO.i .e outrõ~.D <lospezas miudas ••. o ••••••••••••••••• 

Es:"'oLo dos quart.oJS. c pos}O.s •••••.••.•.•••..•••••• o ............ . 

lmpro.ssto;j ••••.•.•••. , •.• , .•.•. o .............................. .. 

C!'Ddi'o vot~llo ••.•.•••••.••.•.....••..•• o •••••••••••••••••••••••••••••• • ••• 

GUARDA UR.!t~liA • 

Vencimentos do posso:\1 da guuda 11rb:tna. pa.ros, rclatho a 
!i n:ttz:os .do ~orcic;io .• , .••.•• , ....... , •..•• o. •••. o.......... 3~:831.$203 

Ditos~·'""' do Suaho por pagar 1 pro;umivel) ..•• , •.•.... , • .•• 34:9~,;:66~ U9:Si5,1'936 

Matorlal: 

AlnBnoh. dt\ posto~ ate 'Poh.io ............ . .. . ....... , . .......... . 
Objcetos de expedien-te, eomedorias a guarda&; ~111sos, :useio doa 

po&Loii- oillu10ina.pão dcs m~smos até Maio ............... ~···· 
Conter o tt 1nagom ele. 45 c:~.:potoL ••••••••.••. H........ . ..... . 
1.220 par "Os d6 ca.lpildo ........... o ............................ . 

Por pagar: 

A.loguois dOi postoi em Ju~ho ••••••••. ~. ~ ••••••• , 
Outras dcsp-s:~:as (illumi11aç.ã"o e) ...... ~ ......... .. 
Po~a.a dof<lrda.meoto •••.• o.•-o• ••••••o••••·•• ···~ 

Creaito ~<>todo ~tla ellada !oi u. 30i7 de 5 do No"I'Cmbro do iSSO, 
art. ao n. l~ .................... -~····-~···-····~··-····--·~·· 

U:50i,!66.1 

,,091Jli67 
4ú3;)(1W 

6:i00j001) 

~:097@30 

7•:tmSOOO 
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AJ ODAS OE CUSTu 

·'- e!Jetos de p<1üci:~..... . . . . . . . .......•........... , . 

!~~~~:! ~~~Í~~::~rgu~:,.i'JJ~~~~~-~ .s~-~~t~~~~~~·:::::::~:: ::::: ~:: 
Ajuiz:l)s Je i.lirdto nomeados ..Jcsemba.rgo:uloro:l. ... ...... ···~··· .. 

!3:600~~0 
5\:lOO,,OO 
ól:500,JQ00 
!3: !0~;<.100 !36:900S000 

Cro11ito 10t:1.do jlOla. c;ltilthL lei u, 30!111~5 de r-ioveruUro llo 18801 

:~.rt. 3° n. iG ...... , .. , ........................... • ·•• .•. · •· 56:800,!003 

·rotttl do dcpc;it •.• ......................................... 

Pal:1ci() J.o Rio do h.nciro em i üc Agosto llo !Ss.!. - J6(i() Ferreira dtl Mo1:rl'l. 

80:!(1()/500() 

133 :;16;6l3 

O Sa. · PREslnl!NTE : - Tem a pala.vra o grandes grup:Js, o daquellas parochi&J que jà 
Sr. Alval"O Caminha. têm o ali•t:o.mento feito e o daque!l8.'! que ainda. 

O Sa. AL>.>.Po.o C.<liii:NilA pede e obtem. uma. 
urgeneia por f5 minutos para na. sessão se
guinte tratar de nezocios de sua provincia. 

O Sn. ANro:-:ro PINTO requer. e a camara 
concede, uma urgeneia. p 'ra depois de amanha 
trabr d• negocios de sua província. 

o não tem, attendendo.;;e ao quadro da. popula
çiio do lmperio, seg11ndo o ultimo recensea.
mento, ptopondo mais que a distribuiçiio dos 
contingéntss pelas parochias seja feita, quanto 
ao primeiro grupo, aohre a base determinada na 
lei de 1874, ar~. 3•, isto é, attendendo-se, ao 
numero de apurados uo alistamento e que a 
distribuição dos contingente• pela• pll.rochia.s 

O Sr. Gonçalves de Ca.rva- do outro grupo s~ja feita na proporção d~ popu
lho:- Sr. presid.enle, toLUOs w:nalei de ~li•- lação nellas existentes. 

· tamento militar ,lei de recrutamento para o ser-
"l'i~o do e:>:ercito e da. armada. Essa. lei já tem O Sn. . .A:DRlANO PunlNTEL:-Nestas se faça o 
qua.si oito a.nnos de data e, entretanto, ni!o deu rêCrutamento forçado. 
um soldado par$. o e~orcito,nerr< Ulll m~rinlteiro o Sa.GoNÇ.\LVE~ DE CAR vALHo:-Sem dllvida.. 
para a arm•da.Essa lei contém graves defeitos; Proponho mais quo " disposição do art. !l• 
necessitaria de uma reforma em certos pontos § So, i• parte d(l. lei da i874 que =nda a.bolil' 
importante e e essenciáes. o recrutamento forçado, logo que o aorteío tenha. 

Nlto é isso, porem, que ell venho propôr, produzido os primeiros recrutll.5 pat:a o exercito 
venho ape=• apresentar medidas tendentes a G para a ~rmada, ee entenda. reotr1cta as pa.
facilitar a execu~lio da mesma lei, porque penso· roehias que fbera.m o alistamento e onde póde 
que, mediante essa execução, melhor se reco- haver o sorteio. . 
nhecerão os defeitos que entendo nella exis- Ela um des 'jo ~eral ds que o exercito e a 
tirem é alem disso se preatará um urviço real armada recebam novo "pessoal por meio do alis
à nosr~a força militar,contribuindo p.1ra que ella tamento volunta.rio. 
se complete. Ell respeito esse justo desejo no projecto de 

Um dos embaraços que exi5tem para a. exe- que trato; e para tornar ossa idáa de mais 
euçlto da loi do 26 da Setembro do 1874 á o que f•cil realização em toda e. extensão do Impa
vem mencionado nos uiLimos relatorios do mi- rio, lembro a providenciz. de se ordenar que as 
nistario da guerra. Não se tem feito o alista· j n utas revisoras se reuna.m ua epoe~ que pre
mento dos cidad~os aptos para o serviço milit.>.r cede áO sorteio e está determin~d • no art. 4• 
em grande numero de paro chias do lmperio. da lei, e que, augmenlado o seu pessoal com 
Esse embaraço é capital, por isso que não se o oommandan te superior da guatda nacional da 
podara fazer a fu.açii.o dos coutingeutes que tem comarca e dons eleitores designados pelo juiz 
de ser fornecidos pela$ parochias. par~ a.quelle de direito, procure angariar yolunt:lrios para o 
serviço. sorviço militar. 

Além disso, ainda vencida es<a difficul- Eu occupo•m& agora deste a.asumpto porque 
dado, poderia da reo.lização do sort~io provir sou representante de llmo. provit•cia. fronteira, 
uma grave injustiç~,porquanto a m~sma. lei de de llma provincin que mais do q_ue •a outras 
i87 4 determinou que, depois que ae tiver effe· necessita de ser dotad~ de força. militar, 
ctuado a presta~ do primQiro contingente 
para. o ex.ercito e armada, ficara abolido o re- O Sn. AuGusTo FLEUilY:- Apoiado. 
crntamcnto força.do em toJo o Imperi.o, de sorte O Sn; GoNÇALVEs DE C.utYALHO :-Esaa pt·o-
que, dessa ma.neil'a,as parocbias que ainda não "Vincia dada a eventualidade, aliás não desejada, 
fizeram o alistamento, que ainda não 'luizeram de um~ guerra, fica inteiramente isolada do 
cumprir nestã parte a lei, ficariam Bt!l.gular- Imperio, reduzida aos seus escas.sos recursos, 
mente favorecidas, não fornecendo recrutas, em condições inteiramente precanas. 
quer pelo ayotema antigo do recrutamento, 0 Sa. AuGUSTO FuoRY : _ Em condições 
'l,Uer pelo tnoll-·no adaptado na referida lei. 

E' por isso, 6 para vencer aa duas difficul- peiores do que q ual.qaer outra. 
da.des, que se encontram ã realização dos no- O SR. GoNÇALVJCS ·DE !:!ARVALHo:-Devo ai":d"" 
brea intuitos do legislador de !874, que fJrO• umo. ve• lembrar qu~ os corpos do ~xer;1to 

. ponho no proje~to que vou ter a honra do e:riotentes uaq_ ueUa provÍ!'cia estão .mteLl'a
submetter á eons1deração da. casa, que se faça l mente desfalcado>, não tem o effe~tívo que 
a fixação dos c:ontin~entes, formando-se dou• devem· ter ; e si se continuar a deixar sem 
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completo cumprimento a. lei de 1874, esses 
corpos ficarão reduzidvs a. simples ca.~cos, e 
tal>"e.z por fim oejam declarados exLinctos por 
não possui rem um> só praça de pret. 

Não e só como ~epresentt1nte da província de 
Ma.tto Grosso que eu me anémo a sujeitar ,; 
aprecia.ção da casa o projecto a que alluolo. Son 
a.ntes de tudo br~zileiro, e sou daquelles que 
pensa.m que o l'reaente, por m:>is brilhaht0 que 
soja, nunca. deve ter uma confiança cóga no 
futuro. (Muito bom, muito bem.) 

V c"' ã.mesa e é remettido á. commiss ii0 d~ 
111a.rinha. a guer.:1 o seguinte 

N. 242-1882 

Projecto 

A assemblés ge~a.l rcsohe : 
Art. i.• A dispo•içllo do an. 9• § 3•, parte i• 

u~ lei n. '2556 de 25 de StiLeUlbl'O de 1874, 
sõmente vigonrã em relação ãs pa.rochia.s IU-s. 

qua~s,- pOr se terem cumprido as outras disF<'. 
sições da mesma. lei, concernentes aos trabalb.os 
do alistamento, pos:;, h11. y,Jr o sorteio. 

Art. 2. • Para effectuar a fixaÇiio .dos contin
gentes .a.n"C.uaes pa•a. o preenchimento dn. força. 
deeretada pelo [.O:!er legisla. ti vo, attende1·-s~-á. 
ao quadro do ultimo r~censeamento da população 
do Imperio ; formando dou. grupos distinctos 
as pa.roehias mencion~d.as no artigo au~ecedente 
e ao;; outras. 

Pa.ragrapho unico. A distribuição dos ditos 
contingentes se1•á. feit~ por aquelllls p~rochias, 
•obre a ba•e detemlinada no ar t.3• in pr. da. lei 
citaria. , e pelas mah na propor~ão da. população 
e:tistenta. -

Art. 3. • Na ép~ca de 9.ue trata o M·t. ;~o da 
lei n. 2556 a j11n ta rev1 sara reunir-se-á ll&s 
cabeças de eoma..-ca, ainda mesmo uaquQllas em 
que se não tiver feito o alistamento o procurarà 
angariar vol11nhrio.s pa.ra. o serviço milibr, nn. 
razão do contingente fixado. 

Paragrapho unico. Farão tambelil p&rte da 
jnn.ta, neste eaoo,.o comma.ndanto superior d~ 
guat-da: nacional e dons eleiLores desi::;nádo~ 
pdo jui~ de direito, podendo ~junta. flluccionllr 
então com a maioria do3 seus mcmhroa c pelo 
tempo que jalgar neccs ... rio, ate dez di~s ~nteo 
do •orteio. · 

Art. 4. • Não obstante tet·-sa. :>put-ado em 
cada p~rochia, por meio do upresentaçilo de va
hluta.do.s, o numero de recrnta.s q tte lhe coJ:re.s
poudel•, · proe~det·-~e-á ao sort~io para a des i-
gnaÇiio dos supplentes. . . _ · 

.Art. 5.• Ficam t•evogadas as dlsposlçoes em 
contrario. 

S. R.- Sala das sessões, 19 de Setombrn de 
1882.- A. GonçalVC$ de Ct!ro"lho. 

Pt·estando a devida homenagem aos insis-
tentes reclamos de meus committentes, esfor
cei·m '' por assenhorear-me iutel!ectualmente 
d~ materio\ difficili.m~ da. loc..ção do serviços 
agrícolas, reconhecendo então quanto o as
sumpto era. superior á debilidade de minhas 
força•. (Na a apoiados.) 

O S!i. AFFoNso CEu;o Juxtoa:-0 nol>rc de
pnt>do e muito eompet~nte. 

O Sa. ALMUll.~ No.xuEmA : - Communiqu ;Í 
a dülic11!dade em q11e llle a.chwa a :dguns 
íliustres collegas, que, imp~llidos pelo mesmo 
pensamento de auxilia1' O< interesses <la <'Sri
eultura., resolveram pnkiol.i.<a.mente prestar-mo 
o preciosíssimo subsidio de s·;ns estudos e 
de soa proficíencia. Cong1•ega.dos em commis•ão, 
sem outro ~ensamonto a nao ser o de liesempe
nh:wmas lealmente os devere• de no:l.!o man
do;.to, elaboramos o pro,iecto <[Ue vou ter a. honra 
de submetter â ronsíderação uesta au g(lsta • •-
semo1éa. · 

A vrimeira difficuldade que encontramos no 
es tudo desse impm·tante assnmpto foi a diversi
dade de condições econ0mieas e sociaea om que 
se o.cham as di!ferentes províncias de•te vasto 
!mperio, q ae abraDge uma sup~rficie tão ampla 
í:OllÍo a de mui~os paizcs.reuo.ido~, qu·.: com-. 
prehend3 varias zotw!, e està por con8·•gail\te 
sujeito a maio~ diversi.da~e d~ producçii~~ ngri
cola.s e pecuarias. COllV~ncerno-noe então U.e 
que diffidlimo seria organiz:a.l", sobra o )•elw~''}lllte 
a.sslU!lplü que nos preoccupav<J., um proJecto 
cornplet:J, que consignasse em. Si!US artigos ns 
I!rovidencias adequa.dae ás condições em que so 
acham as províncias do norte e do sul, do inte· 
rior e do littord. (Apoiadas.) 

Pa.receu.·n.os então que muito aábia e -opportu
na seria uma .reforma q~e désse V.s ~ssembléas 
p~ovincheo a eompotencia de lGgislar sobre 
es;e assurupw. · 

O Sa. MAaTr~r FtuNcrsc() FILHO:- Apoiado. 

O Sn.. ALMErliA NoGaErnA. :- Niio obstante, 
aprofundando o nosso estudo ness~ ordern de 
idéas. verificamos dentro em pouco qu~ dema
siadamente violen ~a se :·ia a lei ordinaria, que, 
pül' meio de inter .ore tação dn a.eto ~ddicional 
procuras•e reconheoer como vard·tde juridiea. 
:i.9 nssombléa provinciaes aq uelllt fa.~uld~da. 
Si bem que B. interprat>ção authentica. Ínlpor
t~ am aua e.aseucin uma verd:tdeir~ reC.,rma, 
como ensinam os mais abalis.tdos jurisconsut. 
tos, que enxergam nella a creaç~o de t1ma. 
bi nova ; não obstante 1 nã> se ruan te-ria o 
legishdor ordinal'Ío m espher~ da do" tti n<L 
constitucional propondo, por meio de interpre
tação abusiva das disposiçõ<s do a.eto tlddi
ciomU, nma.. lei ordina:ria. que concedesse á$ 
assembléas pro~inciael uma faculdade que 
pelo mesmo a.ctn addicional lhes não p<lr
tence. 

O Sa. CAR\'ALUO REzENDE : ..,.. Seri.1 Ull'L 
attent11odo por parte do poder legislath:-o. 

o ·sr. A.hneidn. Nogueh·a:- O Sa. AurErD.I. Noous:mA:- Tivemos, poig, 
Venho, St·. pre~édentc, .dese;npeu.h~r:me doso- do desistir do qualquer tentativa nesse terreno; 
lomn.e compromisso tomado nesta trlbuna por. po~ ·ser e::torbitante do nosso mandato. politko, 
occasião da discusaiio do orçamento do mims- procuramos manter-Roo em terreno mais ge
tet•io do i mperio. . t•al, afim de 'l. ne em um só proj~cto nos fusse 

v. v.-G 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 09:3 1 +Página 10 de 27 

Sessiío em f!l de Setel1lbro de 1882 

dado encarar-._, nocessilades quo se pudessem 
harmoni~ar com o estado de todas as províncias 
do lmperio. 

Pr3vejo, Sr. presidente, que este, nssim como 
outt·o pr>jedo que ha dias tive a honra de 
apresentar, ir:i. por &Lgum tempo dormir nas 
pn.srae da cnmmiRsão o somno ds. lethal"gia ~ 
porém um dia. vira em quo _o estudo, agora 
~pres$nl~do, produzira seus beneficos fructos. 
Serão l'eSpo nsaveis perante o paiz a.s commis
s5Gs p •rlamentar2s~· os director12s da m9.ioria 
!JOr sua co~"(llacencia para. co~1 o governo, 
~ est.e p~r •ua mereia , por sua desídia no poder, 
~ala esterilidad~ da si tuaç io, inercia. e d'3sidia. 
que se hão reveladas neste assumnto, desde a 
data da lei de 15 de ·Março de i879,. que re
gula esta mataria; pois que não tem até hoje 
um regulamento que desenvolv~ os p1·incipios 
s~lutares que se contêm nas suas diap3-
sições. 
. O Sn. c,~.xTlo :- O g-overno n:io se occu i1a 

<'llin essas coasa.s. 
O SR. ALMli:U>A NOGüErR,\. :-Sr. presidente, 

tr.•tando do importante nssumpto da locação do 
!':'erviços~ bem comprehendemos o qu3.nto ha. de 
-perigoso n11. interf.~rencia do Estado na organi
zação do trabalho. 

Como V. Ex. sabe, é essa uma das .dilfc
renps primo,diaes que separam nas sociedades 
europciaa as escola.s 50CÍJlista.~, da3 verdadeira,.;. 
mente liberaes, inclinando-sa estas em elimi
nar e mais possival na regalarisaçao do tra
balho entre os particularos a acçã:o do poder 
publico, ~orq':'e ou a ~.Le.-lerencia, mes':lo pro
:ectora, e mats permcJOsa do que o regtm~n dti 
liberdade. (Apoiaclas.) 

O Sa. MARTnr FRJ.NCrsco :-Mui to h-~m. 
O Sn. AL~IE!DA NoocEr~.l.: - Todavia, 

S\·. p~esidente, si b~m que não tivessemos 
em vtst~ proteger esta ou aquelb closse, mas 
''c~uLelar bom os intcro,scs d~ l~vourn, pro
curamos em termos muito ~er~es estabelecer 
no projeeto condições ga.ro.ntidorM, jâ p3rn o 
direito do Jocal.ario, já I•3rD. Ol interesses do 
~oca.dor. 

Folgo em d_ccL>rar quo o maior numero u~ 
idéa~ cqnsl.gnnd 19 na projec.to nos forn.m 9ug
;;-eridas pelos repaMs sonsatos de intcllig-antes 
hvrador ·s,qae nos remetteramsuas observações 
aascidàs da C>;periencia c do estudo. Por esses 
docum,~ntos. com re,jozijo verificamos rnais uma 
vez que, si existe q""lquor an~agonismo do in
~ere.•se.não bana nossa s~cieda1e o antagonismo 
de aspil·açl5e3 .·que dhrid~ nas s~iedade:; eu
ropóas a cla•se ab&~tada das classes proletarins, 
o capital e o trabalho. (Apoiados.) 

A' mediJa que li um sulco profundo· se abre 
entre as vis~as, as ambições e os interesses do 
industrial e do operaria, d~ locatario e do io
<!a.dor d} serviços, t~"Yemos kra.nda re.io.zijo em 
observar J entre nôs! os pro prios· agric:ultore~, 
qac necessitam doe hraços dos trabalhadores 
em cuja dependencia- se acham ~ara o custeio 
(, o aoscnvolvimento d.e ~o.as lavouras, vir::.m 
proi,)Or a adopçãa de medidas tendentes a protl!-
;:er aquella classe. _ 

O projecto niío se ach' eivado de plrcialidade 
alg-uma~ procura acautelar intel:"eseP.s l egitimo.s 
I? •ra fazer prosp~r~r a.industria agricola, g_ue 
e a mais poderes~ alavanca da riqueza publica, 
o agente principal da nossa prosperid>de, o 
thcrmometro regulador do progre•so c do flo
rescimento material deste paiz. (AlJoiados.) 

O Sn. Rooa!GUES PEixOTO:- Mnito bem .. 
O Sn. ALMEIDA NoGIJE!!\.~ :- Sr. presidente, 

.a. materia da locação d~ serviços agricolas é 
regulada no direito patrio,_ pela lei de 15 de 
Março de 1870. E' de lnmcnto.r, porem, que 
ainda não se achem os principias desta lei des~ 
envol vid;)s em regulamento. 

Não obstao.!' sua e•tarilid td ~ pratica devida 
3. incaria dos gabinetes que desde· aquella data 
se tem succedido na gm•ernação do Estado, 
comtudo aquelle acto legislativo teve a van
tagem de despertar a attcnção publict para o 
estu lo desta. grave maLe1·ia ; f9i . assim que 
nasceram os reparo!i> que co11s.ign, este pro~ 
jecto de lei, que não ó senão uma molíficação 
em pontos mais ou meno> importantes da refe
rida lei de iG de Março. 

Sr. presidente, eseuíl:a.do é espraial'wmé em 
largas ponderações para mostrar toda a role
vaocia do r.s.suropto da. locação de serviços, quão 
<lirecta é~ sua. iniluencia sobt•o os interesses 
da ngTicultura, e como se o.eha estreit \mente 
ligado ao futuro economico deste paiz. (Apoia
dos.) 

Comquanto não pet·tença á escola. dos Phy
siocratas, c nlio en~erga.·~ no ::olo, comn 
Quesnay c os emin ~ntes ecoaomista.s de sua 
sei ta, a fonte exclusiva de tods. a riqueza de 
um povo, a. unica origem de toda a producção 
economica, entretanto não desconheço que a 
indnstrla ag-rieola compete em nosso paiz G 

primeiro papel no de.,m•olviroe n to d" fortuna 
pu lllica, e a ning-uern 6 licito negar que e e 
acham intimamente vinculados pelo m~•mo 
d~stino a prosperidade do Brazil o o fioresei
mentoda lavoura, o·esudo das linan~as nacio
na~s e os interes>es da agricultura. Além dis
ao, Sr. presidente, si encar.unos as condições ào 
P.aiz c do Eeeulo, do lagar e do tern:Po, facil
mcn te t•c~onhcceremos que a mater1a. do pl·o
jecto, sobre ser por su1 naturez1 import·1nte, 
é de urgente solução, reclama prompta·provi
dencia dos podm·es publieos. (A_poi~dos.) 

As condições peculia!'e$ do paiz nos inclic:wl 
do.amento que o -futuro do Brnzil depende, em 
grande parte, d1 cul\un de seu solo fertilissi
mó, que preme ia com prcdigalidade os esforços 
do braço laborioso. 

O Sn. LAOEODA l'h:ru<EC!<: -0 trabalho ogri
cola d sempro remunerador. 

O Sa. AL~IEIDA NOGUEtRA:-As condi~ões de 
tempo, a~ exigenci~ moraes do progresso hu· 
ma.no propugnam com a mesma eloquencia peht 
a.dopção immediat~ dao idél.S do proJecto. Com
prehendo a eamara que estou a.lludindo à sull
sti tuição, de dia. a dia mais prJximll-, de mo
mento a momento ma i' certa e irremedi"avel, do 
braço servil pelo braço livre. (Apoiados.) 

Não é liciLO oec ultar-se o atfanoso transe da 
crise economi e a o ·social q11 e desde já es :urec<l 
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o horizonte da .P•tria com sutt negra catad~ra, e 
am~aç' desab 1r como tremenda borrasca sobra 
n•Jssas cabeças . 

E' mister que no1 revistamos do animo 
fort9 e patrio tica• disp,.ições p:1ra atravessar
mos o período de pNv:i.ções que a tod JS ha 
de aifectar directa.ou indirectamen~e. (ApJia· 
dos.) 

O nooso paiz preaenceia neste m.omonto do 
Slla. historia uma luta ingente entre o passado 
e o futuro,.entre os interess1s consideravois da. 
economia política o as imperiosos prescripçõcs 
da moral publica. 

Si, por um lado, os iat1resses qne se tem des· 
envolvido â somb•·a. da lei não podem doixar de 
pe•ar no animo prudente do legislado~. por 
outl'O Lado os pci ncípios imprescrip\iveis do 
direito n-ltnral reclamam insistanteménté,l'lêsta 
seculo de luz c liberdade, reforma.• u•·gantes 
que regulem o estado e a condição das l.'e>Soas. 
(ApoiadJs.) . . 

Ne,tA lut~ entra o principio da utilidade, 
que é rela.tivo e contingente, e o principio d~ 
justiça, que li ~b'Rlluto e divino, o interesse ha 
de c:J.hir <.1.nt~ o diL·ei to ; d ~outro modo n~J seria 
uma vordado a lei f, tal do progresso que dia•ia
ll\ "lnte a.pP.ro:<ima as sociedad •s,eomo o' !UJm~ns, 
á per fect1bl!idade moral, ;, realização do r e. 
gimen completo da verdade . e da j usliça. 
(.{poil!cloe ) 

Bc;m proxima se acho. no termo consiguodo 
na. lei de 28 de Setembro de i871, a solução 
definitiva do problema da extincção ào braço 
servil. Si com a llbertação do 'I'"Ontre, aquelle 
monumento legislativo foi uma chave que 
fechou a unica porta que dava ingresso aos 
escrayos n t socieaade bra.zileira, tamlx!m é 
certo que, som ferir a esse anomalo dit•eito de 
prJpriedade, 11 legislador incnmbiu ao cm•açã0 
dos braúleiros e ao fc.c.do de emancipação de 
colllpletarem seu pensamento ptútantropico. 
Os tre; colhboradorea trabalham inc 'ssante· 
mente e vão dentro em pouco; anncs propo:-cio
:uar ao povo brazileiro o legitimo orgulho de 
haver alcan~.ado legal e pa.cificamGnte a mais 
grave e momentos1 ruforma que, a povos mais 
pod·!rosost poróm não nta.is nobres é rno.gnani
mos, custon as sanguinolcnt~s tragedia~ da. 
revoluçã l, os borrares da guerra civil! (Apoia
do$. jl[ ui to br.m.) 

Somos, roia,o un.ico povo que,s~m violencias, 
~'m per~urbação d.\ ot•dom public 1, s~m a mi
uima cxorbitnncia ~os meios ordinarõos do il'O
verno e da a.dministr •ção, conseguimos incluir 
Gm nussa.leg-i~lação uma. reforma. qa6 veiu ferir 
de morte os interesses m lis vitaes radicados na 
socieda1e, onde se tinham deseavoládo sob a 
protecçllo do direito positivo. S~nttores, esse 
facto. sem exemplo na historia da humanida'do, 
se prova. de nlgum mo:!o a excellencia de 
nos.as instituiçõss funlamentaes, 6 sobretudo 
a! La. <~ente honroso pa1·a o caracter nacional, ~ 
oonstHa1 uma vcrda:icira gloria do quo pOdo 
ufanar-se o povo bra.zileiro! (Mt<itosapoiado$.) 

Po' is>o, quando contemplamos n grande e 
poderosa llaÇ'i:O da zona SG?tentrional deste COn· 
tinente, si invejamos n. suá mara.vilhosa prQs
petidade e seu i ncomparavel eapirito de ini· 
ciativa, por outro lado reeonhecemos com ufa. 

nia que o Brazil não lhe fica inf .. rior ]leia iu
dole genor~sa e elevada, pela coração ma.gna· 
nimo de seu povo, o peta sabedoria de aua• 
instit nições. (.1.110ír<dos.) 

O St·. E~cnw:;oLLJJ: T.WNA v : - O que pre
cisamos é :1pplicar a lei de 28 de Setembro. 

o Sn~ LEOP.-:JLDO cu~H.\.~-E'alei que tem sid·> 
mais regal~rment~ e-,:ecutada. 

O Sn.. A L MEIO,\. NoGu:mmA: - Assim, Sr. 
presidente, estamos em vespera de um~ trans· 
fJrmaçii:o radical no regimeu do tra.ualbo agri· 
coh. E' portanto necessatio que comecemos a 
providenciar desde já para a sub;titui~.ão de 
braços, que se vai o~erando. No'Oa ordem de 
ideas, bel! é reconhecer, àquolles que têm es

-tudado as condiçõ~s economicas do nosso paiz •} 
a indole d() nossJ )?OVO, C!. uo bc1n illusr..,ria seria 
a espectativa de ~char na tão pouco densa 
populaçiio ru.·al, 'l?-e presentemente se encon
tl·.n. nu enorme vast1 dão do solo brazlleH·o,o : bra
ços laboriosos de que necessita a lovoura pai·., 
substituir o bra~o cscrayo. Seria. preciso inter
vi r por meio de medidas repugn:tntes com os 
principias do nosso direito publico c íncompa
'l.h·eis com o regimen de lib~rda.de en}. que vive
mos; seria preci .;o consignar n'3. lei o p rinciplo 
do coar~ão ao trabalho. 

Mas, ser:.. conveniente, sel'a principalmente 
prudente it· além das. preszripções d~ nc•so 
codigo ponal! Por um lodo me "pavora o es. 
pirito a possibilidade de que, em vez de resul
tados benencos, consigamos apenas abrir val
vulas odiosar:1ra-. para o e:serciclo d~ paixlSe:.; 
partid~riaa ; em VGZ de proteger o. a.~rieultura, 
não conae~eria.moa tal vez son.ão dar lo:rar ã 
s"tisfação de vingança~ e á pratica de pet·se ;;ui
ções contra a parta menos protegida de nossa 
população. 

O Sn. Ro»ni(HJES P10txoro dô um apat•to. 

O Sn. AL.'Ill:ID.l NoGUEIRA:-C<lllocados mst~ 
contingencia, ni> ~emas sonão fJ.Ue 1ançar o~; 
olhos P.~ra a fonte da. immi;;ração estrangeira e 
:tttrahd·~ em abundantes column~8, FOr meio 
do refot·mas na legislação patria, para as nos~ 
sa~ ragiões ub~rrhn~!:', ond ~ o solo com peq u~n~ 
tr~balho rocomoens~ a m[os cbci~s os esforços 
cb nctividada I1Umana. 

Sn.o eat ~s o<~ qrincipios t1U 1J adua.nun em l.losso 
ospirito na ela'10ra~iio do p>ojec~o que vou ter 
a 110nrz. de submett~r á conaid 'ração da casa. 

Nilo tiverms em vista, como dis'c a prin· 
ci•io, proteger e•\8, uu a<tuclb classe, fazer 
preponderar os proprietarios ou os trab~lb~· 
dores ; mnq cq uilibrar da umn maneir 1 coove
nbute o direito do locatarlo com a protecçito 
necessa.ria do locador, resultando desse eqni· 
li brio o desenvolvimento da agricultura. 

Adotricto aos limites estreitos .. dn urgcncia 
que ma foi c)ncedida, nã~ podet·ei, Sr. presi
dente, senão muito perfunctoriamente ~U~si
S"n~Inr !J.S medidas oapitaas q~o procuramos 
consignar n~ste projeoto de lei. 

E' assin\ qua, p1·imeiramente impressionado.> 
pe1a• difficuldad·ls em que se acha.vam as P'rtes 
contr.at.antoe pa.ra, por múo de uma e~o:riptura. 
publica l.a,vrada por ta.bellião, resguarda.rem os 
s~us direitos recíprocos, procuramos facil\blr 
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a celebraeão do contrato de locaçã~ de ser- ~omo não elcistiese na nossa legis!açiio o pri n
viço• torn,;na.o mois aoMssivel a ri\aliza~ão dos cipio, sob muitos pontos de viala condemnavel, 
mesmos, sem entretanto diminuir as gar:J.nti~s ·da prisão por dividas civis, tivemos de recorrer 
conMdidas ás partes. Procuramos tambem eli- aos m3ios extrao:rdin lrios para conseguir nq aelle 
minar qu&esquer dcspe•as provenieutes de desirlara.tum, a ub~r: .uma sancção efficaz para 
s*llo e emoiumentos. obrig.Jr os locaào1-es ao peeenchimento de suas 

Em varias de sua.s disposiçõe> trato tamb~m obrigaçõ;;s para com oslocataáos.Assim,th·emos 
o projecto de providenciar de maneir& o. garan- necessidllll.e de, aggravando as penas quo a lei 
tiros interesses d01;1 monoros locadores, acom- de i5 de l\Iarço de 1879 estabeleceu sobre esta 
panha.n.do nesse ponto o espiritr> geral do direito JOa.ter1a1 conSignal·, cerceado por salutar~s ·pre
ci vil [la trio; c.mções, o principio da prisão com t59-balho,que 

Uma. das reforma• rmis import~ntos que nunca po:lel'á e~ceder a.o prazo de um anno, 
tarubew procunram os autores do projecto cau- afim de punir ua segunda reinciuenc.ia. o loca· 
signar em s11as dispo lições foi a introducçw dor refL·actario ao cumprimmto das obrigações 
do uso de c•dernetas, nas quaes se nchassern re- eatipuhd1s no contrato. · 
gula.rm.ente escriptuL·ados o debito e q haver dos Pareceu-nos tambem, Sr. presidente, de 
locadores, principio este d~vida.meute appro- muita conyeniencia, á viata deditlicukbdes que 
v•do pela pratica na provinda de S. PMlo, sut•g•m di.arian:unte no. G>.:eeu~ão de uma da• 
onde Slllt adopção t~m produzido o mais satisfa- disposições mais digna.s de a u:dlio dP. lei d~ 28 
ctorio resultado. de Setembro, equipa.rar-se,;. condição do locador 

Conaiguarnos tambarn diSposições tendentes a refrru:t~rio ao cumprimento dJs s~us dev~res a 
rag11larizar e a de3anvolver os mo~ivos legitimos do liberto com a d~usul~ de prestaç:io do ser
par,, a cessação dos contratos de locação de Yiços ; e fomos guiados na ehboração d~sse 
serviços, í:l.Yorecendo ora ao loca<lor, ora ao Lo- pensamento por uma idéa 9-b,olutamenta phi
catsl'io, aeguudo pet·t~nc<sse a justiça. a um ou Iantropica. E' de todo o interesse socid qaa se 
oatro. nlio estan1ue uma das fontes que podem •er 

Entre a.s disposições impor\ •ntes do proje- rnai.a fecundas para a obra ch ema.ncipação,-a 
elo não poderiam.os deixai' da consignar a idé~ libertação conce.iida com a clauou!a de serviços 
da isenção do s~rviço militar aquellcs dos lo· des:le que os senhores dos escravos ou terceiros 
cadores q11e se vis~em liga.J.os por )lm contrato queiram libertai-os, obtendo um"' indemnização 
de loeoç;tn por espaçn de tres aTmo•, tendo j:l. porcial de sua liber•lidade com a estipulação 
servido um anno a anr:12irnento do locatal'io. do o nas tomporario d!!. pre>tação de serviços: 

O quanto dJ proficuo e .. moralisador se con- desde, porém, que comprehenchm qu~ ess~ 
têm nesta disposição não pôde '~capar ao espi· clausuli é ab~olatamente precaria., que a !e
rito· perspica• de>ts augusta assemblêa. · E" gislação pe.tria ó impotente para obrigRr M 
bem conhecida a rapugnancia que g-er•lmente trabalho o lib~rto sujeito a esse onus legal 
actua no animo d.s classes infeúores da noss• consi"uado no iruttrum.ento de lib~rdade: é 
sociedade quando se kats de preencher os e1•idente q'~e, tanto os senhores ql1e tenham 

, onns eh•icos relativo• ao serviço militar.Aasim., vontade do oonoGder liberdade oondicion~l a 
essa dispo~ição não poderã deixar de ter um ef- seus escravos, como os t~rceiras que desejem 
feito muito salutar no systema do trabalho da. tambem ooncol'l'er com sua. bols~ para este re
nossa população, effeito tanto mais apreciavel sultado philantropiço, recuarão di:>ll\e desse 
quanto em vez do. r.~pressão, qu.1 é sampro dos- e~pedíenle facultado pola lei de 28 do Setembro 
ag-rad~val, virá infiuenciar p J!o principio d~ de i871. sendo certo que não poà~rito descansar 
prevenção. nem nos s~ntimento• de g-r11tidão do beneficiado, 

O SR. AFFo:.so CELSO Ju~;ron : _ Apoiado. n~m na precari~ p:•otccção do direito vi-
gente. Ficarzi por cs~e modo eata.nca.da uma das 

O Stt. AL:.JE!DA. NoGu&ru: -A parte final valvul•• de libert:lção, um do• inslrlllllentos 
foi tamb~m desenvolvi.la. em senti<lo de tornar legn.es por meio do 'lual n pcdará ir pau!ati
mais ell\caz a g· .. rantia dus contrat.os de bcaçüo. namente e~tirpanlo, co n )lOUCO solt:rimento 

V. E~. s~ba, Sr. presid~nte, a desigualdade par;~ 0 nosso orgunismo sociaJ, 0 clncro da ·as-
em. que n~ste genero de contr~tos ge ach!lm : C"> v i dão. (,1poiados.) · 
locador e o locat ~rio. A'·medida. qne este pro- Equipa1·amos pnr consequencin o liberto com 
porciout' todas as garantias pela posiç!i:J, pela clausub. de servi~os ao locador refractario por 
fort\lna, e p~incip~Lm ~nt0 pelo facto de possuir duas ver.es ao cumprimento do· con~rato de 
bens de 1·ai.z accessiveis á acção executiva, en-. locaçã<>. 
conb• diante de si o locador qu '• s3m proprie- o meia foi bmbern obrig1l-o á prisão com 
ih·Je, sem beno de :aiz, não oiferece como [p- tr~halho, até completa\· por ess~ modo a indem
rantia p~ra a obse~vancia das e'tipulações de nização do pteço d~ seus serdços, ayaliados por 
c9nttato de locação, senão a sua boa vontade, a arbitramento. 
saa bonraJez. · N~<legislação vigente, o libe\'to nessas con-

Era preciso, poi.s, que o le;(isla tor patrio, dições, quando S1· esqniva ou recusa aberts.
mesmo para augrnentar <i credito do loca<lor, m~nt~ ou )lar meio da fug-a, ou por meio de 
fosse rnú~ L·igo~oso patti com elle, sujeitando-o formal insul>o~dinação, pr.,stsr os serviços a que 
a pelll!S diante das quaes lhe incutisse o desEtio e obrigado, não l~m o e:1-senbor ou aquelle 
de cumprir a toio o t~anse com o s~u contrato que lhe concedeu a liberdade meios efficazes 
livremente estipulado. Não tendo geralmente ! para coagíl-o ao trabalho, senao o direito de 
propried 'de os locadores do· Mrviços. foi pre- rednmar perante o juiz, que condemnará o 
eiso ameaçai-os em ~ua. liberdade. Entretanto, libel"\o a prestação de serviços public·s; mas, 
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&-. pre•idenre, ou nas localidades ns:o eústem 
estes trabalhoo, ou não se acham. regularioad~a 
de mo.neira bl, que possa haver garantias para 
a p.~;·cepçSo de seu ~>larío. O nosso projecto de 
lú proc•u·a a.co.utelar esga ordem dn inte
res-Bes. 

São estas, Sr. presidente, as idéao capitae3 
que pNeuramos oonsignar no projecto. N"ao 
está ello completo, nll.o t·l mos a yelleid.ade de 
enppôr que a.preson~oo uma obra. que ~t?J 
appro~ime se<tl!ler da. perféição. O projccto não 
e senão uma base para estudos mais ap2rfei
çoados, e foi essa o. con.sidQrsção que :>.ettloU em 
n~sso espírito para apresentarmol-o quasi ao 
terminar esta segunda seSilão legi>lativa. 

Concorrendo com o nosso edorçO para que s~ 
providencie sobre uma ordem d~ interess~s !.ã~ 
resp~itaveis, jnlg.,mos ter cumprido com um 
d~ver. Esperamos que- :t f'l...aroP:ra. I'!..Ompenetra.da. 
tambem do se11, porá termo á sua e:tcessi>'a 
condescendencia para. com um governo que pa· 
rece decididamente rcsohido a peema.necer no 
r~gimen à<l. inercia, da desídU.. e da esterili
dade. Tenho concluído. (Muito ~9m; muito 
bem.) 

O SR. RoDRIGUES PErxoro : - Fu!ldamentou 
p:orfeitamente o projecto. 

Vem á mesa- e e remeltido á cotumissão de 
juatiç~ oi velo segttinte 

Proj~cto 

i$82-N. 241 

A assemble~ ger~t resolvo: 
Art. i.• A lei n. 2,827 de 15 de Mt>r90 do 18~ 

será observad~ com as alter~ções seguintes: 
§ i.• Os contrato.<; d~ Joc>ção deasrvlços, bem 

co :no os de CtlSsâo dos mesmos poderão,noslimiltlS 
do direito coromum,ser foüoo por eaedptur" par
ticuh>r a.s~ignada pehs p~rtes e por duàs teste
munhas, :1 qual será intogra.lmente la.nçad~ em 
um livro especial p~lo escrivão de pa~ do dis
tricto onde estiver situado o predio rustico, o 
regislr,do. nos termos do a<·t. 8'> a.. lei. Essa 
escriplur" $eri< isenta de sello. 

§ 2.• Os cor>tt·atos de lo•:~~>çào de serviços cG
lo'brados com menores orphilo.~, ~~~Ul d~ licença 
prévia. a~ juiz de orpbltos e .... ist&ncin. do lu !Qr 
ou do respectivo COllBul, sendo estrangeiro G 
orpMo, carecem p<lra sua. validade da audiencia 
do curador ge,·al de orpbãos e do consentimento 
<lo orp.hão, •éndo eote maior de !4 :>nno•. 

§ S.• Na hypothes~ dos àrt!l. H, i2, i3 e 14 
da. lei o pt·azo para terminação do contrato 
s~ computará a conta.r da ·dah da sua cele~ 
braçlo. _ 

§ 4. • Na loeaçlío de serviços de menor niio se 
eslipulará · duração que transponha a i:nen.od
dade, salvo s6ncjo plra.1u<lernnieagã.o .de de•pe~a 
ou por oondemnaçíií> ern cou•aqu,nc•s. de ht.~er 
faltado ao cum;>rirnento do eantra.to, não po
dendo em amllos os c>sOs a pl'orognção excede~ 
o pra7.o de um anal. 

§ 5.• No caso de transfer<incia do predio rus
tico por qualquer modo l~gal, niio ó necess1rio 

o ~pratiroento do loeador p•rn a transferenein 
do contrato de loc~ção. 

§ 6.• Siio nullos: 1•, os contratos que im
puzerem ao locador a obrigar;ão de p:tg-ar mais 
da duria terços do preço das 1nssag-oos e despe
ta• de instituição ; 2• aquell<.lS que eetipu.laroon 
ju~os superiores n. () •t., pelo debito do lo
cador. 

§ 7.• E' licito no loc:.do•· estrangeiro, con
tratado fót-a do Imperio, ch~gaudo ao Imperio, 
mo.• dento~ ·de um mGZ dopots de sua chegada, 
l·~mper o contrl\IO com o qual v~iu, e celebrar 
oatt·o co:n terceiro, pagando integralmente 
as passag-ens, tod~• as quantias adiantadas 
e maio o juro vencido ó. ·razão da 12 •/. ao 
anno. 

§ 8." Nos eontra.tos de locação de serviços 
celebra.dos co1U menores, o loc~tario ficará obri· 
gado pela quarta psrt' dos salarios, que oomet'• 
varà. em seu poder p~r!.restttuir :li) m.enor findo 
o contrato. A so=a J>rovenienle des.<as quau· 
tias serã enkegue ao locador, qualquer que 
•eja seu debíto, não servíndo de escuslt qual
quer d.ocumonto 'J.lle prove haver sido feito 
antes aquelle pag~mento. 

§ 9.• O livro do que trata o aro. 22 da lei, 
sem abor,o, rubri~ado e encerrado pelo jui• de 
paz em exercicio ou pelo escrivão do mesmo 
juizo. 

§ i O. Este livro deve estar em poder do lo
cataria, mas sgr<i ecthibido no caso de oontss
tação e em virlud~ de ordem da autorid~d·~ 
eom])ctento; e por occasi:i:o ~~ aJustal'ose a 
c~nta corrente annnal ou defimltva. 

§ 11. La.Vl'ado o. contrato, o to:ate-rio dará 
ao locadot uma caderneta, que será aberta, nll
morada, rubricada e encerracL~ pelo Iocatario, 
ou prepo.,to seu, com o ui#o do jui• d1 paz. 
em qualquer dos casos. Nessa cademeta serão 
chronologicamente lançados o àe~ito e ohll.:ert 
do loca.ior p~lo ,loeat:.tio ou preposto seu, dü
cla.ran::lo--.e nella esta eirclllll.stancb e mencio
nando-se o nome do mesmiJ prepo•ta. 

§ 1.2. Findo ou resolvido o contrato, dará o 
locatario ao locador um attestado consiznando 
a.quolla focLo n enun.cU.ndo opiniã~ ácot·ca do 
compo~tan>ento do locado"r e sua Aptid~o pa.a 
o trt~b~~olho. 

§ 13~ A oxcap~lío :1 que aercferc a parte fin:>.l 
do art. 28 d:. lei applica-se unicamente aCI 
enfiO d~ oppnreeer Útldor idoneo quo se respon
sabilis~ p Jlo debito integral e mais o juro á 
r~o de 6 'I• ao anno. 

§ 1.4~ Si, porém, algum terceiro se otferecer~ 
roedio.n~o fian~a rolll, não ~endo reoobido. sUll 
~esponsabilidade pessolll, pai'a tomnr a locação 
do "'r viçOs do locador, responsabllisando-se a 
entregar ao locatario certa quota de s:>larios 
nunc~ superior á. terçs. parte dGile•, o j aiz de 
paz procedorá confol'1lla o art. 2i da. lei; decla
rando no atteatado ou certiíicado o· debito do 
locador. 

§ i5. Entre •• eaosas de rosolu9iio necooaa
ria do contr3.to de locação de serviços não ss 
corup1:ehende ·o alistamento para o serviço mi
Ht-...r, que n.ão sw:1 obdgatotio lJl!.r& aqu~lles 
que tiverem· coll:trato do locação de serviçOs, nos 
termos da lGgislação · vigente, por espaço, ao 
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menos de IJ'es :.nnos. tendo ja servido, ao rnonoo, 
um anno " apra.zimento do loeatario. 

Terminado o prazo do contrato. s i não fór o 
mesmo r~uovodo, ou celebrado outro com ter - · 
ceiro, no prar.o de 60 dias, ceos!.rá a isenção 
legal, prevalecendo as rBgTas da lei n. 2556 de 
26 de Setembro de 1874. 

§ 16. Na hypolhes~ do art. 37 § 4• da lei, 
iiea livre ao loea.tario optar entre a r osol ução 
de contrato mediante prestação de contas p e
rante o juiz de paz, e o implemen iO do contraiO 
de locação logo que cesse o impedimento. 

§ t7. E ntr_e·n• justas causas para o locatorio 
despedir o locador (lei art. 38) COlnpN hendem-se 
tambem: 

I. o n~o preenchimento, por parte deste, d~ 
alguma o\>rig ção e>tipulada no contrai<>. 

li. P rocedimento immoral por p:~rte do lo
•:ador .. 

lli. FuriO ou qualquer dt>mno :i propriedade 
do loco.tario, praticado pelo locador . 

§ i8. No caso do art. 38 § i • e nrt. 39 § 3" 
da lei, o locador paga.rá ao locata.rio o q11e lhe 
dever, descontados os aalarios vencidos, 011, não 
tendo rueios de p~~ogar, cumprirá o contrl to logo 
que cesse o impedimento, não ee comp utando no 
pnso do contrato o tempo da. interrapção. 

Nos casoa doa §§ 2• e 4• do ar \ • . 38 cihdo e 
d<> § i7 do art. i • da presen te lei o locador pa
gará, além do debito, =is a. qua.rto. par te do 
valor do rosiO do conluio. 

Nos cs.sos doa §§ 3• c 5• do dito arL 38 da 
lei, o lo~ador pagarli. mais uma. tel'Ço. partl do 
'\"alor do rosto do contrato . . 

§ i9. A fiança exigid~~o no ~rt. 7t § 2• d~~o 
lei, parJ. is1ntar o l ocador da. pena do a.rt. 69, 
entende-se de pessoa ·idonea, o como tal aceiu 
pelo loca.tario ou pelo j uir.. 

§ 20. Vol tando o locador so •er viço, depoi• 
de cumprida a segunda pena, de qu' tra\!1 o 
art. 74 da lei, si reincidir !egunda -ç-oz, será 
condemuado o tanto• dia~ de prisgo com tra
balho qu~otoa bJstem para pagar a.o loeo.to.rio o 
quo lhe devor, oombnto que ~ prisilo não ex
ceda d l um anuo. 

§ 21. A s~nten~a de coniemn ação, sempre 
que fõr poaaival, determinara o dobito total do 
locador, fazando-ae posterior liquidação, ~ jnizo 
de peritos. quando soja necesurio. 

§ 22. Si, c umprida a pena do§ 20 do art. 1°, 
da prooen\e lei, o locador aindt> dever ao loca
. tario, considerar-se-ha rosolvido o contl'ato e 
obser l'ar-se-ão os arts. 28 a 35 ds. lei n. 2827 
de t 5 de Março de 18i9, eah·o tendo bens o lo
cMor. o preferir o loelt.vio pagJ.r·se, para. o 
que lh1 cabe acção execntiv.a, qu~ terá. )>or baso 
a sentença de condemnação e liquid lÇilo, quani o 
esta tenha Jogar, descont~ndo-ee o que da prisão 
houver pago o locador. 

§ 23 . Artuelles 'lu e praticarem os delictos do 
art. 80 A, B e C da lei, pagarão ao locatario, 
o.lém das despezas e custas a que til•erem dado 
CAUSa, Uma eornma equivalente 9.0 dobro do 
'lne o locador dever ao locatario, ou •i a.quellc 
nada. dever, pagarão ao locatario um.\ somma 
igual á terça. parte da. que tiver direito o lo · 
et.dor Jlel<> preenchimento do ~ontralll ·ou do 
reato do contraiO, ~i este já bóuver eomeçado 
ll lar oxecu9't:o, E não serão a.dmittidos a allegar 

qualquer defesa em juir.o, oem depositar esaa 
quRntia. Ao locatario compete ae<;ão e:ucu
tiva para hAver este pagamento. 

§ 2( . Todo aquelle q11e, por conselhos con
traries :i paz das eolonias, ou :!. ordem e r egu
laridade de •~us servico•. lhe levar a p>rtur
bação ou a desorganizaçio1 será. punido com 
sai s mezes a u m anno de pNsão e mnlta correa
pondente á m~tade do tempo. Na. reincidencia, 
a pena s1rà da duplo. 

§ 25. As disposições dos ~· 69. 7•1, 71. 
72, 73, 74 e 7i da. lei n. 2,827 âe. i5 de Março 
de 1879 e as do art. i • §~ 20, 21 e 22 da pre
sente lei, sendo neste ca&o aam limite de tempo, 
são applicav.;is a.os libertos com clausula de 
prestação de serviços. 

§ 26. Os Iocado~es menores que incorrerem 
nae penas est.abelocidM DGslà l ei e na de 15 
de Março de 1879, soff'rel-as- !o por metade, 
sejam pecuniarias, ou em sgrviços, ou de prisão. 

Art. 2. o RevoJam-s~ ns dispo.sições em con
trario. 

Sala d~s sesgões, aos iO de Setem)H'D de 1882 . 
- Almeida Nogueira - Sou:a Quei,..,z Filho. 
-Ulh8a. Cil>tra.- Ma>·tim lunior.-Rodri-
gues Peixoto.-Pcula Sou;: a. 

O Sn. PRESID:&NTE:-Tem a pala na. o Sr. 
!>iana, mas previno ao nobre deputado que $1() 
tem quatro min11tos . 

O S 1•. Diana:- Sim, senhot·; é quanto 
me blsla. 

T endo, Sr. presidente,ree~bido um telegram
ma, que me foi expedido pela honrad~ associa
ção comrnercia.làa prl~ do Rio Grande, em data 
de 16 do corren~, e sendo de extrMrd!uaria im
porlancia o que nelle seexpõa.julgo eo11veniente 
proceder á sua lei tura, para que s. c:unara e o 
governo fiquem informados do eatado d•sesp~
rador em que ~ctua.lm ·nte se acho. o commere1o 
marítimo de minh' p ·ovincin, por s~ t orem ng
g ravo.do as condições precarias da sua barra. 

Eis o que diz o teleg1ammn (lê): 
« B&rra colamito5a. Aguardam sahida 40 no.

vi~. dolia vapores, ha tO diu. Fór~ 28 n 'vioa, 
qu atro vApores. P rovideneiu nrg"ntes. Com
merda d1sanimado. ~ 

O Sa. E eCMGNOLLE T AUNo\Y:- F:tça-se a os
tra.da de Pedro 1 ; e a aoluç[o. 

O SR. DrANA:-Não rí 3- sol ução • 
O Sa. EsctUGNOLLm T .\ llNAY:- E' a 110luç~ 

unica ; ,nio b.s. oulra. 
6 Sa. DaNA: - A áESOciação commercinl, 

_e:tpondo o cotado calami toso da barra e o _esmo
recimento em que se acha. o commercto da
quella praça, pgde que ou •olieite do governo 
providencias urgente•. 

Dando conhecimeu tQ a camara do estado em 
que se ucha o rommercio d~ minha. provincla., 
em c~naequeneia d:~.s cond!ções d~afavoraveis 
da b&rra. que cada vez !IAlS se ag!;rnvam, eu 
espero que as medidas por mino e po: meus 
collegas de deputação i ndicadli.S para a solução 
deste gra'\'e problema, sejam ·aceitas e ada
ptadas por eah co.ma~o. · 

O Sa. EscRA.GNOl.LE T.!.U><A.Y di um apat•te. 
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O Sa. DrANA :-F. nas medidas nlio pod~rão de 
prompto remediar o mal, mas ahl está o governo 
pc.ra ~cudir com providencias energicas ao cow .. 
merClo de minha província, i!m tão C>:traordi
naria conjunctnra. 

O esto.do a.ctual da barra é. um~ verdo.deira 
cruawidade publica (apoiadcs) ; .c poia, enlen. 
do que o governo, mesmo sGro. autorização le
gislativa, deve soecorrer o. p•ovinci~ do Rio 
Grande do Sul, em crise tão aftlicti,a. (Apoia
dos.) 

E, •i é uma e.alamid•de publica, dhnt<J d~lla 
o governo não pode nem deve cruzar os braços. 
As C01l'l' podem chegar ao e:.\remo de per
t~rbar-se tão ~rofundamen te na minha provin
cut ~s relaçõ~s de ordem economiclo\1 que 
a> consequeucias dessa perturba.çi(o podam 
affertar relações de o1·dam poli tiea e social. 

O Sa. EscaAGNOLt.E Tt..UNAY ; - Apo;ado; o 
remedio 6 o porto d" MonteviMo ou o dB Santa 
Cathai•ina ' vojam o ~ue preforem. (Hü ouf.7'os 
"J)CQ'tas.) 

O Sa. DtAN<~.:-Não prefiro nem um, nsm 
outro ; quero si:npl~smente a barra do Rio 
Granüe melhorada, como deve ser. 

O SR.. F. BELis,\.RIO:- V. Ex. prefere o 
melhor W 

(H a ouh•os rcpm·tes l. Q $h~. P}~csidealc re
clama atle»;'<ío.) 

O SR. DIANA:- En quero apenas ovít.r que 
e3sa estado de eousas chegne ao ;>onto de I e•·a.r 
a .minha pro "·incia. a tuua. verdaàelra deseape
ração. 

Como V. E:.:. sabo, S1•. preside11to, por~ue per 
mais de uma v~< se tem aqui tratado desLe as
sumpto, o minisLerio da marinha mando 11 cou
struir urua ca.tn.ia a. ''3-p::t:r no arsen~ do. córte 
o um. robocn dor 113. ln:;l&.~êrra. para o s;rviço da 
pratica~em da barrn; mas essa CJ.IJ'aia a vapor 
ha. m mto to mpo qu2 se acha em con.strucção, e 
por maio que e~ tenho. reclamado dos~" trtbuno., 
ai.n1la não foi p ssi vel concluir-s3 a catraia. 

De nava peço ao 11obre ministro da marinha 
quo active a coustrucção dessa catraia, 1 a!'& 
<[ue não apodreça. no estaleiro c po$sa brc,·e
tncnte ir presta~ servioos na praticagem da 
barra, e bem assim rec<lmmende com ins tancb 
~ conclusão do r!bocador, que se eslá con.· 
•truindo n" Inglaterra. . 

Estes maios referem-se no sorviçn da. pratica
gem da ba1•ra; mas V. E::.:. sabe que os meios 
tendentes a melhorar o serviço da pratic ,gem 
poiem até certo ponto neutralizar as desfavo
raveis condições d~ ba rr.1 da provinda. 

-?-ssi m, pois, espero que o go\·erno com a 
soltcrtude que de1·e mostrar em casos graves, 
como este, acuda com medidas energica~ e 
pro.mptas para atteuuar o> inconvenientes qu~ 
uctualmente mais do que nunca aprescnt~ a 
barra da província do Rio Gmnde do Sul, 

0 Sn.. ESCR.\GNOLLE TAUNAY:- Apoiado, 
que =nde oonsl.r11ir a estrada de ferrD D. Pc· 
droi. . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da 3• discussão do orçamento 
da receita com as emendas apresentadan. 

São lidas e postas ein discussão com o pM· 
jeclo a. seguintes 

Errte>ldrr..< 

Nas províncb~ em c1tjo• orç~menLos vi
gentes houveram •ido nullamente L<nçados 
impostos de irnp-oriação, o goveruo pelas al
fandeg<~.~ Oa. m-.:sas alfllnd<3ga.da$ re!ipectivas, 
faL-á, d~rantc o• exercícios desscg orçamentos, 
~-arrecadação dess-e~ i~pcstoa e os entre3<J.~á 
as reape:;tlvJ.s pronn~·tas, para. as clespezas 
orçadl5 e p:>c~ as quacs contavam com taes 
impo.tos. 

Sala das se.'9iles, 19 de Setembro de iB82.-
Oontagcm. 

Art. io n. 7: 

Subs ti Lua-se pelo seguinte : 

Direttos de exportAção, red~zindo-se 2 o/. d~ 
imposto sobro n. exporto.çõ.o de todo:s o~ gen0ros 
de. prod11cção nacional. 

Sala das sessões.-Macici.-Diana.- T. 
Pc>·eira d.a Si!"~e<.-Ribas.-Cmn.argo. 

O Sr. Andrada. Figueil."a co
meça declarando quo, si ha alguem rest;on>avel 
pela demora dll. discuasão da reccit~ na eamara, 
não é certamente a minoria cou.servadora, tna$ 
o governo que não tem Bi!.bida dirigir os tra ... 
bdhos do parlamento, (Apoi«dos c >lão apoia
dos.) 

A receita. está em di5cussão, depois de votadH. 
~ rlespeza vai para um maz, o governo bem po
dia tGr caleulado qu1l ero. a importancia do 
dcficit q~e se Yerificava entre a despeza votada 
~ o orçamen lo da receita por el!e apresen lado, 
e poditr. déSSiil então ter cogitado nos meios de 
supprir esse ''"ficit, mas não sómente des
cutdou-se disto, como ainda, entrando em dis
~u:ssão B- receita,en raredou-s~ por vias perigosas 
con\r"hindo compromissos e rosponsabilidBdee 
que até então não pesavam sobr' o governo, 
suspendendo leis provinciaes, procurando pre
encbeJ' o dcficit que esta suspensão trazia ~os 
cofres provineiaas, o o.ct~.rt·etando assim para o 
o1·çamento geral um onus que daria natura.l
mcn Le augmenta.r a import~ncia do de fiei f v~· 
rifieado p~l~ vot~ção da despe~a. (Apoiac!os.) 

Entra a disellSsão da 1·eceita, é ella votada. 
em 2~ discuiiSào sem que o deficit fo3se pre •n
cb.ido, smdo ainda agg••avado pela suppreso.~o 
dos 2 °)o sobre os impoatos de exportação de ge. 
neros nncion.aes.; o o go"'terno, em yez de pro
curar immediatarneate em"r2g-~r méios párn 
oupprir ~ deficiench que a receita pudesse 
t~azer, dormiu, ao contrario, o somno da inG!íf
ferença e sómen te hontem, aeha.ntlo-•e a re
ceitt> em discussão ha 12 diaa, lembrou-se á 
ultimo. hor~. n.ã:o de mandar :i mesa um projecto 
estudado, mas um Ad.Jitivo otferecido por alguns 
membro• dn eommiesio Je orçan1eoto, 

Decla~a quo csto procadiruon to do g-ovorno 
não póJc deixar de merecor " mais acro c& u
sura por parto da o amara. (Apoi,tlo• rfa opJI•· 
siçilo.) 

Pois .que, diz o orador, vós en~ergaes no o•
qamento \lm ele fiei! consideravel, e entretanto 
Yiodcs aqui propor a redacção de .impostos 
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ac~itos até en~. corno o das loterias, que r&
du•iu, â. metade 'I ! 

Vós cnxergaes um rlcficit espantoso no orça
m mto, mas vindes inventar 11m f11ndo pa.ra a 
creação de il•g~nuos,que as necessidades pul>li
cao não revellaro.m ainda~ (Oontostaçõ~s-) E 
tanto não revelaram que vós mesmos propondes 
que uma quota deste Ítlnda, que até então se 
destinava ii educação da ingenuos, não foase 
mais delle di:st1·a.hido, COlllO tem sido até aqui, 
(Ap.oi,d-Os.) · 

Coroo reconheceis vós que ha um deÇcf't 
consid~ravel no Ol"Çamento, e entretanto não 
fizest~s com a vos;a m~ioria, um esfal"ÇO supre
mo para reduzir as tlespe~as contra o• votos 
con.sto.ntcn da minoria,que tomotl até a respon
sabilidade le indicar-vos a.s reducções possi.,.-eis 
sem a menor desorganização e Nllee par.1maioc 
eon.veniencia dos serviços publicas? (Apoaidos.) 

Como reeonheeoU. vôs quo a reducção d~s 
2 •/o sobre os g-eneros de e:.:pol"tação ia des
equilibrar o vosso ~orçamento, compromett~r a 
situação liberal e fa%er-vos representar uma 
tris~c figura. pcra.nte <"l mundo e o 15enaio, :!le
gundo dizeis, e todavia vós, que :flr.estes. uma. 
questão de gabinete pela votação dos 10 •lo 
addicionae~, não fi.zGSt.es com quo n vossa mnio
ria votas•• contra reducção das 2 •f, '! (Aj>Oia
dos.) 

Que governo é e>te quo ni!o~duvida. fazer 
questão de vida e de morte por uma. q uestlio 
secundaria. do 10 °/o addician.acs para occorrer 
ã.s provincias e enLretl.nto deiu. ew abandono 
intereBSes ma1:imos do Estado, como é o equilí
brio da receita com :>. despeza do Estada, como 
é a reilucção das desp~zas publicas, como essa 
reducção de 2 '/o sobre ganeros de importação 
'IM a caúul.ra julgou dêV'B' d"cretar ~ 

Entende que si, havia jastificaçãa para um 
vota "de confian,a era exactarnente .. neste eampo 
qu.e se deveria ter exercido a actividade e a 
dignidade do ministeria. 
· Em vez disto, porém, o. que se vê 1 O go
Yerno p1•efariu .,.ban1onar a reducÇaa das des
pazas, e tendo concordado com VMiae dellas, 
segundo declarou hontem o Sr, ministro de 
estrnngciros, dci~ou entretanto que corretssem 
à sua sorte ; o proprio plano de economia pro
posto pelo nJbre ministra de cst~angeiras, 
quando relator da commissão de orçamento da 
agricultura., qu.e monta v a. a mil cento e tantos 
contos, foi abandonado sem quo S. Ex. désse' 
ao m~nos uma pala.vrn em sustentação das suas 
idéas: 

Diz gue . o collegl> da nobre ministro de es
trangerros, sem ter estudos tão completos dos 
serviços daquella pasta como S. Ex., concordou 
no abandono completo das economias por S. Ex. 
propostas, e o orador e seus colleg-as, que ha
viam ele~ ad.o essas economias u. cerca de 
2.000:000$, tiveram o .desgo>ta de ouV'ir hontem 
ao nobre ministro de estrangeiros declarar quo 
taos ememlas tinham sid) rej~ita.das p)rque 
desorganh;avam os serviço!i, sem. se recol"'dar 
quo ellas não eram =is do que a proposta de 
S. E>:. apenas com alguns accrescimos que não 
eram de natur•za a desorganizarem os serviços: 
(Apoiadas.) . 

D~cla.ra que os erros do minísteri~ no tocante 
á di~•eção financeira não se lilníta.m a isto, a. 
saa principal resl'Onsabilidade está na falta de 
idéas, na ausencia completa te convicções fir
mes a respeito dos me10s efficazes pa.r" sup
prir o deficit reconhecido. (.Apoiados.) 

A historia dos {() •/o addicionae• sl'lo a me
lhor demonstração do que acaba de avançar ; 
elles th·eram entrada np, c amara .saggeridos 
pela lei provincial de Pemawbuco que votara 
quot~ igual para as suas despezas proviueiae~. 

Su•pensa, como foi a e:<ecução daguella lei 
por um acto attenbtorio do Sr. ptestdente do 
conselho, procurou-oCl supprir. a deficiencia 
que aq uelles recursos devblll causar aos cofres 
dagnella heroica província ; e da·qui veiu a 
idéa primitiva da votar os iO 0 /o addicion~es 
p 1ra aquellas províncias cujas leis a~ ti .-essem 
deeretado, s~ndo posteriormente re\·ogada.s. 

Declara, porem, que este procedimento era 
um pouco complicado porqu~ exigia a revoga
çlo de uma lei p rovineial por illezal, pa.ra q ua 
.o5 pod.ere:!l geraea Ba.nccionassem a decretação 
de impostos a favnr d.11.s provindas~ 

As reclamações da provinda a que a medida 
alludia. não se fizeram esperar. Reclamou-se 
com toda a energia e fundamento gue a medida 
não podi" ser parcial porquo estas m~ido.s de 
impostos não sómente têm um principio de 
igualdade e de justiça de qu3 não pódem aJ·re
dar-se, mas: ainda têm uma feição Q:Conomica., 
tr~zem um desoq uilibrio nos interesses de pro
v in c ias vizinhas qna.não é poJSivel romper sem 
graves inconvenientes. 

Em conseguoncia disto o governo arripiau 
carreir,,, e,em ve~ de i O o / 0 ad.icionnes, para. as 
proviceias, procurou gener,llizal-os afilll de 
que o seu praducto foase depois distribuído 
pela~~ provincias para :lS suas despezas. 

Provou-se, porém, que esta díepóllição er~ 
inconveniente, nilo con•ultava a ips.ldade, não 
con~llltnva as cJDveniencias economicas e o 
governo teve ainda. de arripiar cart·eira fa
zendo retirar essa additi vo, que allâe tinha.· 
sido adaptado po~ uma vot:>.ção nominal e em 
uma. qu~stão de gabinet~ por um voto de confi
ançl, para reduzil-o o. projecto · separado. 

E não sabe qual ser:!. a sm·•e defluiti ya desse 
ndditivo. Como po1·ém, se não acha ell7 em 
discussão o orador al>ster-se-á de aprec1al-o. 
Mas po1·ventut•a o voto desta cama~a dado na 
segunda discussão do additivo podia importa.r, 
como pretende_ o gover:no, um ~i!l de indemni
dade para o seu ácto attentator1o ~ontra ~ Cons; 
tituiçãa, suspendendo uma !01 prov.mc1al I 
Certamente não. (Apoínllos.) 

·O biU de indemnida.de par sua natureza re
fere-se ás leisordinarias cuja su~pensiio o poder 
leghlativo ordinnrio póde decTetat• para uma. 
dessas medidas e que a governo tem violado· 
(.4.pQirulas.) ' • 

O bill de indamnidade não póde jam~>s refe
rir-se a um acto Dttentatario da Constituição, 
porqu~ o poder bá>i<>lito ot•liaario ~iio. t~m 
a faculdade do suspender o. ()on.tllu>çao. 
(Apoiados.) · 

Po·r consequencio., ~uando o nobre presidente 
do conselho se jlllga. >sento de toda a culpa e 
pena o a~é de toda critica invocando a vota.ção da 
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camara, S. Ex. não fa.~ mais do que procurar 
um ardil p:ira fazar cobr a j 11sta, opi>Osiçii<l e 
cen.au.ra qu ~ cab ·m inteirawcn le ao oou acto, e 
e não póde tamhem tolb.er á opposi~ilo o direi\" 
de Ct'itiea qu~ fies. perfuitamento em aberto. 
(Apoiados.) 

Est.a votação só t·mi um alcance para a hi•
toria: é d>r um triote documento da coherencia 
da situação Jibornl com relação a urno. ÍL"an
queza liberal, capital, como é, a indapendcll.cia 
e autonoruia das ass ~mbleas proviuciaes no 
e:.:ereicio d:io funcçõeo 'i u~ lhe foram a ttri
bnidM p'1o a.cto addicional. (A.poiados e J>·7o 
apoiarl:!s.) 

Outro alcance semelhante voLSçl(o não terá. 
Desde quB inteneiono.hnente e~se voto foi d"'lào 
pa.ra cobrir o acto da stispeosãú da lei vrovin
cial de Pe:~•n!uubuco, a maioria. Que .a uroston, 
não colhendo o re•ultado de põr'o nobre presi
dente do eonoelho a salvo d• accuoação cri
min,>l e da eritiM,clo sen arto a~enas, mostra o 
meuospre<o que elh ex erim~nta c mani
fest-a pelas franquetas provinci;J.e$, (Apoi a
dos e Jl,.{fo apuiado s.) 

O SR. Co:<TAG?:H : - Salvo o protesto de al
guns poucos liberaes. 

O SR. A:<;DJUDE F'tGo:&rn.<. observa qu~ houve 
excepções no partido lioorai, t(:rn particu.'A<' 
praxe~ em eo011ignal-o ; mas esl:l.s e~eepç~es 
não•fazem mais do que accentuar a accuaação 
que formulou contra a mdoria de q~ ellas se. 
apartaram. (Apoiatlns ) 

Qualquer que s~ja, porém, o resultado desta 
YOtaÇão, achamo-nos dia.nte de um facto, isto é, 
de mn orçamento que se pretende de•equili
brado e infelizmente tamb~mdiante de um my•
terio a respeito do modo de su:•prir esse des-
equilíbrio. · 

4pezar do ter acompanhado a disCU$São do 
orçamento desde os arttgos d>s do.spezas até do 
dia de hoje, decl~re. o orador â e~mara que não 
lhe tem sido possível co111prehend~, r o' planos 
:financeiros do governo a respeito d;>. confecção 
do orçamento. O nobre presidont•) do conselho. 
contrariando os estyl,s, vai romper o debate 
nesta 3• discussão procurando dar instrucções 
o escl,reeim~nt(lS á ca:m.ara a resp<!ito do yoto 
q M eJU. tinha d"do sobre ao deop~~a• n& 2• 
discussão da recnita. 

· S~ntc qaa o nobre presidente do conselho não 
tenha. oontinu 1do a homar-nos com a sua p~ 
oen9a, porquo ella poderia explicar a.s uunJa. 
e as hesita,ões em que o espírito .do orador 
tem laborado até hoje sem conhecer o norte 
certo pata que in .. rc4 S. Ex:. . 

Do• ""clurecimentos fornecidos pelo nobre 
ministro da fa<&nla infe~e que ha ta.nta razã<J · 
para aftirmo.r a e:tist&neia do um defiait eonsi
de~avel como par .. aflirwar que não ha deftcit 
e, ao contz·ario, ha a~do. 

Foi ru;sim quo S. E!<. Íllforrnando ó. cam<\ra 
que havia alia vobdo ,Jo&peza nA impor
tanGi,, Je cento e trinta mil e tantos contos, o.o 
qoal o senado ocroscentn.ra a oomma do mil 
qui"b'ntos o quMent~ eo~tos, olevando-o. a 
131:794$740, l~mbrou-lhe. qae no orçamento 
da receita apresentado pelo poJer e:<·Jcutívo ~ 
a.doptadõ'pela coamlssão com algnma.a peque-

v. Y.-7 

nas atteraçôes, ele,•avtm a receita a !28 mil e 
tantos contos, resultando assim um deficit 
não só igual à dilf.~renç.a.. cn tl'el a.a duil.S 5om
ma;;~. rnrém. ainda. igu:1l á som1na de 3 mil e 
tmtos contos, qae a t~nto mont" a. relucça<> do9 
2 •/, nos gene1·os de importação. 

Por cun.,queucê~ o rl,"(ioit I!.C•la hypothe•e 
vm·ific.ada. devia. mont~l' "'- um~ s'lmma sttp ~riOl' 
de 8 000:000$. S. Ex. , P<lrém, tranquillizou & 

cil..milrat acresccntn.ndo q lle a· receita p':>dia ser 
el :vada n1lo ,ia a 1Sc!.Oíl0:000$, a que, seguudc 
09 dados I·ece!lle-:ij exi!i:ltentes no thtilsouro, h:~. via 
ulLingido a rec·oit~ arrecad"Ja no e:<eJ•cíoio ul
timo de iB~i a 1882 ; mos púdia aind> elev..r-~~ 
cõm 3.000:000$ 'lue reprosentarn a pro:;recsão 
constante qu(); a. roc3ita tem. tic1:J nos uhimOíil 
annos. 
Se~undo as declarações .d~ hoc.radõ ministro 

da fazenda ha uma hypoth···s~ em que t·~remos 
um i/,afiaít doS !l. Çl mil conto;; e ho. ou~ra. em 
que deveremos ter nm saldo d~ 4 a. 5 mil 
contos. 

Estoa declara~lies do nobre ministro aão 
apoi~da. em dado• do ~heoonro, P1Jquc S. Ex. 
rcferin-se não só ás propostas apre>entadas por 
•eus antecess~res e toda.s cànfirma.ias pelos 
dados 'l. ~e tém vini;o do thesoQrO posteriormente 
às datas <lM .s~""' ~ptesenta,õ ·~; mas ainda 
S. R.:. p~ra ealenb.r a reuda f>Slo ultimo e ·;or
~icio de i88i a 1882 f~ndou-se em balancetes 
que af!irmo. existirem rio the.9:>uro. 

E' Yerdade que o nobre presidente do oonselho 
p~ra calcular os seus aa[i!os ou oa aeus !l.efiâts, 
não se limitou à despeza ordinaria 9-ue o corpo 
legislativo ie.rn votado; foi a úante. S. EL le,l· 
brott que, alem da despez:t vo:ada pelo corpo 
legislàtLvo, outros encargos p~som sobre o 
tbesouro : e pat·.- pre >arar desJG já o.~ espíritos 
(1am o e~cesso dos creditos que o go1•erno pre
tanda abrir no inte'v~Uo d~ sessl!.o logísbtiva, 
lerub<'Oll-UOS qne só a media dos cra<litos supplo
mentareg no• ultimos cin~o ~nnos reguhra 
pela som ma de 5. 700:00(1$. Addícionan.do esta 
q u~ntia á dGspeza votada cornpreilende a ca1ua.ra 
que ~lev~t··se-â c tAltal a uma Mmmll- <tU6 
sugmeutarà considera v •!mente o deflcit pre
visto na primeirn hypothese, o annullar;i o 
s:lldo <'alculado na segunda, hypothese. 

Infeli~me.n te o nobre mlni.st:.ro não moneionou 
ontre ou tr&s uma dcsp·,.za que o g-overno vai 
r .. zer em virtude de um ad•Htivo apresentado d 
ultima hora na segunda discussão na camara, 
additi vo voto do e ~ uo até hoje tem pao..ado $Cm 
a me~or explicação dõ governo, apezat· das 
interpeJL<,ões que a tal respeito lhe dirig-\11 
õ •eu nobre colle ~"' d 'P ~tado pela proVlnola 
'do Rio de Ja.uráro. R.eíere-:Je o oradot ao crQ
dito da 5,000:000.~ po.r,, :: cornpn> de m'tc~ial 
da. armn.da.., ·segundo os planos que o governo 
adoot~s•e· O nobre de patada pGrglln tou cem 
todÓ fundar.uento ao govemo pra que eram 
~sses a.l'"mamento<;~ t~.Mm do c~sd'.i to vot!ldl) .P· 
pek com&r~ no orç~manto do rninisterio Ja 
m~rinba, c augmentado pelo se11ado; que planos 
él'.:\.lll esses tlue o goverllü ia. adopt.ir no arma
mento o tn2.teria.l n·•va.l. 

Até nojo não honYe o menor ex~licaçiio poe 
pa.r~e do governo. Si as. nosa~s rel:>çõss e~té
riorcs são paeifl<'.as, como o govcruo c.ontinú:1 
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a d<!clarar-nO-'!, para que estes arlll.llmentos ~ 
Slo elles porventura de ClU':leter e:tlraordi 
oario r Bm que corusiitem ~ Que planos pre
tende o governo adoplat pa••a ad'l.llirir osse.~ 
ar=entos ~ Era esta uma questão que som 
duVida. merecia da parte do governo uma expli-
cação cbra. .. 

Occupsndo-se, porém, da parto Jinancoi~a, 
lembrará o orador :w governo q ~e esta qoontia 
noto póde d~ixar de ser contemplada no orça
U>ento, porque e!l .. nlo foi levada :i t.abella C, 
P~"- n '{Us.l o governo unicamente estó. anto
rizado a abrir cNditos ·eipecines. 

Si esta de~peza é ueeessaria. p•r~ o. g~verno 
salvaguardar os direitos e a dignidade nacional 
em qut&lquer emerg-oncir. es~rl\:ugeira, eumpre 
o orador um dcyer. de lealdad e reeorclando- lhe 
que, n os termos em que o addi tivo se acha re
dlgtdo, inclllido n~ disposições gerne11, não 
o•là o govuw> habilit.>do a {at;er ·" despeza em 
u ru momento dAdo. Si á um credito especial, 
n!Lo basta declarai-o; á preciso levai-o a ta
bella respectiva, po:que sômente ahi ficará o 
· 8'overno ho.bilit~do & lazer a~ operações de cre
dito neces•arias pat•a oecorrer a es;as deapezae. 
A simples declara.ção do que constituirá um 
credito especial não habilita o gOYerno com 
o~ meios n ecesiDrios para reali1.ar a des-
pet~. . · 

lnoluindo, porém, estes 6.000:000$, jà a ca
mnra vê que o <ie{ici ~, que er:~o de 8.000:000$, 
com os 5.700:0()()$ decreditos supplementa~·as, 
aobe a. 13 ou H.006:000$'e com eetesG.OOO:OOOS 
ficará em 20.000: 000$()00. 

Mas ainJB. ni!o é só itto. Alcim da dllSpeza. 
votsd11. em ead:.. orÇ3mento com qnoto corta e 
dete~mine.da, " C8lll&r~ foi prompta em votar 
despezos quer nos or9amcntos, quer nos addi
tivos. despazM '{M dovem ~Uglllentar eonsi
deravelment~ o <lefi.cit. 

E' verdaie que o uobre miai•tro tio estrs.n
gGh·o~ .jli. declarou hontem à c~mnra ~uo lh•> 
fazia & fi nen de provcnir que o governo n[G 
faria taes deape~as. um:l vez .que a camn.rn nlio 
lhe dova es recurll08 proeia :s. · · 

Si o oudor tivos•~ confiança bastante em que 
a. ~lur& d • nobre ministro de estrangcit'os 
l!l'lrta honr.•dn. por todos os seus collogas na 
su:. administraçio !in •ncsira, declara :i. camara 
qne folgaria quo tivossom eldo vota<!•• •asas 
desp •na porque teriu ido um Dlei > iudirec lo de 
alc>l.llç~r n.s economias pelas qna.es tanto ·e tlío 
inntihnente propugna. a minoria consern
dora. 

Si com e ffeito o governo sstá resolvido a n~ 
fazer despeza• decretadas pelo oorpo'legislativ9 
por· falta de rec~rsos, veria nisto o. ot·ador um 
programma da r.estringi~ as despezas á impo<'
tin.eia rlll roP.cettA ordinaria; vGria nisto Um 
encaminhamento para ahster-se de . operaç~e.. 
de creditos, Yoria nisto tLqueUa p oliticl que 
nós t emos com mais l ealdade e franqu ' z' ao.
nuueia.·lo-denào a11gm•ntar- 'G "divido. publ ico. 
por · novas opera.çõl!s de credito,. limitando as 
desp•z •S 30 que pudessem CO!Dpo~lar OS recUfS)S 
da. receita . . . · 

Mas, infelitmente. não pódo ter na do · 
clar~ção do nobre miniBtro essa conbnça a b
·solula qae seria mis ter para tranquilli1.ar-se :. 

ta.! respeito ; e tomando das declaraçiSe• do go
verno aquellas que na.turalmente m'lia nos 
d3vem tranquilli1.ar a respeito dos recursos do 
thesouro, nlio pódo deix~t· ele pre(erir a com
p0tencia. do nobro ministro dn. br.enda:,que estã 
habilitado com os dndos mais 1·ecen tes \•indos 
do thesouro, para affirmar que com os impostos 
~tô nqui v otados, o governo fica armado dos 
reciJ.rsos neces.o;arios tnra fazer ns dll$(>ezss 
votadas. ·-

Si com e.ll'eit.o a receita pódo i r até á som
ma. aqui declat•&da pala nobro presidente do 
~ouselho, ó' claro que com elln ficará . o go
vorn~ hnbilitado ps>'a fazer doop&us de·oret~
das na lei do orçamento, recorrendo ás oper~
çõea de cr edito pn.ra ~s d espezas de carnctet· 
extraordiWlrio, como o• ctedito& especi.oes que 
s e conservtun; o irâ !\.Va.nte affirman.do que, o\ 
houver a precisa fiscalisação na receita, o go
verno poderi. até ·ter saldo, caso se abstenha 
d~ dar cumprimento a muitas autorizo.ç!les ...-a. 

· to.dae pelo oo1•po l ogish t ivo, o.utorir.ações que 
podem esperar por melhores tempos. E fal
lando de fiscalisaçõos, é do seu devor r ecordal· 
ao gov.erno que a:otisoo s<ibre\ndo um abu><o 
na isenção <los diroito• d e importaçil.o. O <~bu
so chegou a proporções ta«s qne os objec tos 
'{OO figuraram despaehl..dos, iaentos de di1·eitos 
<ie entrada n ts s.lfandegas, mont:>.m " quantia 
supecior a 4.000:000$; e si o govemo conse
g"llir pôr &ohro .. esse abuso, .ià VG quo fica 
dispensado da creação <los novos 10 °/, addi
ciona.es. 

A l ei de 20.dc Outubro de 1877,Nconhecendo 
já. _naquella <ipoea a CJ:teusão qae,sabem a, tinha 
tomado, l'roseroveu que o govorno Diio Mmente 
se limitasse d' a lli em dia.nte a fazer concessões 
de taes isenções :l.OS artigo :s decl tre.dos n~s 1;;1-

r ifas vig-entes, m.as a inda que ' o entendesse com 
a• compo.tlhinG com q11em tinha contra los para 
isenções de taes . direitos om ordem ~ regula. 
risar as eoncosslles daquellaa 'l,lle tinham di
reit> perfeito e fande.do a taes 1senções, e a li
miiAr as que n!o l i vessem . 

Não aabo que e~ecu.ção tom dado o governo · 
a tão ealatar disposiÇão, e.pez..1.r do tempo de
corrido. Em. nm additivo, qu& jt tevo occ·•sião 
d ' enviar á. mesa, o orado: r~nove. essa recom
roend&ção AO governo. O abuso contin ti" a 
d&t--.se ~ g en ~roa n!Q iSentos de direit!.:& tem dito 
despachados ee1.11 pagamento ; o governo tem 
s ido ·f.tcil em taes C<ll!co:s$Õe.S. Si o governo 
fOr um pouco, nii.u dirá ri{Oro.io, Dl s pontual 
n~ cnmprimer1to da l;i da a a lfao.degas, ter i re
euraos sutlicientes ~arn. com. pc~sn.r os 2 °{0 re
duúdos no imposto de exportac:io do café , q,ue 
•• urgencias da lavoura arrao.earn~1 do patr•o
tismo da· camara . (Apoiados.) 

Si essas iaenções injustificaveis importam 
em 4 ,000: 000$ , como o orador atlirma. ; si a 
reduc~o dos 2 •/o importa em trcs mil e tantos 
•onlo•, é eviden te que corn a ú!'Colis•ção " que 
~Ilude, o gove ·no . Ode preencher o defi.ci t que 
se ,pperou em Yirtude deasa reduc~o. · 

Aa nav.as th.eorias ~;.eonom.ic:1 s apregoadas 
n a e:>.m~ra si!~ para admirar. Jó. não fall.o..n~ 
theoria dos ftnanceiros da mP.ioria a respeito 
do papel-moeda e conversão dos títulos da divi-
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~ pub!ic3, tr~tar~ do que f<Ji referido om rola
ça~ ao h~poato de exJ:lortação. 

O digno Sr. miní~~ro dA estrn.n~.~lros: 
obso::-v:-t. o OI~adol~, proi!ur.:;u edificar hon.t~m a 
cawara c.;.~m. sua.:; lições -d~ que a rJducção dos 
2 °/o uib ltia. a.proveitat' á lavoura.~ ma.B ús 
class s ·in ermed1nrias no eommerc.io de- exp:Jr
tacão do ,·afé. 

A sciancia até hoje tem ensinado (lu? ~ teu
dencio.do ~1uposto indirccto, quer de expol'tação 
IJUet'. de 1mport lÇào~ ú díver~a! segundo ~:s 
'~ondt~ÕC!~ do ruércadJ , 011.tr.o consumid.OL• c 
)!l'OductOt'. 

A sciencio. ec.onoini~;a ous1na que, quando 
o pt· .duclot• exerce munDpolio n&tul':ll ou arti
ficial~ "" te tldench do iwpasto roca. h o ao .. ro 
o c:lllSutuidoL·; qu.e, quando ao contrario, bem 
lo•1gc de roonopolio na produ~>ão , ha concur
l·eucia de g\!'ne1·os simila.rGs nos mercado~ de 
consurno, a tr:: ndcucia 1·cco.he sobre o produ-
ctor a quem o imposto vai onerar. · 

Eis ~ th,oria que se bebe nas escolas, que os 
mestres ensinam o q no os fa ·tos e conomieos 
affirroom em todo o mundo; entretanto o oradO!' 
viu o nobre ministro de es\rangeíros procurando 
edilicat a canmr~ com doutrin~ opposta, pot'<lue 
a redu~ção de 2 oj,,, no conceito de S. E~., 
indo recahir sobre utn genero que ..ofl't·e grall.de 
d.ci.Jresefio nos mercaclo:s consnmidore.':i ~ c te1n 
concurmncia s:érja qne ha prodazido hn dou.~ 
alUlOS um pr''ÇO visivelmente baixo, e tão oah:o 
que já chegou a 50 °/o menos do •eu preço real, 
nã.o irã a· !roveitar ao productor l mas sün ~O.'i 
intermediaria•. S. E". para confirmar a sua opi
nião :referiu-se a. um gcnero, como o bacalhau, 
sobre o qual tinna reoahido um pequeno im
posto, m&s o e'ernplo não colhe, pot•.iuc trah
va-se <le um ligeiro imposço sobre um Artigo 
que pelo retalhamento podia couserva1• o mesmo 
preço, sem qu~ influísse quolquer mcdifieação; 
mas com o café a eous.a Q rlifferent'J. 

O merc!ldo de café nÓ Rio de Janeiro, dir. o 
G~r-adot", nas condições ·om qn.o se nchn, ê um 
graude mercado do ruundo e ~< leis ec<momicas 
(]UC o rogulam nctuam om todn snn plenitude 
"obra o princi~al pro<lucto do suag opcra~ões ; 
llll$ coudiçüe31 pOJ.•to.nto, •~dunlmcnte, com 
baixo. de pl-."!ço c paderosn conc.lut·~ucÍi.L na~ 
mercados eousumidorcs , qualquer I'Gducçuo 
vai aproveitar direotamcutc no pl'Oductor. 
(.Apoiados,) 

O nal>rc SJ'. inin :.~tro de cs.h•angeiro 11ãa po
rliu perder occasião pat•a lembrar que si havia 
deficft a. mi.uoria conservador-a tamb r;! m era 
~.-,~p1:ms..1.Yel pol·que votara a re ... Jnr·ção dos. 2 ~;,., 
n1nc; pnrn eliminR.t' ~s.to a t•gnmQil to bustn que 
•·ecordc á C:lm~ra que ató a importancia <la 
G.OOO:OOO$ a qno o <leficit attinja, a miuoria 
consetvadora uão tom p menor respnns:ibili
dade, porque em tempo f,Jz ing.en tei- esf()r~os 
para reduzi~ as dcspezas em quantia cgui w:l
lBl\te. (Apoia({os.) 

Si tivessem vingado as idea• d.. opposiçiio 
cons9rvadora~ não seria. pr€ciso a.volu.mnl" n l'e
eeita com impostos novoR, porque foi proposta 
uma r~duc~ão nas despézas que trari~ o equili
brio do orçamento. A respon.gabilidade da mi
noria conserradora não põde ser· afth·mada, 

a39Ím como o seu procedünento não podia ser 
OULrO. 

Deg 1~ que se iuiclou n. discn9~Jão do orçamento 
da.des~c.za. a op ,}osiçJo couserva.dt)ra fez ae:o.tir, 
que evltanJo des;,e•a~ que não lhe pareciam illl
presc.ind veits, l~es~rYava-se o direito de reduzir" 
2 °/o nos direitos do expo1•taçõ:o do café. 

Feli•mente o nobre ex-presidente do conse
lho, o St•. ~!arti11ho Campos, attenrtou à reda
m,ç.ão da opposiç"o, e não obstante ter adoptado 
todas .::~s despa2~\~~ 1'econbo~ou que na. reeoito. 
havia matgem sufficiente paz·a qnc se lrwa.sae 
a effcito a propagal!da d~ minoria con.•et·,·adora. 
(A.poiados.) Nestas eondiçõe• a pt·oposta tor
nou-se do govcrllO, foi p•OJ>Osta no rel&torio 
do IIiinisterio da faz~nds, e o nobre presidente 
do collselho a"tu~l não 'deixou de aceitar esta. 
proposta, apr ·sentotl apenas uma impugna.çáo 
yagn em vez dt!' f:12er com a. sUa.. maioria umu 
questiio de g1biaeto pela rejeicão. Nã~ tendo 
cst b·~leeido esta questM de eonlhnça politica, 
não tem o direito de retaliar, J!Orque essa re
ducção foi feita com annuencta do governo. 
(A.poin<los.) S. Ex. fez ~penas. como já disse, 
uma impug- na~ão vaga e ince !'ta, pel~ m~&mo 
modo por que sB pronunciou a ~espcito de 
qu'"i todo ' os assumptos do miuieterio a seu 
carg o. S. E~. deveria tal.' feito o qrte íe:.-: com 
o famoso addith'o que COJlsiderou urgellte em. 
um dia paro. no db seguinte cousideral-o adia
vel (r.cpoiudos) ; tlevcda ler feito q ueotão de 
gabine~e. · 

S. Ex. tem porem nos impostos, qne n ca
msra dehou consig~dos pela su11. votação na. 
segunda discussão,recnrsos mais que suí!icien tes 
p3.ra pl·een che k' n8.o sómeute a de :ficiencia, que 
a redncção dos 2 fJ/0 deve ta? trazido ao orça
mento, como ainJa o ({eflcit que despezas 
lMiot·es lhes hajam acaJ't'etado. 

O orador ji recordou a melhor !isca1isação na 
arl'ecndação da renda, j:i recordou o ~buso gue 
se tem da.do com o. ieençlio na direi tos do en
tradas ; vai porém suggerir outras lembrauçns 
ao go~erno, pOl'q ue .~em em bar o de não ter n 
l'CsponsaUilída.dc 11:1. airccçUo doa nagocios do 
pniz, estreme cc pch, rcg-ulnl'id:«le ilc •u.~s fi
nan~as, como cott(lição indispensavcl para " 
sua oslabilidadc e progt·esso ; cmpt•egar:i. todn~ 
os esforços para conset,ruir esse ,Je.s~det·ntH-m, 
e me moro ds opposição não duvi~rá sugget·b· 
idéas govemamentaes, que hauilitem o governo 
a rest~b~Iecor qualquer desequilibri·l que por
ventul'a se dê, e a fomentar os artigos du. re
ccib. ~fim de fuzer face li• despezas sem t'c
corret' r. opcMçiles de m·edito, ou recorrendo a 
c1liio~ o fn~~'\ em nm:t Romm:t ~. mõl.iS rodn7.Íd{l. 

. possí\'cl. 
Um dos ahi.tres C a:~ alJa.r com e~sa ini8liz 

crooção de fundo pam ingenuos, que as neces~ 
sidados do paiz não reclamam ainda.. 

Os ingan uos podem eontiuuar a ter a mesma 
educação que o reato da. Mssa população livre,. 
a.s mesmas escolas, os mesmos esta belecimen
tos do soc~orros publicas, do e~"idade, de mi•eri
cord~, cmfim todos esses recursos que a cari
dade publica e pt·iva.da mais do que a a.cção 
olll.oill.l. off~rece no l'~iz ,\ n~s'a JlCJ!ttla~ão J:lO
bl·e e li Vl'~. 
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N~o ve necessidade de arreJar-se da receit" condiçõ•s de pagal-o tudo farão paro. defrau
a SOIDIUaimport.ante ·com qarl srJ inicia. n r.on- flarem a. lei. fa:zendo c.olltra.tos sia:ula.dos com 
stituiçii:o des<e novo fundo pa.1-a creação de in- os quae• e'ritem. o pagamento dos im;>ostos. 
geuuos. Asshn a1uellc que nih tiver herdeiros ne-

Desda que o g'0\1 e:tn.o reCon.hecésse de'\7er fa- cessarios e possuir escravos entre os seus bens, 
zar reVerter p lra o fundo de em:1nc:p~çã.o a trat:l.rã. d~J nlions.l-o~, \o·Gn.àel~s~ dí!ipÔr d r~llA!'!. 
quota que o corpo legislativo h~vio. dccreta~o em tompo, afim. de uao deixar a $eus herdeiros 
pora educação e c reação de ingenuos, po.rec1a uma propriedade sobre que re ·ab.ld. um im
que elle julgav~ o serviço ndiavel, e porl:l.nto posto tão pesaclo; aquelle ctuo tiver ao contt'a.
que nao h3.veria. nScessi&.de de vota.1· desde jà rio hin·doiros~ :1.os ~lu~es a lei o')rigae a pagar 
um novo fundo especial além cla(lnelle gero.[ um imposto da 12 ' /c do prop~io valor das do~
pu~ ernancipa~.ão. ções, este tnmbem tem meios de dasfaz~r-se· da 

Mas não e sóm~nte a quota de que tra~a o propriedade, Oll simulando contratos de 1·endas 
additivo que póde ir elevar a verba de 1'ece1ta; que não tenha em vista, ou fazendo o. venda n" 
esta quota deve ser aug-mentada porque· não p•·ovincio. vizinha orrQc os impost.os são min
sabe que motivos economicos e financeiros ~;undos ; e ~ssim ho mil rneios ao alcance dos 
levat•am o governo a reduzir o imposto aceito e proprietarios desta córt,,e em Jogares proximos, 
muito justifica v<!! sobre as loterias a i5 •lo· ds illudiL' a disposição da lei. 

Si as lotr.rias. são um mal, tanto que ji a.s O resultado ecri p'jis, cl)mo disse, que em. 
abolimos, e;ttrahidas que s•jam a.s concedidas vez da pouca.renda a que este imposto ja che
por l li até esta data, si a caunrs votou 3 •·ev.J- gou na cõrte, ess~ mesma pouca renda desa.p
gação de dous decretos que concediam loterias IY.'rccerà COJ!!plet:.menle, 
ao esto.b .. lecimento da casa àe "orrecção d_a O additivo, portanto, com o qu~lllrocuro sup
córte, e para o melhoramento do estAdo sam- primiL' est~ di.posição, bem lon~e de diminuir 
tario do imperio; si o governo annuiu ao voto v 

<h. caman, é uma contra.<licção manifesta que- os recursos do fun.do de mnancipação tende a~ 
l'er favorecer as loterias reduzi!ldo o imposto, contrario a eleva l-os· 
qu<~ndo esse imposto devis pelo. contrario ser Lembrará ainda ao goyerno que :lntes de 
el1wado. reco•·rer aos direitos de importação j:i. o:,:a~e-

Kão é só isto: 0 governo yNpoz reforç:ll' 0 r~do, tel'ia elle em outros impoatos,que existiam 
fundo de emancipação, níio sô com os 25 •[o quo entre nós, recul'sos sufficientes para fazer f ce 
haviam sido destinados á educação de ingenuos, ~qualquer dcíicit que o seu Ol'çamento por
como ainda com o imposto novo da taxa gero! vaut11ra ap!'esente ; bmbrar.i o direito de 
de· escravos em todo,o lmperio e eom a elevação .a~1coragem mui:O natural, mui'<O justo que 
ao dobro de taxas especiaes sobre tr~nsrnissão de. produzh c ;roa d~ 400 contos de ré i~ qa~ndo 
escravos na cõ,·t~- (Apartes .) foi abolido e que foi imperfeitamente su'asti-

J:i. m2.nifestou o s~u voto nominalmente na tuilo P ·lo imposte de pha:'\les, o qu'l tem sem
segunda discussão cont~a semelb.ante melida pre rendido menos do que o imposto subsli
<[ ~lt3 ~"'nt~ndo vai produzir etfeito · cO"ntr~trio tnido · 
àquelle que se tem em vist:L,i•toé,vaidin.inuir Lembram ainda o imposto de doe:>, muito 
os recursos do fundo de ·em•ncipação em vez de jW!to, muito razoa.vel, por que as docas repre
augmen tal-os. s~utam obras publicas com que o governo tern 

Mas nito quer contrariar a poliLica humani- feito granues ~ispendios. O imposto, uão seudo 
t~ria do governo, como se expressou o nobre ol'agerado, podia dar uma renda soffdval, que 
l're•ide11te do conselho pronunciando-s~ nesta nos perwittis•e desaggravar os impostos de 
camara n res"eito da qllest.i\o uo elemento ser- importação; reunido ao imposto de ancoragem 
\'il ; ji lhe bastam as eulpM e respousabilida· e ao de phat'<ies, ou conservados os tre<, oa mo
Oca . que por somelha.nto n1otivo pcs!l.m soõ;·e. dific..n.dos convcnientsm~nte. podia.rnos ter" uma 
~eu• hpmbros; não póle porém dei:s:~r de com o som ma de 800 a 900:000$ no nns '0 orçam auto. 
mais vivo protesto reclamar contra a disposi- Ha sempre vantagem financeíra em recor
ção do· adlitivo qu~ eleva até ao dobro o im- rer a mais de uma fonte de impostos, antes 
pos'o de tt>anstui~sao, po-rq_ue isto jêi. não é im- do qu.e a uma unica, a. g-~ra.va.rido-a.. Este ey~
postot é uma verdadeira confiscação. tema d3 aggr.av&r indefinidamente os nos.so9 

. Eleva r a 40 ° f, ·do valor do objecto a impor- direitos de ilnportaçã•J depaupera o paiz ( apoia
tanci~ de um imposto é confiscar o me>mo àos), torn~ndo a vidn cara, ditlicultando ás 
objecto. Melhor ~ri~ que o legjslador decre- iudustrias o seu estabelecímeitto e progres.o, 
tas~e lines os escravos em semelh.antes condi- e ate promovendo por p:>l't' d..s nações estran
ções antes que sujeitar o h ordei'o muitas ;:-eiras rehliações contra os nossos principaes 
vezes pobre a pagar nm semelhante imposto. productos. (Apoia·los.) 

J\Ios n~o é sl)m•mte por esta colsíderaçilo de Gr~ça.s á solidariedad~, que lil!'"' h~j~ as na-
juliltiça abwluta., é porqu9 com semelhante dis- çõ&íS~ vai aenln · qu.:tai inditferente par:a. um 

-p1)SiQão o imposto. de transtnis,ão. qM n os la povo lanç·>r sobre a exportação ou sobre a im
cõrta jã rende uma quantia. insignificante, não ;JOrtação. Para. a. economia. nacional vai grande 
p~odnzirã causa alguma _ em beneficio do fU.Ildo· d;tferença ; mas, gra~s á• rel>çõ>s commer
de êman.ci.pa~io.. . · cia.cs, ao jogo que essae·ralaçõcs crea.m entr~ 

.E' claro que dado um imposto tão oneroso ao differentes nacionalidades, a e~tensão q,ue o 
como estade 20, 30 e 40°},, que sito as ta:ta.s & commercio maritimo internacional tem tomado, 
qu ficaram· ele.,.ados o~ aetuae• im.~stos. de. lançar hoje um direi te de importa.Qão rsp~reute 
10, 15 e .2tl '/01 aq~ell~• q·no eetiverom n•• tbrço•auente sobre o:a generos do ptoducçiio 
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nacional. que ba a. exporl.êl.r. Et:Sla. repercursão · decl:trnsse~ eomo :•ind·t propu1.ess • outro ar
é íataJ; eís a prov.n: tíga do rec.~ir..a, cou1o :O.queLes qu.e o me~mo 

Faz...aa na. França. uma propaganda. ~m ÍlVOr 01·ador tem proposto e outros que ~lro~orà~ que 
do nosso principal pro<lucto, o c~fé. A<J.uelles pudessem sei' lançados s ·m m •ÍOl' pe·ourbaçã:o 
que a. Í'riz ma nosso beneficio~ não :luviJam f,"_ do no~.:o sy>)t:)ma. eccmowico e :finllnceiro, e 
zer acreiitar i in.Justria frane 1Z9. Je que .é sobrGtudo sem gralamc imrnedi.a.to .. ou mcdill.to 
possiYel conta.-r CJm u.ma. Jiminuição Jos ib_pos- dos nossos pl.."iacip~r~s g":)tteros. 
tos de importação no Br;zil em favor dos pro- Um dos grandes erro;, não sõ da nossa poli
duetos dessa indttsLria. Portanto, para obter tica fiaauceira, como tamlJcra. <h nossa po
uma diminuição qa.alquer na antra.da. do no-s:;o l!.tic"- cxtot•na., foi scnn duvida a fmppre:ssã.o do 
principal proJucto em França, é preciso que pl'ivilegio tia cabotagem. 
estejamos preparaios a diminui~ os impostos de Este P'ivil,,:;i, não 1tos g~rantia unica.
exportação cobratl.oi- sobB os pt•odactos d:.~. in- roanté a marinha m~~reant-:t que e o V"ir·eiro d:a 
du.stria. franceza; e, si ~rn. vez cl') caminharmos ma.t"inha de guerra, n·~rvo d.J. defe;;a Jo E:-t
para isso. ao contrario cada dia vamos ag-gra- t Ldo; este privile~io ma.nt.-inba varias indm~.Crias~ 
va.nla os direitos ,·le importação, r1ue esper-..tnça que desa.;;a.rec-!.!ram com ~ navegação costeit•;.~. 
nos pode J'esta.r d.e que possamos fazer conces- nacional ((tpoiw:los), _industrias qu~ eram ao 
sões aos m'tct>dos francezes , para que con•u- 'me•mo Lempo fonoes abundantes de receitas 
mam. mais o nossn ca.fã ~ p:rra o thesom•o. 

Não parece, pois, muito natural a idéo do São casas·de commm·cilil qM uegoci~>vam em 
governo, contida no actditivo dos 10 '/• ~ddi- gelloros denolllinado.• de soôresalenLe; porque 
ciona.~s~ logo ·qu~ desa~pu.recEm o privil~gio d·1 cabo-

Aeredit.a o orn.(lor que este n.dditi\o·o foi lern- t::..g:e.m e com~~ou a nos.s1 nav~gaçã.o costG-ira 
brado e pr,1posto para suppt·ir a d ·ficiencja.dos a se~ feita, nr.o só p'los paquetes tnter-ocsa-
2 °}0 reduzilos sobn o café; mas dirá. que, uma nicos, mas por ll'•vios est!augairos, alguns dos 
va:z. que temos nec ·ssiili\le de iUnpli.ar o cou- quaes são exclusivamente costeiro~., deaap are
sumo do nosso principal geueJ'O na Europa, cet•a!!J. estes ramos de negocio e a receita pu.
h.ão é convoui~nte lançar mn augwento de blica, dahi resuHanLe, diminuin consideravel· 
10 °/o arldicionaes nos impcstos de export~ção, mente. 
o que importa dizer que esses impostos, no A p1·imeira com;>anhil. Lt•ansatbnLieo. chegou 
Lo tal, ficam. ebvodos a 50 "I•; pois q~e aos 30 ~ obter do go'ferno iseaçÕIJ do imposto de an
d.os direitos cutnpre accrescenLar os 15 dos coragem, que ent~o existia, e com ella. outros 
50 •f,, os 3 e tantos dos iO 0 /o addicionae•, e favores, que por uma disposição de lei t()i o 
outros impostos que j à pesam sobre a impor- govemo autorizado a tornar exten•ivos a. to :los 
to.çãa, c·,mo sej• a ar,n~zen.,gem, que agor·a é os paquetes das coznpauhi:ts kallitatlanticas que 
aggra vada, o imposto de pharóes, o despacho Locassem nos portos do Bra•il • 
maritimo, etc. · Acha muüo justo que ~e dê a taes campa-

Ora, ai •ste resul\lldo não e contes Lado, si os nhia• todos os favore•, de que estão d·' po,se e 
d.ireit.o!ll de importn.çio :ficariam as .. -;icn eleva.- recebem em tod~\5 a.~ na.çõ~s. p<lt cujas Cl•fStaf:! 

dos á 50 °(o, pergunb o orador : quandr.l os naveg~m,pm·qu.e essas f.tcilidades são d~ grande 
nossos artigos de e~port·•ção, s bretudo, o monta para a na\"egação de long<> curso, e, so· 
principal dellos, o café o o as•ucar, dosde mni- bretudo pal'a paqu :tGs quo fazem o servjço 
to5 a.ct.o.OS1 se a~ham s.ujaitos à. coa.cu.•·ren.cta p() ~tal dtf.s cl.hersas procedencias e por:o:s o:ude 
que soff"riam nos marcadus consum1dores, r o- tocam. Declarn.., po1•ém, qne e.stes Í&Yoree todas 
deremos ter o•perança fundada de obter ollium conced' m; mas graluitamente só no Bre.zil, 
melhora.m&JÜO nos direito', como es,•era.:n porqne toda. •'lla.s cobram uma patente que no 

. este• noos1s ~rtigos de exporlaç[o, lançaodo rio da Prata é de t:rJOO$ por c tda oavio. 
•obre a importoç[o de t~es pn.izes dir<itos Lembra que eotá a<(ui u•n artigo de receio.., 
pesado•, como estes de 50 "lo~ que não deve montar a monos de 6~:000$. pois 

Ei& ahi portMllo, colno esta demonstrada que tal ó u numero de paquetes que gozam 
"' rehç~o inteira que existe ont1·e oe direitos destes f~vores. o aos q_uaes seria facillançar o 
de importação e os de ""porta~t;:o. imposto de 1:000$. 
· Por consequencia, si o goyerno vem hoje Declara que até ba bem pouco tempo estes 

com cs tO "}o para supprir- o de(icõt dos 2 '/0 , é paquetes pr'sta~am o serviço da condncção das 
como si viesse reprebendel· a camara de ter vo· mahs do nosso correio, pelo que o governo lhe 
ta.do ossses 2 °/0, e n.o mesmo tempo n:anullar o eoncedia, como compensação. tacs fav~rea.-; mas 
voto <la camara. (Apoi<Zrlos.) · e<to serviço· n1ío pódc mais ser retribuído~ por 

A proposb!. do governo não tem outro aleanee · que elle hoj~ é regulado segundo a convenção 
senãG an•1ullar o· \Oto da cam•r~ e o.nnullo.l-o postal por todoa oa governos, a. qa~m interessa. 
com y:a.nta~cm para. o thesouro; po~quea si os Não pro111:&ndo~ porttlnto. 09 pa.<fue~'Ja este 
2- 0/c rlo café pro lcziam apBo. 15 2.500:000~. o ser viço. continu~.u::n~ entretanto. no gozo do~ fa
go\Terno vem pedir em compensação impostos vores 011 torg-ados, e nesse caso Cl im:r:osto é 
que rendem pelo menos 4.60ü:OOO$, isto é, muito natural o leg.i ti mo ; e é nm 1 fraca com
mil e tantos contos mais. p,n ... ção dos prejuizos que trouxe o. 5nppre .. ilo 

Respo11dendo a l'lm ~parte do b.onrado minis- da. csbotagem. · 
tro de es~angeiros, observa o onulor que, si o Julga qne e;te impcr-to deVia SQI' me1m0 
orçamento não eotà e_quilibrado, nio uniea- destinado para um serviço especial, como o. pa<
lllente por cauS& da redncção, ma5-por outras gamento de jlll'os de um emprestimo que o go
Cl!.'lll!as, =iri~t 111e o goYerno ni.o sómente o verno poderia. le\'e.ntar para attender ao rnel.ho. 
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ramento dos no•sos portos, que ainda se ach:•m I discussão, isto é, socoot•rer aquelhs das pro
no est:u!o. em qM estavam no tempo ~m que os vinc1a· •1ue lb.e soub ,rOlll f~>Zer car ·tas, como 
portuguezes apo•·tar.tm ás !l.Oss~s pla!l'as (apoicr- soube f zer a Je, Pet·~ambuco e omeaça faze~ a 
dos), coLo ex.cepçã.o penas das p_Jettcaa arvores Ja Ba.h1a, e va1 derxar as ontras 1Jrovmc1as 
q~e ?n~ão orn~\'am a::~. n ssag p'r:aias, hoje ~ul>- iat~it.Lffir:!nte d ~~&l'm~das. (Apoiados.) 
stztutdas ~ur tmperf~ttos Cllsareas e telhetros, o Sa. Goxç.<L;·E~ F.~<aaEu.u:-Nem ao monos 
coru? se .dtz • • houve caretas. -

Nao v-e na.d t maus sorprendente, do que ore-
gimen do docas,. usado na Inglaterra; entram o Sa. ANDRAD!l FrGUEIRA cre que fi~ertlm 
alli nAvios carreg-ado> e, em poucos instantes, ca!'etas d~<ttti e disseram qlle er un de lá. 
são descarregados, c carr.-~g·ado~ de novo du- Nem esta. e~igenciu póde ter outro funda
ranLe uw Le1upo c.-1ue póde corre~vondcr a vige-. monto sm&;o este: v..pJ'ompt.idão com que o õ"
sima.. pa1·te do que entre nõs é necessa..rio (.1~\rn: Ye~·no·r .. ·Hrou d~~. disc[l•~nào o 5!U addi~ivo. ~ 
'lU$l•juer destD.a opern~<ies. p•·omptidão COln que aeolh·•u a idéa suggerida 

Ha a~ui uw~ questão de tempo e •lo ca.pitll.es, na pr •ça do commercio, de que o eommercio 
e tamOem de t•ecut·sos para. 0 ~hesouro; pm·tJue do Rio de Janeiro faria um aacrifi.cio pa.1·a 
0 vérd.a.deiro systema. fiscal par~ o~ ga.nel"O!: d01 attender â:i conveniencias ger tes. ma.~ não pa:•a 
alfa.ndeg~ não são estas vigia·s da q u.e us~mo;1, altemle1• as '!:OllY•~nieucia=; locaes, a. con.vi.eção 
estes telheiros, e -tes em ·rega.<los que nem tudo· ew 'lu e estó. o governo d:l qu' com o movimento 
podem ver, e a-inda menos :fiscalizar ; e 0 l'egi- progre:ssiyo du receita não bjl.verá. deficit_ .•. 
men du.a docas que attro.hc os generos pl1.1'1l. os. O SrL Loun.Exço DlC. ALBUQUERQU.rt (ministro 
e•ll!.belecimentos, onde ellcs são guardados e de est~angei>-os) :- O govet•no. não tem essa 
onde" Npartição fiscal lança os impostos com convicção. 
inteira segurança. - · O SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que o no~ 

O facto é que a lnglatert·a, r1uc não dispõe bre lUinistt•o da fazend~ tem, e apresenta o dis
destescust.osos edifícios para manter o serviço curso de S. Ex . .fundP.dO em dados do the~ouro. 
dcto alfandegas, é, entret>nto, o paiz onde os Ora, si o nobre mini>tr, está convencido disto, 
impostos de entradll. são cobrados com maia para que crear eates iO "lo addicionaes senão 
fidelidade e pt·omtJiiilii:o. pa•·a recursos provinciáes 'I 

Ha, porén1, alli pGoerosas companhias que E depois não é possinl mais o mysterio, 
lêm construido docos nos diiferentes portos, e desde que o noo1·e relator da commissão dep!l
que por meio do regim.e11 aproJ?riado ~ taes t!lodo t'or Pernambuco, com nobre franquesa, 
es\allelecimen tos. habilitam ·a ,,<fministração a em um aparte dado houtem ao nobre ministro 
I'úcebor oS direi~o·s ftF.Ica.es éom n ID.a.ior ~aleri- dos negoc.iu·~ e:~ti~tt.ngBil'O:s 1WS docbrou que 
dade e exacção, e, ao mesmo tempo, sem o estes iO '/o eram mui favoraveis, mesmo por
menor dispendio dos cofres publicas- que havia previncias, como a sua, cpe estavnm 

Entende, pois, que um emprestimo destiRado pag-ando 30 e 40 '/o de addicionaes. 
á. con•trucção destP.s esto.belecimentos habili- • Ora, já se ve que, si n[o se destillllssem estes 
taria o corpo legislativo a diminuir a d~spez > iO"i• pnra o.eudir a Pe!•nambuco o Bahin e " 
publica e toda esta importancia ,votada para todas as mais provincias qu~ qneiram fazor 
tD.es melhoramentos. caretas, ellas ·Continuariam pag~ndo a. mesma 

Nós, os membros d:\ oppo~içlio, uão podemos cousa. E, si estes 10 •lo não fossem para Per .. 
votar pelos 10 •f• o.ddicion>ea, propostos pelo go- nambaco e outras provinciu.~ em identica• cir
ve.·no. Entendemos que, si ó verdadeiro o cal- cli.mstancia.s, a consertllencia serio que estas 
cuJo da receita ultimamente ap,es mtada pelo provincbs pa~u~iam os lO '/• para os cofres 
pre~i !ou te do cons 'lho, sogundo dados t•ecenteli geraos, e ruais pn.ra os provinciao~ M[uillo 
,{o tbeoouro, o s-overno tem o seu orçamento qlle tive.•oom de pas·ar. (Apoiculos.) 
c'luilibr:do : n~o careoc novos t•ecnrsos. _ !\bs :tindu ha uma considêração ~ue no ol'a-. 

O SR. LOUllE?>Ço D~ .!\Lul!QUl!llQiiE (minis- dor aclua para votar coutrá este unposto. Si 
tro de cstJ•u.ngei,·o.<) :-Não apoüdo, 0 or~- . est:t <jueotiio <las provincias não ticar resol
mento está desiquilibrado. vida. desde já, a consequencia é q, ue vot \n.os 

hoje éatos: 10 °/o p!L.ra os cofres get~3.9S Q 

O SR. AN&RA.DE' FrGcrEIRA::- Entmtdcmos amanhã teremos de vota? novos impostos para 
que. si ha des~quilibrio, ao governo, que não as despezas provinciaes (Apoiados.) 
tr!l.tou do reduzir .&$ des ·~c?.as. iuc.11mbc n :rc- On -este.s 10 u/ 0 irao parn.n:s provincillS ou 
.•ponsabilidade dG er~art•acuroos. Nos. quo redu- fioo.rüo nao <>roas elo 1.hesou1'0 ; mM 11o qu ' stuo 
zimo' as de,pezas, nilo podemos ter a responsa~ d,"" províncias Jk~ em aborto. O goyerno tomon 
bi1ida<le de votar novo~ impostos. j{L a responsabilidade ~e supprir a sua defi-

Si ha dese-luilibri.:., no governo compria ter-se ciencia.,. · 
opposto á. reducç:ão dos 2 •}o. Si o não fP.z, não 
tem direito hoje de pedir que annullemos o 
nosso v~to de um::J. maneira " mais desastrosa 
para as industria.s e p~ra a populaçlo, creando 
10 •/ •. ua importação em vez de dous na e:q>or
ta.,ão. 

Não pqdemos ainda votar. ;>orque acreditamos 
piamente que, com estes to •/. o goveruo 1lll in
tervallo da sesr~ão vai B&tisfazer o m'smo.fim 
que tinha em vhta. com G additivo retirado da. 

0 SI\. LOURENÇO Dll ALBUQUERQL;E (ministro 
d; c ... t-,.m~gcü·a.t;) :-Não ~onr'-ti.hos (Hs.sa. l'eS.{HJU
sabi!idade-

O Sn. A:snnAllE Frc:aJJlll\A.:- ..• c temo• ne
éessidade de votar novas despczaa ; e, si por
ventu~a não o fizermos,l:i est:i no •enado o chefe 
da situação~bernl, o Sr. conselheiro Saraiva, 
arlrul.do já. com o stygma de incapaz, atirado 
3ohre eõta camara, porque encerr&ra e<tll.ser.-
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8lTo sem habilihr o governo a preencher o def i
cit nas provinchs. (Apoiados e apartes.)· 

_-\ind , ba uma. outra consideraçlio que dé. o 
cnacter local dest~s iO •/o. A c~·•~ra sa.be 
~ue, em virtude da tarifa cs;lecial pam o Rio 
Ul'~n lo do Sul, esta pr()vincia nito paga o> 
50 •f, de addicionaes. Pergunta o orador ao go
\'erno : a. t)roviucia tlo Rio Grande va.i pagar 
QStes 10 '/o Y 

O Sn. Loun.ENÇO DE ALnt:QUl!:RQUJ: (mi>1ist•·o 
1Te estrangei1·os ) : - Não. de certo. 

0 Sn.. AlflllLUlll FIGUEIRA : - Logo ahi está 
uaw. província, quo já goza de UJXUl 1:\rií.•. pri
vihgia til, ~~aeptolld~ de urn sacrifteio que ao 
e:>âg-e de lodás as provinci.., do lmporio . Scrli 
isto jo.' to qunndo se trata. r1e ~uma medida g"l}-
ral ? Nilo de certo. • 

Si se trata de uma medi,la especial, neste 
C3Sl cont!ru10.- se aquillo que o orador suspei· 
t ~v.~, d& qae os i O • /. serian1 pnr<\ clesj<ezn. 
}Wovinciaas ~ ·nã.o geL·o.e :~. 

O Sn. LouRI!:sço DB ALHUQUERQUE (mi;tisn·p 
•I c esrr<tngeiros)·:-si a província do Rio-Gran
de do Sul tivesse de pagar os addiclonaes. uão 
ficari~> in teirament1 perturbQ~o o •·cgimen fiscal 
votado pnra ella 1 se .. d uvida, porqae .. I:>. rifa 
do Rio Grande do Sol foi caleui.Mb sobre as tn
rifa.s.dos os~&dos visinho>. 

0 SR. ANDRAD~}- FIGlJBII\.1. diz <tUe .8. E:t: 
CGIA· em e•1u.i.v :co A to.rif:. do Rio Grande do 
Sul aoffreu,em rela~ão oi• tal'ifos g~rMs <lo Im
perio, um~ ditb rençn d~ 42 •;. compreh~n
dondo os 15 •/. addiciou"es, <[Re a província 
nio png~~o. 

Votad ,, a uoaessidade do nuémonto de imposto 
do importação pnra GoJuilibrnr o orçam 'li lo, a 
consertuaocia o •tU e a ~rovinci . do Rio Graurle 
do Sul deve licar aujeit:<.;a ene aug•uouto cmuo 
to !no as outi·as do lmpe,.io, ~om 'la~ com iuo 
c~ss · sua t~rifa diff ·r nci~l, por tttn esta já 
consiste no pre~.o das uuidade:s} imflOStas e uo 
niio pn!!"lmeulo dos addicionacs croados po1· 
lei8 ::t.tltigns. 

O no1Jr0 ministro est!i. ~ngnttado. Qoando so 
confeecionnu " t.vif:~ do Rio Grande do Sul. 
t"\'e-• • com efieito em v · ~ tn eq·Iipat •l-a ás u
rifu.s do Estado Oriental, •: é por 'ato <[UC se 
11ze<·am ·st;~.s difforenças; mas depois o B 'In lo 
Orienta.! abaixou as suas tarifas, ellas estão hQje 
mah bai:tas do que as do Rie G!'Mlde do Sul ; 
e a conse lUt:ucia. é c1 ue o contrabando, c1ue se 
tinha em vi da (limiou.ir, hm~ pelo contrario, 
augm1ntado. 

Desde 1u.e se <stnbeleceu a guerra do t~rifas 
catre o Estado Oriental e oRlo Grande d,, Sul n 
conae 1uencia foi que D. JUelle paiz bn.ixou suas 
tnritlts, dando assim maior incentivo ao contrJ
bll.ndo. 

O que s~ d~ve agora 6 Suje itar os cidadãos 
resid "'ntes na....1 uella. p.rovineia aos mesmos sa
crificios impoo;tos a to<los os cida !ãos do lmpe
rio ; é o P'in.•ipio constitucional d~ igualdnde 
do i.nposto. tanto mais tu:.ntu o favo< 1ne •e 
Linha. ·~m visto. fM-ar não :».:Jruvcitou, por Ilrtl o 
contrabando tem au .~entado. 

O Stt. Lo~'11.R"Q0 ll~ :\r.nuQt:ERQUE (,m;aistrc 
de estr~~r>,qei•·os) rlr!. um ~:·ortn . 

O Sn. ANI>AADE FrGulltRA : - Si o Estado 
Ol'i ental chegasse a annullar o> diroi los de 
tmpo•t"ç;io, o 11o~re ministro iri" a té esse 
extre1110? 

O Sn. Loun:E~•;o DP. ALnCQtt.F.inQHi! (ministr,.; 
d~! e~l!·unrp~il·nb'}:- PM cpn n:to f~ • 

O Sn. A>:Dl\AD~ Fw!i~U\.<:-0 Est~<lo Orient.'l 
pôde ter vnJtl!\gcm !:los com a aboliçiio do con
t<·abattdo quo chegn~ at6 esse pauto. 

O SR. LouaEI'ÇO DE Ar,nuQt;IIRQCE ( mio;istm 
rle est.·.,ny~iros):- Poderiam o r fazer uma eon
venção odu,.neíra c di.'lso se tr:>U, posso atl\rmar 
ao no!Jn deputada. 

O Sn. ,\.....,onAnr. F l<'a7EIRA diz que sara asse 
o mclbnr expediente. Tinh:\ nceessi l:tdc rl~ 
jHst ific:r varias ome:tdas que teve ·t honra de 
enviar ;t mP.sa ; a.chA-se 1 pnrém~ fa tigado; o 
estn1o p••ecario ele "'" saude n§o lhe permitte 
oceupar por 111ais tempo a aucnção da calllol'lt, 
e esta mesma deve j:i est·tr f• tigada. (N•To 
az>oiml"s). Além disoo " camara ost:i. desejoa~ 
de ''01:1' ll t•ee~ita, e por is."" n~o prntelbrá pnt· 
mais tempo o debate. 

· Ja a!lu.J.iu a wrias àe.l~as emendas no correr 
do seu discarflO. Outra.s .3ão de ;àoil ·comt>re- · 
hensão, e as peru que a camara. lhe r:wà a jU><
tiça de acreditar que, apresentando-M, .nãn 
teve em vist~ a:lvogaL' interesses de classes , 
nem htteresse.s de partícula•·e•; mas sóment•l 
o interesse ger.tl da ua~.ão. (.'luito.< "l''ilfdos. ) 

Ha nhi Ullltl emenda que pnrecc faze r e~
cew~o a este CS~ÔpO : Ó aquella ([UC isenta 
as sociedades al\ollym:is do imposto dobrado 
sob1·o o~ novos edificíos, qoe ellas construirem. 
Parecerâ :i primeiro. vis ta qne ê ·um fao;or feito 
às sociodnde.~ ~nonyrna~. Ella~ Bilo taJlias qn'C 
o o•·ndor po<lia bem ser t>ntaM :<. querer !•
vvreeel-as9 ~em coon isto ineorto!"' JL'\ poeh!\. 
do boncftcinr i<tteJ·os~as twivados do '1uem qn :r 
·1u · &(\ja.; mos nllO ~ p~t· esta motii'O <JUe aprc· 
senta o additivo, ó por ouoLivo de uti!idade ro
blic.• l>"r.l. 

Na ""' recanto via r; em :i Euo·opa nol c u o · 
lWA lor. sum diHtinrçilo. que as grandes obr.1s o 
construcçõcs n . • di!fcrentos cid"dos <I ·quollo 
C;)t\tinente l'Sio 11úasi oxcl•..~ sivarncn•c (oita.s por
conVpl\1\h.ias !laonyrnns. v.aq tns 0'\Ssocia{'.ÕU!\ 11Ue 
diRpo·'m de gs·rssos cnb·!daes, rl n 2 so Gnc:trre
gam de fa~··r desapropd"çõca o do construir 
predio~ SOb <llll syst"JU>\ lle archit• ·tura de lxcon 
q-ostot f,t.r.endo :t.s .in' eons:tr llCÇÕ1!9 que exigem 
r r.nrsos su~eriorcs às posMS de ctunl:ruet• in
dividuo. 

No. Europa, em l oçar de lançat·-se imposto 
dcbL·a. ~o sobr:J aa soctadt'l.dnd ~li r1n · se encsrre
gam destas obras, dli-s·-lhes, ao contrario, 
todas .1s facil iàa le•, f.worcs o isenções. Em 
nosso püz infeli~m !nte·é o in'o'ers!J 
· Temos grMtd~ neee .. idade d-e ree.onstrucções; 
as JlO$.as $llo estreitas, m~l arejadas; e ern 
todas ns .cidad · ~ do n 'SSO paiz sente-se a ne
ce~sidade de fnzer novM cm,.trueções submet
i i~ • a um plo.no get· .l <ie arch it&ctura ela
gan.t::l. 

A ronseqotoncb do estado .etual á a. couti
uuaç~o d" COil.,trueçào des.••s cortiços que, não 
"ó n~s capilaes das prt>YiJlc.ins ~ como até aqui 
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na córt•, tanto afeiam e desabonam o cst.>do da 
il.Ossa civili9~ÇãO . 

O orador j< n~' i•enb do tmpooto ._ qo.e hoje 
estão sujeitas as companhias, qner tambem qno 
ellas não aej~m perseguidas por •orem tentadas 
a fazer obras deatas. 

Quer quo )l&guem o me•mu im~usto de i 2 'lo 
sobre o valor locativo , o>as não que se leva o 
absurdo de lançar i mposto dobr:uio, 24 •/o. o 
que q1Jer dizer que ellas nfi? poderão fa>.:·•r 
construcç1les ; e o <•rador acredtta que esta tem 
sido a razAo capital, por qne entra nós não se 
tem formado companllins <!.nonym&S para fa<cr 
collBtrllcçôes de imp H"tancia. . 

O reslll.~o do seu additivo nio trará incon
venientes :.o thesouro, porq uo o orador não 
isenta os pr,·dios que j~ estão sujeitos a decimr 
rlobrada. 

Sobre os predios que as companhias venhnm 
adquirir por com_pr.• ou (>?t qualquer m-eio: 
continue embora a p ogar n unpo•to dobr•oo, St 
a co.mara aasim o entender, mas convém dar-se 
um inc·•ntivo para que a' emprehendam cou
strucçõs nova.~; e é para essa::l •1 ue ptopOe que se 
la.uce o impoato si ngel o de i2 °/0 , qu e ja nio é 
pouco. (M uuo bem. M uito bem.) 

O Sa. MARTUI FRANCISCO (peta. ordem): -
~queiro o cncerr~ment> da discussão. 

0 SR. RoOR1GUEI P ZIXOTO (pela ord•m) de
clara que lendo apresent:.do um a.dditivo sobre 
o melhoramento do purto de lS. Joã.o da Barra 
a t endo esta nddit'vo duu parteo, pede 'lue só a 
2• seja suumettida. à votaç~o . 

O Sa. PI\ESIVJ:~TE :- Em tempo opportuno o 
nobre deputado f."rá o seu pedido. · 

O Sa • .MARTr:>r FaA:<crsco requer o eneerra
ment~d~ di~cussão. 

O Sa. PRESIDE:!"ITE :-Antes de submetter á 
o;o taçlio o requerimento do nobr e deputado, Yão 
ser lid os al~umas emen<las enviadas ú mesa.. 

S~o li~as, "l.oiad•s o entram em discus:liio as 
He~uintes emonlas : . 

Solo lidos, apoiado• e postos em di80U88~o OH 

aeguintes addtti vo•: 

Additi1Jo ri receiea 

Fica autorizado o governo a reforrna.r a aecre
b.ri& dLjusti~a . sem au:melito da rsopeetiva 
despn a. 

· Paçe da. eamars dos deputados em 4 de Se
tembro d~ i 882-:.?rad9 f'ime,teJ. 

O governo nilo podérá conceder ioenção de 
direitos a outros obj ,,ctos que não a•j a.m os 
mencionados no art. 4 da tarifa vigente.-A. 
Figueira . 

A iaençãoda. tua n <jUe se r •fere o art. 16 
dG regulamento n. 7536 de 15 de Novembro de 
i879. comprehende t odos os esemvos emprega
dos no serriço da l•voura, iucluei v e os estabe
lecimcntoa ~gricolae que estej~<m DO$ limites 
das ci.:W.les, villu e povca9õos. 

S. R.-oon i 9 de Setembro de i8B2.-Ca »
'lido da Qli~"ira. 

E' approva.do o requerilllento do Sr. Marti.m 
Franci.oco . 

O Sa. C.~l!DtDo DE O:r.rnnn.~o req ucr vot.aQi(o 
nomin,.[ pa.~a o additivo que prorog-a o orça
m•nto·que se discute para o e:s:ercieio de 1883-
1!!84. . 

E' approyado o requerimento. 

O Sa. ANDMOII FtGUE!ItA r equer vota~ão 
nominal para o additivo dos 10 •/o de imposto 
acldicion:~l. 

E' approvado o req 11erimento. 
O Sa. C.<NTÃo ( p•Lu arde"') diz, que ha 

tre• emen,hs offerecido.• pola deputaç~ do 
Par :i, duas das quaes não fol':'m justificadas pelo 
encerramento da discuss1:o, 

O Sa. Jm;.,cro MARTINS:- V. Ex. quer 
justificai-as agora! 

O Sa. 0.\to."TÃO quer apenas chamar .a. atten · 
ção da cawra pa.ra que e lla fiq11e b .. bihtada a 
vohr. 

O SR . ÃrwoNAA CEL80 JoNtOR : - E' uma 
justificação extemporanea. 

·o Sa. c .• ~TÃO pede que .a maioria seja in-
1ulgente. 

O Sa. Pu •m&xTB: - N"'ao tem lugo.r a jus
tificação do nobre deputada, a disoussão està 
encerrada. 

O Sa. 0AJ<TÃO : - Será ruais uma i nu•ti11a 
de que é victirna oua provindA. 

Procede-se a vobç!l.o do orçamento, e silo 
appro>vadas as seguiateo emendas e additivos: 
. Fica o governo autorizado a vendet·, c 1m as 

forlllalid.deo logae•, ao terra• nooiono.es, deno
minadas da Trindade, n~ municipio do P orto 
de Pedra proviacia das Alagõu. 

Sab das se.sõe• em H de setembro de i88"Z. 
- Rioci,·o ele Mc, c; as. -Theophi~o . 

Ao art. 13, que i•enta do imposto predial 01 
esta. l>'ll~cimr:nto• de. ins trucçiio, accresc •ntMe: 
c o prcdio ond! esta. alojada a . bibhotheca. fl tl· 
m.nense.-S. R. -P.:~adino de So,.; o.. 

~'icam as camaras municipaos autorizadns 
p"ra concede•·em c~rtas de nat11ralisaç!l.o. -
Escrw;nolte Tauno.y. 

Fica o governu autorizado po.ro. m:>.D.dar ven
der em luut~ publica as. faze11doa na.ciona&3 
da ilha de Mara.J6, na provincia dJ Pará, abrin

odo- se concurrencia ~:oro. cada 11llla das fazend:lll 
aepnradamcntc e. divid indo- se u de grande 
e:ttens!o. 

Paço da <:amara, i2 de setembro de !882. -
G. Cr~<s.- M ac-.DoweLL.- Cantao.- PassQs 
.Miranda . · 

E' o governo auiOriza.do a conceder i em
preza. ou companhia 'l,_U~ tomar a si a. co~
etrucção de obra..< delimtt~as na barra do H1o 
Grand& do Sol, ou a aber tura da um canal que 
asseg.: re a provlnci~ tranca n&vegação ma.ri 
ti= naquolle ponto <lo litcr.U, d ura nte o prazo 
lHaxi.mo de 40 an .Ol!, a.le.u dos fa.vorcs de que 
t.ra.La a lei n. 1746, de i 3 de Outubro ale 1869, o 
direi lo do cobt•ar as. soguiutsa ta.x••• que n~o 
cxcodorão de · 

Por ton~l$d& de navio de véla, que 
tran:üta.r r>el3. barra ou canal . . . . i$000 

Dib idem idetn, a vapor... . . . • • . . . $t)OO 
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Sobre importação dirêel:a.... .. . .. . 2 if2 •i· 
Idem idem daa provincia.3....... . • . 1 •J, 
Sobre a exportação paro. o eltran-

gelra ou pa.ra. 011tras provincill.s.. ij2 •f, 
Estas ta:s:as só poderão ser cobr~das depois d:; 

oonehs.iio dM t bros. 

Sala das ses~ões, i2 de Setembro d~ i882.
Dinna-. 

Ficam isentos do pagamento dos tlireitos <lo 
import:lção,a.s m.achiuj.g ~ ma.teriaes a -~c:e6'stu·ios 
ás obras da companhia dM a.guas do Grão-Pani. 

Sala. das J>SilSÕas da camara do.~ deputado•, 
12 ile Setembro de 1882.-Dr. CmHào.-il!"c
Dotoell. 

Additivo 

.Apresent=os como a.dditíV1l o projecto u.HG 
do corrente a11.no, da co nuuissa:o de commerc.ío, 
in.duotria. G Ql'tee. 

Em. 12 de SetGmbt•o de i8B2. -M ((t I•< J,[, ,_ 
Ghado.-José M arianno. 

.. A aosem.blóa gcro.llegisla.tiva resolYe : 

An. i.• Será concedido ao Dr. Joã:ofuptista 
<le La.cerda, um pre,uio de 30:000.~, elU moeda 
corrente, em ram~aeraçOO <h •tta tle•cobertn do 
da acção do p~rt>l~nganato do po19.saio como a.t\
tid.oto do veneno o phidico, colú'orme o m·t. 17\l, 
§ 26, in fitte, d:> constituição do r,,pedo. 

Art. 2.• E~oo. quantia ser:l tirada da verbn
Soccorros ptlblicos o m.elhot.Llll:'lllo• <lo Est~do 
Btnitario- do orQiltll.OlliO do lmporio. 

Art. 3.0 Revog::u:n.-s:~ as di~po~ições ~u1 cou
~r~l'io. 

Bula. das commissõcs em 12 de M~io de !882. 
- F~lioiQ rlo~ Sautos.- Bur,;,, 1lo Guah!J·-
1~. J)ctí$<~rio.)) 

Art, 13. Accresconte-se: 

P~J.ra;rapho ~:mico. 0• pr, di os novos <[llG as 
aoc.ieda.des a.n.on~'mtu cone~l"U.irGm d~sta da.ta 
~or diante, ficardo sujeitos •ómontc ao únpe>sto 
predial singelo. 

Art. 21. .Accre•cente-s•,: Esta disposição é 
permanente. 

Art. 24. Sep1l·e-se para ccn>tihlir projecto 
s!!pari::Ldo. 

A:·t. · ·25 a 30 inclas[t·e-Saquarema. 
Sal~ das sessões, 12 de SetembJ."o de 1882. 

-A. Figuci>·a. 
N. 12. Rend~ da cstr•da de f ·rro D. Pe

dro ll-•m vez de 12.v\JO:OOO~--dig-a-se
i2. 500:000$000. 

N. 44. Cabr~>ncas da riivicl& aetiva-eal vet. 
de 5 lO:l) 0$-•liga-•c-llOO:'K~I:;'U!IO. 

S .. la da• "''""iieo ·m li <lo Sate,,.J,ro de !882.
AffootsJ Pe>ton. 

Ao art. 7•, onde diz: o i1nposto sob1•e lot"
rias é reduúJo a i5 °/o-S'.lJ•rim~-3e. 

v. v.-8 

Ao art. H, onde se diz: imposto do i5 •J, •o
b~e lotet•ias-diga-se-metade do impooto de 
30 •,'o sobre loterias. 

Sala das ~essões em H de Setembro àe 
1882.-Affon<o l'c"'"'· 

.§ .1. ~ l'io caso que o goyernn preiir~ uJo ga
l"ant~r J tu•03 pr.re. .a l'ea.Ii:r.l~çã.o das obras tl.).')UOlll• 

pot·to, poderi autorizar ,; comp:nlhia r1uo P""'' 
cs~e fim se Ol"geuir.ar, a pot•co!)cr :'l.S t•ofeJ•i!:l:t:s: 
t.a:xu.s _poL· esp::t~.o nã.o <!Xcedonte a 40 ;:J.nnos

1 

rcg·ul~ndo pa1·a o~ c:leos não O!iipeci!lcaUG·s ncstã 
n.utorrzaçao, o que cli~põo a 7:·1i 1~ . ii4G de t·: 
do Outubro J o 186!1. 

§ 2.r) A~ t-.I.X..'\S n. que se l'r.•fcr•e O§ i'', s:n•;tu 
co~radas súmontc das embMcaçõt•JI e merca
<loria.. 'J ue lra.nsilat·em pGlo porto já mencio
n&do, e dopois de eoncluidas tod"s as obr3s. 

. Sal:~. das •~asües, 12 de Sé~embro de 1882.
Rotlt·igue> Peixalo. 

Art. Fie~tn isentos dos dir~Íto• de impor
tação os materiaes necefi.B~rio> pal"'.l. ;:s obras do 
.abR.stecim cnto d':;~,gua. ú. cid~de de Cuyu.há., ca
tpial da provinei.\ de Mato Gt•osgo, comprah&n
den.do esta favo r os materiaes jà importados 
para o.s dit~s o hras. o. importa.ncia· de cujo a 
direitos ser!i restituída • 

Sala das se>Sões, 1:3 de Setembro de 1882.
.tL Gouçul"VL'-"' dr' Cart.Yilho. - .:tug1tsto 
Fleury. 

A.iditivo 

Ar~. Fictt o goveruo aut~Jt•iz:tdo n rescin.dir 
o contrato de at•rcndamento dlls fazendas na
ciona0s da Ri 1 B:·anco na provincia d0 Arnam
nos.-S. R. 

Em i3 <b Se ternbro do 1882. _,idt•Í<m n Pi
lll!!Jltd. 

Rosl~beleç<J como addith-o a seguinte Qmend.~ 
apresentada po:· mim e por muitns outros Srs. 
dcputudos. 

13 de Sotemuro d, !882.-J,sd ,1f,<>·i«•mo. 

Fica o govm·uo a.n torizn.do n. rcdul!ir as ta::tas 
poat·1os n r e for rnat· ,, J'npartição g~ral dos C01'
reios d0 lmp~1·io. 

Em i5 do Junho de 18S2.-Josó Mari~nno. 
- Manoel Q,rlo,.-J. Pom;>cl<.-Ruy Bar
bo.,.-H. 1Iarqu~s.-J. B"sson.-Felido do• 
s~nto~.-João l'enhlo.-Vieiro de Al\drade. 
- M. Peretti.-Joaquim Tavares. -Thomlz 
Pompeu.-Souza Queiroz Filho.-Pn.ssos Mi
>-anda.-Uly~ses Vinnna.-..\.. Gonçalvc• d' Car
valho .-Dr. Bomfi n Espindob.- Sc1·aphico.
Juvencio Alves.-Gonerozo MarqtJes.-Adriano 
Pimentel.-Rodrigne> Lima .. -Prisco Paraizo . 
-Alm ·i~• Oliveira -Prad' Pim~n.tel.-Barão 
da ES~l'lcia. -Bar-J:o do Gua.hy .-Carneiro da 
Cunha. -Cnn t1o. -Cruz Gou vea. -Salas\iano. 
- Ril>,:.-Sinv;ll.-Cos:w T1.ma.-C. Atl'unso.. 
-Tlw.">philo.-G. Cru~.-lgnac•o ;\brtins.-
Leo,,n: lo a~ Bulh~es.-8 ·~"rr~.-SoMe;.-A.. 
Pinto <!e ~~~•J<Io•t ç>t.-\lnnt:mdou.-Leopol•lo 
Cunha.-Dr. McLntl.-~ih·io>tl'J l~t·:tn :M,-Ab<J· 
l•r,lo do Bríto.-\l,,rlim .Junior- A•txtldoa 
:;pm o a. , . Pl<'I11'Y .- H:triío do Caninc\<i. 
- Attgnsto F!eut·y .-Franklilt Oorín..-Jono 
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Caetano, -Mac"Dowell.-Ca:!tollo Hn.neo. -R. 
P;,i~to.-Coolho Campos. 

Arlditiuo 

Fica. o governo autorizado a reduzir as taxas 
telegraph1cu, neàndo desde já suapenso o 
actuaf regUlamento da repartição dos tolegl"a.
phos.-S. R..-Em i3 da Setemb~o de i8B1.
lúsi Marianno. 

Art. () governo é au~orizado a emittir es 
titulas de renda com o juro annual de 6 •f o por 
30 _annoo, que a lei de 2S de Dezemb•a de 1871 
de5_tinou aos proprie~a;ioo que preferirem en
ti-e~.r O'i i.ngep.nos ~lhos de stia.s eseravas.
A. Fig!'eira.- Moreira ~e Barros. 

Emenda.- Fie~ o gllVerno ll.utorizadé a. 
aforar a companhi~ Babiaua. de navegação a. 
v.11 por f!- área, em q)le an Lige.mente houve uma. 
(or~a .denominada S. &rtholomAa, u ea
p~)alda Bahia, par" o fim de ~Ui ••t,.belecer 
~~ Jilortou que sirva para coRstrncção e re
pams da :ual'ios . .,.... S. 8;.- l!tiefonso de Ara
'lf}P .",.- ~odriuu~s Lima. 
. · Âo art. 21 aceroscentem-se ãs pala. vra~ - ou 

de p~qrin~j~a-~ seguintes: ou. oa cargos de s~
lÍ~)ior, dep~tado geral.ou p_rovincio.l-; e âs pa.
lal'ras"-emprego 011 comnnssão-a.ccrescente·se 
-ou cargo legislath•o.- A. Figuei.ya. 

No a.rt. 21.-supprimam.·se as palavras
militare• e reformados. 

S. R.- Sal .. dl>.ssé«~ões, i5 de Setembro de 
i!l82 . ..:.. Dr.<qto.-Estrada. Tei:ceira. 

Em~nd•a ao orçamento d& receita., para. serem 
collocada.s onde convier : 

Tendo-se extrahido i2 em ve• de !O Ioteri:u, 
qlol~ fo•IWl cencadid:lll para. as obras da i&reja 
matru da freguezi,. de Sant'Anna., desta corte, 
seja entregue a. respectiva. irmandade ao Sacra
mento o producto, recolhido ao thesouro, da
qnellaa duaa loterias. 

· Paço da camara doa deputados, 18 de Set&m.
bro de 1882.- Bezerra de M ene::es. 

4o art. i5 ~crescente-se: 
c Devendo ser conaiderada a ultima uma. 

grào.de loteria, cujo pla.o.o aerá dado pelo go
\"erno imperial, e cancodida em favor do mo
nnmeo.ió patriotica do BN,úl commemorativo ela 
go.erra do Para.g~ay.- S. R.- A. Gonçalv~s 
de Óar1>alho.-Manoe1Carlos.~Vianna Va;. 
-Jose .Hariainno.- Jose a;,. Sih;a Maia,
.Ju.,o..eio Ai~es.- Antonio Pinto,- Aieofo
Taào.-Jose Pompeu.- AJmeida OU11eira . 
....:.p<Uzos Miranda.- Aàríano Pimen-tef..-

§ Quando o contrato versar sobre juros ou 
P~8amento de annuida.dos dnrante certo pe
riodo, o jouo, ou p:t.gamento, poderá. ser garan
tido tanto a em pr-ezas nacionaes como estr.tn
geiras, segundo o padrão da lei de 1816, só
mente no caso de ter sido o vo.lor das obras e 
dos trabalho• no Imperio " o forneeim on to de 
ma.terilles lambem avaliados segundo o mesmo 
padrJo moneta.rio. - S. R. - Paço da cama.ra 
dos deputados, iS de Setombt•o de 1882. - F. 
Belisario. 

Fica o governo autori~o a. elevar a mesa. 
de randa.s da cida.de de Macahé á cath •goria. de 
alúudega na clasae qne lbe competir. -S. R. 
- Paç~ da camara. dos deputadas em 18 de 
Setembro de 1882. - F. Belisario. - Almei
da Pereira. 

Fica revogada s disposição n. 2 do § i o do 
art. 23 da lei n. 1.507, de 26 de Setembro de 
1867.- Bezerra Cavalcanti.- Sou:; a Car
vaUtiJ.-Rodrigues Junior.-U!ysses Vianna. 
-F. Sorlre · 

Fica o governo autoriza-do- a conced.ar a José 
Antonio de Araujo, á •ocieda.de ou em preza que 
se organizat•, s. iseução de direitos de impor
tação dos materie.e> necessarioi par~ const.ruc
çiio, serviço c conserv~4t;io do mercado de S. 
Salvador, 1til. provincia. da Bahia.. 

Sala. das commissões, i8 de Setembro de : 
1882.-AntiJnio de Siqueira.-F. Sodri.- j 
U~ysscs Viarma.-Rodrigws luniln".-Be
.;;"rht tle Menezes. 

Art. Fica. autorizado o governo a expedir 
novo regulamento p~ra & typogra phia. nacional, 
promulgando o quaàro definitivo do respecti!IO 
pes;oal, sem augmento d' despe~a qne ora se 
faz coUt esse cstabelecim ,nto. 

Sala das aessiles, 18 de Setembro de i8S2.
Be::orr., C ava!canli .- Rodrigues Junim·. 

Suppriwa-sJ o art. i4. do projeeto do orça
mento.- Be5erra C6valcanti. 

Art. O governo não poderá conceder isen-
ção de direitos a outros obj ~ctos,que nlio sejam 
oa m encionQ<Io• no a.t. 4° da h.rifa vigente. 
-A. Figueira. 

.A.Jditi'DO à rocei ta 

Fi~a autorizado o governo a reformar a sect·e
ta.ria da justita, sem augmeato da respectiva 
despeM. 

Paç~ da ce.ma.ra dos deputados, 4 de Setembro 
do 1882.- Prado Pimentel. 

Arlditi'IJO . I!P'acio Martins.-Affor-.su Celso Junior.
Montandon.- Rod:rigue• Peia:oto.- C.-uz 
Gouoiá.- 1/.odrigMes Lilfl.a.-Sou::a Queiras A isenção da ts.:m a. que ae refere o art. 16 
F-ilho.-Perei•·a Cabrai--Gemini"no B. O. do reg~lamento n. 7536 de 15 de Novenbro de 
&!~• .-UlMa Cintra. 187"9 campt•eheo.de todos oo eacravos empregado• 

-..:r • no se~vi9o da h.vo~ra, inolusil'a os de ea~be-
.,oo contratos, q112 nlo ve~arem sobre stm· Iecirnentos ao-ri~ola.s nne este;am noslim.itJs 

p;l!la f~rneciment.o de ar~igoa eatrangeiros, não " " ' R 
poder;. o governo eatipul~~or p&.gamento em das cidaies, ~illas e povoaç~es.- S. • 
Ill9!1'i&. qme alo •ejaacorrenteno Imperio para. Em 19 de Setembro de 1882.-Ca .. dido de 
~aaas tra11ss.cç~. I O&i..,cira. 
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Ao n. 4. Eleve-se a quantia.1lterada t. por-~ Votam e. &.vor os Srs.: P3.WlS Mirand~; Can· 
cenlagen;t n~ r!Uão seguinte: ~tó um mez O, lio, Cruz, Mac-Dowell, Silva Maia, Basson, 
5 •/~. ·a.te dous m eze• i 'I• ao moz, · .. te tre• Franklin Doria, Antonio Pinto, Rodrigues 
mezes 1, 5 '/• ao mez, e por todo o tempo que Junior, ltatisbon·•, Thomaz Pompeu, Alvaro 
exceder 2 •f, ao mez.-S. R-Sala das seas~e,, Caminha, Tarquinio de Souza, Carneiro da 
18 de Setembro do_ 188'2.-B~z.crra Oa"a~canti. Cunha, Te ·Luliauo lieuriques, . Cruz Gouvêa, 
-Rodrtgt<e$ JumQr.-FranCISCO Soàre. Machado Portella, Poretti, Jo~quim r .. vares, 

Rego. Barroe, Henrique MarqQea, Souu Leão, 
Emendt< ao "· 1. do tcrt. 1<> Bario de Aracag-y, Alcofurado · Junior, Goll

Diga-se, em ve~ de 70.000:000$-í4.&00:000$, 
elevados da 50 a 60 •/. os addieionaes.-S. R. 
- Sala das s ·•ssões, 18 de Setembt·o de 1882.
BB.=evrt< CaoalcaMi.-Rodrigues Ju>1ior .
Francisco .S odre. 

Procedendo-se à votação nomiml, votam " 
favor da. emenda~~ Srs.: Aà~iano Pimentel, Al
meida Oliveira, Sinv.U, Viann ' v~~. Basson, 
Franklin Dor<a. Met.un, J03é Pompeu, fWdri
g-nea Jnoior, Ratiabolla, Thorna~ PoDlpou, Be-
zerra. Cavalco.nti, Manoel Carlos, Souza Carva
lho, José Marianno, Joaquim Ta.vares, Ullsscs 
Vialllla, Serapnieo, Antonio de Siqueira, Spin
dola, Bibecro de Mene• os, Lourenço do Albu
querque, Thcophilo, Prado Pimentel, Francisco 
Sodré, Ildefonao de Araujo, Carneiro da Roeha, 
Ferreira de Moura, Za:na., Rodrigues Lima, 
Javendo Alvea, Aristidos Spindola, Leopoldo 
Cnnlt:>, Be~erra. de Menezes, Rodrigues Poi
uto, Abelardo de Brito, !.foreira de Be.rros, 
Paula Souza, Martim Francisca, l\lartim Fran
ci.eoo Filho, Sonu. Queiroz, Genero;;o Marques, 
,Uves Je Ara.ujo. CArlos Affonso, lgnacio Mor
tina, Contagem, Vaz de Mello, J. Penido, Sil
viallo Brandão, Moot·•odon, Malta Machldo, 
Felicio dos Santos, Affonso Celso Junior, Gon
çalvu de Co.rvalho, Padua Flev.ry, Ribaa, Diana 
e Felioberto (58). 

Votam coatr& os Srs.: Po.s.sos Miranda:, Can
l!o, Cruz, Mac-Dowell, s:Iva Ma.in, Antonio 
Pin ~o. Alvar~ Caminha, Tsrquinio do Souza, 
CM llairo da Cunha , T ertuliano Hoo.riq~>es , 
Cruz Gouvea, Machado Po~tclla, Pcret ti, Regp 
Barro>, Henriq-.e Ma~c,ues, SouUl Leão, Barão 
de .Araça.gy, A\coforado Junior, Gonçah·os Fer
reira, Barão do Anadia, Geminiano, Coelho 
C&mpoa, Batão do Guahy, &.y Barboz:.. Araujo 
Pinho, Rodolpbo Dallta.o, Barão a.. Villa da 
Barra., Duque-Eelmda Teixeira, Ferllalldes de 
Oliveira, Pa\lliao de Souza, Frao.cis~'Q Beli
a&~io, Almeida Pereira, Alfredo Chave o, La
eer.ià Wet"néclt., Andrade Figueira, Ferroira 
Viwa, .Almeida Nogueira, Cosu Pinto, Ulbôa 
Cinh·a, Escragnolle TaUllay, AJI'onso Penna, 

-Carvalho Rezende, Barão da Leopoldina, So~res, 
Vietra de Andrade·, Leopoldo do Bulhões· c 
Maciel (47). 

E' approvada a. emenda. 

Procede-se á votação nominal da seguinte 
eme.nda: 

!Ut. Aa leis que fixam a roceita e despeza 
p&!'IL o exorcicío do 1882-1883 rogerio lam
bem o exerc'cio de 1883-1884, exeeptoa<i011 011 
ereditos espeeisea qne se axt:inguirem no exer
qeio de 1882-1883. - .Anronio Siqueira.
U_J!J$.,es Vianna.- Rodriju<s Junior.-F. 
Sodr~ · 

çalvea Ferreira, Alltonio de SíqtiCira, Barão de 
.Anadia, Rib&iro de Menozea, Lourenç.o de Al
buquerque. Gemioiano, Goelbo Campo$, Barão 
do Gllahy, Ildefonso de Araujo, . Araujo Pi.a.ho. 
Ferreira de Moura, Barão d• Villo. da Bar, a, 
Leopoldo E:unb.n, Fe>·nandcs do Oliveiro, Pa.~
lino d~ Souza, F. Belisarío, Almeida Pereir .. , 
Alfredo CM.ves, Lacerda · Werneck, Andrade 
Figueira, Moreira de Barros,Marti1u Ftanei:;co, 
M.>rtim Frnncisco Filho, Coata Pinto, Ulbó& 
Cintra, Escragnolle Taunay, Carlno Alfonso, 
Carvalho Rezende, Barão da Leopoldina, So&
res, Felicío dos Sàntos (56). 

Votam contra o• Srs.: Adtiano Pimenta!, 
Almeida OlivP.ira., Sinval, Vianna Vaz, Meton, 
José Pompeu, Bezerr~ Cavalconti, Manool Carlos, 
SouU>. Carvalho, Jooó Mari~nno, Sorapb.ico, &
pindol"· Theophilo, P rado Piroontel, Ruy Bar
bosa., (Àroeiro da Rocha, Rodolpho O..ntaa, 
Zama, Rodrigues Lima, Juvencio Alves, Aris
tides Spincib, Bezom. de Menezes. Rodrigues 
Peixoto, Ferreir" Vianna, Ahehrdo de Brito, 
Paula. Souza, ~eneroso l\fo.rqueo, Alves de 
Ara.ujo, Ca.naido de Oliveira. Alfo11s0 Penua, 
l~Mcio Martins. Contagem, Vaz de Mello, J. 
Peai;!o, Silviano Brandão. Montandon, Motta
Mnchad~, Vieira de Andrade. A!Tonan Ceho Ju
nior, Leopoldo de Balhões, Gonçalves de Car
v.ú.ho, Padua Flenry, Ribas, Maciel, Dhna e 
Felisbe~to (46) . 
· O projccto aS8ím emendado c o.pprondo é 
rcm~L~ido :i comrois111to de rcdacçãn. 

O Sn~ Prtri'.Smot~1'R dá a sng-uinte ordcll) •lo 
dia par. 20 de ScternbrJde 18S2. 

i•1wrt., 

~· discussl() <lo p>·ojecto u. 127. relati v~ à. 
oekada de ferro Mo,;~n!l· 

:3• d(ta do projecto n. 23 A. ~obre a c•~rocl~ 
de ferro de Ha~uritê . 

2• dita do .proj'~cto n. 90, credito ao mini.•· 
L crio do imperio. · 

As materhs dadas pau a 1• parte d• ordem 
do dia ~8. 

26 parte· (tis 2 1/2 l.oru• OJ' utttes) 

Interpellação do Sr. Cruz ao Sr. mini•tro d.t 
airicalt(ú·a. 
~As ma terias designadas_ po.ra a 2• parte d.?; 

ordem dia 18_. . . _ .. 
a~ discússilo da projecto D.. 15:1, pretenção de 

Frauci.CO Roehà. · 
f a dita do projeeto n. 47 A. relai.ivo a es~ 

trad1. de ferro de Alcobaça. 
ia dita do projecto n. 164, pretenção de Mo.-

noel Le l neio de Castro . · 

Levanta-s~ l> ~~eal!ão ãa 5 horas d:< tarde, 
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.\CU D.l j2,& SESS10 E'II 20 DE 31!TE>IHRO IJR i RS2 l 
Presicúncia. do :Sr. Lima Dua.rte 

SIJ~(jL\IUO.-zs.~Pf:t'I IS:\'n.- Di~eursos dos Sr~. TIHUuaz 
l'or11pcu , Alv:t.ro C:lmlnJaa. c Joã:o l)ouhlo.--OnDJ:ll til) tlt ,\. 

-3~ di~Cli:'S;;iO dO ]lrOjCC:t() ~ I) 1~1'0 õl 1.:.!1\l'atl:l de f~ tl'O ~10-
.1.\~'tUHI .• ·- ·-- l', c\]UC!'iluCn l_,~ VO$ St:oo . Ju:t.:: :\Iotria.nv c Darãr.l 
•lc C:wiud~.-Hi:scU NIJ t.\u ~r . AJo uL;uHio n. ·-$f.t>U:"i'll., 
, .. , .:n: • •A 4."1lii1E:M , .,. .,,,\, - lu ltrpella!liu do :ir. t.:mt ao 
~ r. Ull f!JSiro da õlõric:li lttr:\. , J.)j~·uf:l~ dos $():. 1;ru1., 
t•;~~ nu l·'lcu r~· {•••ilth\.ro tlol. .lgriculhn·,,j, ç p,\j,OS Ali.· 
r;tuJa.~Urdoau tio di~ 1iara ~~ de Sel.taullro (1C U S! . 

A's ll horas, f<i it.l. 11. ch~m~d", acham-se pre-
; cutes, os Srs. Lima. Po.~rte, Malta M:J.Cbàdo, 
Hibeira de Menezes , Leopoldo Cunha, Basson, 
Vbira ele Andrade, Manoel Carlos. Moreira d Q 
l:arws, Ribtul, Tbeophilo, Cruz, ROdrig-ues J u
nior , 1\l:neid.1 Pereira, Espi ndola, Martion 
Francisco, Almeida Oliveira, lgnacio Martins, 
Montandon, Antonio Pinto, Ratisbona, Rego 
!hrroo, Juvendo Alves, Maciel, Antonio de 
Sictne.it• t, Rn·iio do Gu ahy, Ulhõa Cintra, Aris
ti~cs Spinola, Carvalho Rezende, Cruz Gou-v&a, 
Augusto Flc11ry, Alcofol'ado, Ulysses Viann.t , 
:l.lfredo Ch~ves, Pe1·etti , .João P enido, l\bnoel 
Portella, :.\far\im Francisco Filb.o, Pr:>.do Pi
mentel e GonçalYes <le Corvalho. 

Comparecem, dopo ih d.~ chamada, os Srs . 
A!l'onso Celso Junior, Barão M Co.nindê, La
cP-rda \V erneck, Carnoiro da. Rocha, BeZ>rra de 
!\1enc7.e;, Affonso Penna, Z~ma, C:10didn de 
Oliveirt, lldefonso de ArJujo, Te~tulio.no Hcn
rlques, Barií.O de Yillo. d;t Bal'm, Souza Queiroz 
Filho, Souza Leão, Henrique llful·qucs, Cantão, 
Fernanda. de Olivei ra, Ferreira de Mour", 
Oly mpio Vslladão, :lteton, Ps.ul:. Sou01a, ltuy 
B:~.rhosl, Alv::.ro Caminbn, Fr:.nklin &ria, José 
ll'fn.t·ianno e Soarei. 

Ao meio dia t~chando-se presentes 64 St·s . 
d<:puLados, o~~·. Jll'csidcnta abre a se .~slo. 
_ Cu u> p"o·ccoul, rlcpois de aherLa" scssih, os 
~•·s. ltutl rig ucs L!tn~ , l'nssos Illit·m1dn, B:u•lio 

O Sn. i • S:;;cn:o:·u nto d:i. conta do aegnint.e 

EXPED!ENTR 
Offieio do Sr. i• s~ereltl•·io do eena 1o, de t 9 

de Setembo·o coo·rente, commu.nicando · C[U6 o 
senado adoptou e vai dirigir á sancção im
perial, a resolução da assemblé :~. ger .. J, que 
coucade ao bacharel Antonio de Carvalho Serra, 
um :>.nno <le licen~a com or<lenado. -lnteirada.. 

Silo lidos e vão a 1mprimir pa.l"'- cntr~t· li>. 

ord~ru dos Lrab:r.lhos os scgnint.es 

Projectos 

N. 245.-1882 

2:~. SJ:SSÁO 

A commi$•3o de instrucção public& tem 
como digno de approvaçiio o projecto do Sr. de
putado. Bezerra do Menezes, concernente aos 
professores do.s escolas municipaes. E', poc~ 
ta11to, <le pareceo· que se converta. em loi.
Ruy Bwbvta.- Dr. T. B. Espindo!«.- U!ys
se.-; r'1ttn n.tr. 

l'rojecto n. 123, de 1880 

A n•sen1bléa. geral re5olve : 
.fl.,·t. 1.• Os professores das escolaQ muni

cipaes gozarão, quanto a jubilação, dos mesmos 
favores que a lei concede aos professores 
geraes. 

Art. 2 .o Fica1n revog-ad:us as disposições em 
Mntrario. 

P:r.ço da cnmara dos deput.ados, 24 de Setem
bro rlo 1880. - .Be:;erra de M enezes. 

i 8SZ-N. 2-16 

•lu Araç"S"Y, L ulli'CU•;o de All>u~ucrrtuc, \'"z do X CO)IJIWi•eãO) do orçuwculo !Oi)vresenLe a 
:Uollo, Gou\-.ah'cs rc"roira, l'orapeu, .Mn~- pro!JOsla do minialro e secretario de catadp dos 
Dowall, Ferreira Viuuun, Alici:..rdo <le Brito, neg-o :.ios da marinh11, para abertura de um 
Adriano PinlOiltel, Escragrlulle To.uuay, Barão credito c:ttl'a.Ordinario ua i rnporta.neia de •. .. • 
du 1.-..opolciin.<. Amaro Bozcrt·a, ConLa<rom, CJ- 538:8~~ para ~•tender á a doapezas do exer
tu,tl'go, Ca.ruoio·o tia Cunha, Frolicio dos Santos, cicio d~ 1881-1882, dL~tribuido pelna aag11intes 
F . Beb s wio, José Pompeu, Pa.ulino de Souza, vorbas : 
:Umeid:t Nogueir~. lwdolpho D~ntas, Ser:>phico. 1., A 384 s 6$477 
. \h·es <lO Arau,j:> , Coelho Ca!n !lOS, o~mlniauo, § wo rsenno.<..... .. ' 7 
J) E tr-~ T · · B lh- T · · § 20. ObrM.. . . . . .. .. 153:943$810 uqua- , s ~a . Cl~~'"' · u oes! n.rq~umo 
:le Souza, ""'ranJo P mho, Sera.ph1co, D1ann, A commissão, achando conforme o pedido e 
.Cnrlos A ffonso e Gcn ero.o Marques. j a:stiliC>td& a r eforiJa proposta, tem a honra de 

Faltam, com c~u·.a participada, o.> SrE. Barã"o •o.b:uetler â- ,.v provação da cama.ra o projêcto 
tb Estancia, Caotello Br.tnco, Gomes do Castro, infra p~ra ser convertido om lei . 
.Toão Caehno, Pereira da Silva, Sih•a Marra e A ecscente- ae no Jogar competente: 
Saln~tiano. . 

Faltam, sem causa. participada, os Sr~ . Barão A a sombléa get·al de cre~a: 
do Anadis, Cosltl Pinto, Francisco Sodré, Fe- Art. i.• (Como na proposltl.) 
iisbert , Joaquim Tavo.res, Pri•co Parnizo, P c- Art. 2.0 (C.,mo na proposta.) 
t'Cir:r. C•bral, Rodrigues Peixoto, Souza Carrn- A rt 3.0 (AdJitivo.) Revogam- se as dispo~ 
lho, Silviano Brandão, Silve. M2.ia. ilinva4 e s ições ~m contrario_. 
Yiànna Vaz; Sala das commissõcs. 18 de Setembro de 

E ' lida, pos t& em di5c11ssão e a~prova.rla sem 1882.- Francisco Sodre.- .8c:::srra Caca~ 
d5bate ~a~ ~.-;;. ·~:\ :e::-á•J t'ln I~ ·~'l A!rJsto Cb cor- f.: " Y'~ti .- U. Via~1Hc.- An~an.io ele Sfql~eir·a . 
l··:m te. ; - So1~.;~.:. C(lf'v,;,ll~o . 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 3010112015 09:33- Página 2 ae40 

Se...c;súo em 20 de ::ictcmht·o de 1882 

. Augustos o diguissin>o• senhoros ropreaen- que apr•sonlô<> om 28 <le Fe-
tantcs da nação. vereiro proxiu11> passndo. cuja 

1\e desneY.as clfcct uadas, e 
atd hoje conh ' cidas na con
t~dOL'ia da marinh:t, pelas 
di ffe<'C n te> l'Ub~ieas do or
ç~~enl.o de i88i -1882 110-
IJem a . . ....... ... . .... .. 

As dospezas prova,·eis até o 
fim do cxercicio s ubirão 
aloda a •...•. ~ .. . . .. ... . 

O que apresentará o toto.l de 
Comparadas estas despezas 

com o credito concedido 
para as differentos rubricas 
p elo ort. 5o d·> lei do 3017, 
dG 5dc Novembro do 1830. 

Resulta um deficit de ...•. . 
Seria GS!a. a somm' que o go

.,erno viri<~. solicitar-vos pa
ra attender :l.s de.•p~zas por 
faze r Mé o tim do e:tercicio 
si porven~urs. não estiveooe 
iu hibido, pelo art. 25 da lei 
n. 2792 de 20 de Outubro de 
f8n, de tr.ms··erir, par.\ as 
v erbu desfalcadas, n so
bras que aprcs ntam no se
guinles l'U bricns : 

§ L • Cousalho suproauo .. . 
§ .ti. • lntondencia ......... . 
§ 7.• AudiL. ria ......... .. . 
t;i 8.• Corp~ da armada ..... . 
§ 10. Cott> • .I i " pcri"es me~-

tillheiros ............. . .. 
§ H. Comp:Jonhia de invali-

das .... ..... ........... .. 
§ 13. Capibmia. do pal'tos ••• 
§ 15. Nnvios desarmados .. , . 
§ i6. Hospit·•es ........... . 
;:; 17. Pharoes ...... . ..... . 
~ i8. l~scola d~ mat·.in1Ja .. . , 
!;\ Hl. Reformados ... ...... . 
§ 22. Etapas •...... . .... - . 
~ 24. 1-1 uniçües Jo boca . . • •• 
§ 26. Malorial do couslruc-

yii:o navul •. ..... .. •.• .. .. 
§ 27. Combustivel. ......... . 

s~Jl'l.'l.i\lo. •••••.•.•.•.•••••• . • 
Bm vi!!la.,porém,rbciladt\ diG

posiç~o torna-se uocess:>.riu 
o credito de ..... ..... .. . 
Msim dislribuido ' 

§ :i i>. Arseoae• .... ........ . 
§ 20. 0\Jr:J.S ....•..•. . .•• , . 
§ 25. Maniçõ~• Mracs .. .. . 
§ 28 . Fretes, ct~ ..•. . . .. .. 

quantia de 30():\)W$ precisa 
ser e l vada :"" <.lua acima. sa 
demonstt"a nceessndo. . ... .. . 

R sta, pott t nto, providen
ciar sobra os CJ uo provem 
das outras rubricu.::s, o o cx-

1)_()61:57\l$622 cesso nocos.ario a- Obras
' 153:91~10, o 9uo tudo se 

_ cle1·a ~som ma de 663:~n~'036. 
i . sZ0:7!,l$:-?02 confo~me sJ acha sufflcieutc-

10. 782:293,.~ mente discriminado nas cinco 
demonst:·açües j untas. 

Pelo 'lu'' d iz re~peito á 
verbn-Arsena.o.s- eeria me
not o d {'; ficit si no. quantia. or

lO. 2H\:5-~~26 ~au~ não .se tive ... ,em feito as 
565:7;,4.~98 ee:;uintes dcclucçOes: 15 •ío 

parn o.s vagas o faltas q ne se 
deosem no <Jaadro cio> .opo
rar·io•, c 52:123$075 que o 
JlUlàmcnto r~da7.iu, ninda 
cantando c O!ü a pl'og-rcssi ya 
diminui.çrro no pessoal da.3 
companhia' <lu t~prendi•as m·
tificcs e aprendizes mili
(aros. 

3:508.$~83 
7:030~i0 

30U$463 
5:301l~28~ 

A necessidade, l'orém, de 
pro~nchorom-ac o• quadros do 
pessoal art.isticÔ no arsenal 
d;\ curto e no da 13 . h ia, par<l. 
>ttondar ã< coustrucçOes da• 
co.nhoneir,\S T•·aripc o Gua
'"""iJO neste, e do cruzador 

96:231$581 ,1lmira»t• Ba"roso" canllo
noiro Prin..,i•·o de Março 
ua.quell~; os.scrvi~os cxtr:Lor ... 
din·!rios rara aceeler:Lr ~ con
clusão destes dous navios, e 
:.ttendcr nind.- nos ropaL'OB de 
ouLru~ ; Clnalili0l'l.te, o paga
mr!ut!J Jc g>t•n.tifir.R.ÇÔe!J CGllCC .. 
didas pelo rospectivo l'Ogula
mculo aos op:!rol"ios que con
t.'\m wais ele 20 a.nuos de 
serviço, dctol'minarnm ·o ex-

4 :114$565 
21 :821~64 

3:Hi6$H9 
2-1:828$076 
-18: .-tl--18115 
6:647~974 

10:-l i0i',H2 
1:482$020 

21\J:267$()3\) 

62:26.'3$611 cesso sobro n quantia votada. 
R~:8i'.l$SOO Quanto ao do § 25-.ltu

------- n içUHS u~tvaes ·- res ulta d•1. 
!=)~)7 :8,J2.~~138 ncquieiçiio, om tn:J.i()L' (.!scnla, 

do arLi;ros indiapensa"I'Ois ao 
npparclhanlcnto dos nossos 

t. i63:557$0:lD navios, por pr~ços mais ele-
\-&dos, Cl& oonsoquench dsa. 
bai ~-< do cambio ; visto serem 
LD.es artigos, n:1 sua quasi tO:. 
tal idade, do pl•ocerlencia es~ 
tranzei:·a . 

p,;_ra a do§2íl-Fretes, etc. 
------ - concorro a, "além da. ex.i-

384: 876~77 
45:~; \J43$Si0 
174: 51;;$V11 
55:567$803 

L078: 9:\5$68l guidade da somma votada , 
§ 29. Evoutnaes .. -- .... -- · 84:ô01&355 a me•ma ciNumstancia das 

Para. cobrir o clejicit prove
niente da verua-Olmu-já o 
g-overno rec:orl'eu a. cota :1u .. 
g'tt:rta camara, com a propo;;La 

------- differen~.as de cambio. que 
i. 153:557$036 sobrec:l.,Ng<~m as r clll!!&Sal! 

de fundos para :~.' despezas no 
cstr,.ngeiro. 

A do § 29-Evontuaes -
ot"igiu:;.-30 do movimento sem· 

H1 
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pre constante, exigirlo pelas 
-convenienci!ls do serviçtJ, de 
officiaes da armada e classes 
a nnexas1 de uns p.1ra outr09 
lagares, faz ·ndo avultar a 
des eza com passagens e aju~ 
das de custo determinadli.S 
em leis ; dos gaatos de repre
s;mt.lç~o das gu:<rnições de 
tres navios em paizes estran
geiros, se:1do um em vi~gem 
de in.strucçio s dous ·no Rio 
da Prata ; e da ida e estadia. 
na Europa. de varias offici~es, 
afun de applicarem-se ao es
tudo do diversas especiali
dades, des •ozas esta.s ta111bem 
previstas e na lei. 

Para attender, pois, a esse 
de{icit, venho, de ordem de 
Sua 1\fage•tade o Imperador, 
sub netler á vossa ap ~rovação 
as duM prop stas juntas. de 
um credito extrwrdinario e 

outro supplementar, na. im-
pot·tancil total de......... 863:557$036 

Paço do Rio de Janeiro em 30 de A~osto de 
1882.-J. F. Meira de Vascon~<:Uo;. 

Proposta 

Art. L• E' ab~rto ao ministerio dos negocias 
d • marinh3, para ~\tender ás de"pezas do cJ:er
cieio de 18·\t-1882, o credito extraordinario 
de 53So820$287, distribuído pelas se!J'uintes 
verbas: 
§ i.• Arsenaes ........• , . . . . 384:876$477 
§ 2.0 Obras. . . . • . . . .. . . . .. . . 153:943$810 

Art. 2.' Para. OCC<lrrer :\ despeza. decretada 
no artigo antec"den te, flca o ministro e se
cretario de -'st.ado dos negoeioa da fazenda 
a.utoriz,ado a fazer ao operações de cr:;dito que 
julg·•r convenientes, si porventura não forem 
suflictentes as sobras que se verificarem naa 
outro.s t'lobricas da de•pez" vottdt> pela lei n. 
301i d-. 5 de Novembro de 1880. 

Paço do Rio de J11-neiro em. 30 de Agosto de 
1882.- J. F. ilteirade Vasconcellos. 

EXERCICIO DE 1881-1882 
ML~ISTERIO DA MARINHA 

DemonstJ'ação do estado da verba - Arsenaes 

CREDITO 

Lei n. 3011 do 5 do Novembro do 1880 ..•.••..... , .•.•...• •....•.... •......... , . 

DESPEZJ, 

felo Tho~ouro Nac:íona.l. segundo o:~~ procouos romot-
lidos old t:; do Julbo eorronto: 

F~rdam CJJtO para u companhias do apr~ndizGS artiOces 
Lu;~;us e uLuasb para u :tl''en.;a.l..... . , ...... , ••. , . ..... 
Pag:tJbouHl d.o lau. ;i cornp:~.ut1ia City ImJJrovcmcnb o 

c-onceJ·tc• .......... , ........................... ·•· • • 
lmtJrossôos o on~adornutdes .......... , . .....••.•.. 
Expo~lehto •.• ,, ••.••.•..•.. , .••••.• , •.. · .•.•• ·~ .• ; • . . • 
A~~olo da cnsa a ~O-Jpon~ n.üQdil'····, ... . ... .. . . .... . 

AddiciODO)•:SD; 

2:0SiD50L 
iõ:•OS;>!83 

9:16381~:1 
1:()65.,940 

!l<l~OO'J 
624!600 '!I: t::OJ~.f-47 

A dcspezil. feita ~H:oetamcnle poJ~ Tbe:;Guro c.om o 
po~~\lal Ua. admuustraçht:J •••••••• '"'<4'''''"'''" . 1=3::s80h0QU 

[dom quo so caJc:ula c.omo provavol até ao ooceuil.munto 
do Otorolc(o. ... ... .. .. • • .. ... .. • .. .. • • • .. • . • .. .. .. . • U:llli$l0l l3;:60i,$90l 

t'c1a. pagadoria Ja. marinh a. a.LC d. mo:lm4 dtàla: 
JornaBs aos operadO:~ de m:~r:hinM . . ••........•...... ~ 
I dom do~ operatio~ -do construcçl:o oava.l. ........ : .. .. 
IJem da dircctoria de ar!ilharin. ........ ~ ............ . 

~oeu~!~!tli~,c~~ ~~!~~~li~~· ~~-~j;~~hi~ · 'd~ · 3P~~~·~·i;Õ~. 
art1fiees ••....••.•.••••• ··~ ............... ~ .......... . 

ldilrn de tun csctevcqto d~ o:fficina ·~~···· ........... . 
ldcm ~e nm :~.jn d:111to d<t. di r(lel!ori:~/ de eonstrncçõo~ 

ld~~v~o: ·e·,.~~~·~o'~i.o' · d~· ·p~~·r·[·Ô:;6~~:::: :::: ~ :::::::::: 
ldom. do p.e.ssoal dos diqaes , serraria c fcrra.ría. a 

. ~~:~)Uici: · ii~g:rJ~~~~~~~~~~~:·:· :·:·:·:·:·:·:-~:·:·-:-: ::::::::::: 
ldc.~ 11~ c.oiDma.nd ~nto.,. mloebio.ista~ •. melt.ro.s., atc+ 9 da 

ld~m e~o~ ~~~~d:1 d~ ~P~1iC~::::: ::::::::::::::::::::: 
Idem das oftitiaas de fa-zooda: e fieis do depoQto ... u. 

67!,587~\ 
9{8,>65ii611() 
II::RQ".;tlõD 

5!7. ã~.U.g!OO 

7:8õM4Si, 
6798167 

!:2P~IJOO 
!50~03~ 

Õ6o2l:!$24~ 
59:9W~319 
l:~óOOO 

7:797.P'!5! 
14:078,;000 
9,o743,1~33 

2.300:000,\000 
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ruem do llmoxarif'~ e m~strrl'l dB ttom 11~\·:..1. ........ . 
ld·t.'m do ins::oetor do l;11luio {con i::aaçã.o) •••••.•••• , 
Idclll do dil'l)dOr d.et m;u~.hí.n~ dtJ diiiJ (ídotn) •••.••..•• 
ldcm do ll~r~r:lor •te consl•:u~:ç.io u:.o't"~l. do 'dito li: J om) 
lJana do ~!JrOC!o~r Jo macntn il:S do Para ••.••.•...•••••. 
IJem do mspDet.or do ar~ena.l da lJahiõl. •.••..•••.•• ~ •• 
Idem. Jo díru.:lor do ma,•hinas J.:~. Bothia ••...•.•...• , •• 
ItJcnt do ajllL.Iantc do jn$pOOtor 1!0 ar:rotl.al do Pl:lrna.m-

i;~~:~;:t~~!~:·~~i~~·:·.:_::·:·:':":':".: :_::·:·_:_:_.~:: ~ :~~: ~::: ::::: :: 
lllstrumantos d" mu.sica. o c.onceriDs •• , •.•..•••.••••••. 
Exp~~lientc •••..•.•..••.• , •....•..•. , ................. , 
IA. v gcm LI~ roupa tf()s ap~enl11~s. o.rtitleo~., ..•.••.•.• 
tJ ospem1s mmdus n. ca~go do portl)iro. , .. . . , ••....•.... 

Addieiona-sc: 

2:0'-9C150 
80'l!OO 

!:7-!8.>47-l 
llto.<JOO 

t:J:!:i,ln~! 
S·l$0:.10 
ff2i~11i 

4;0,)000 
1~2i8t5~ 
4.;S6i6t9~ 

í6:)/j000 
6:6()(;.~065 

:J!l'-~~li 
:lfiõ,:O;.~n t.898: 2i'2Ea'3 

A dospe1a proT;.~vol até ao Jin do cxor~icio ..................... . H005000 

2.062: ll:l9jS9l PCllas prtl\·ioei~~ ;1 uhot: 

Dahia, atf. },(_.io de 1882; 

Voneimontos do pesioa.l da. administa·aç~o .•.... 
Jornacs ~os opera rios de ma.e:hjnas ..................... . 
ld()m dOi uperariQ~ do çQusLrucçã.o nan] ......•.. , •.... 
I~.cm_dos pJ.trõcs o remadore~ ......... , ......... .. 
"'ilmc•mc~to tlo pes~oal do.. r.ompanhia. d.o a(li'Undizcs 

nrtllic~s ....... . ....... . .......................... · .. . 
ldam do pes.soal da. lant:h.~. ao $OJ'Tlço do ar.s.)nill .....•... 

~~~~ ~~~ ~~~~:fr~~ ~-o·1:~~~:·.::::::::.:: ~ ·.::::::::::::: 
ltlon: do' ga.tó:s ......... ............................... .. 
LaT"-gcrn do roupa da c<Jmpanhia. do <liJrendizes. ,),.rUfico~. 
Ln1.~s outons'Lô •....................•... - ····-·····-· 
R:qH)c\ic~tc. .. .. .. . . ............... . 

At~tHc:ion::a.-st'l: 

3\.:!;!:i1S~60 
~1:5~16,5-i.M. 

-l.j.\i::13f3}'58B 
6:47~50 

7:JG3ol31 
~:2oos.m 
3:&51.)000 

410500~ 
37~~)0 
~;3g'l9~ 

fi:4i7,ã~:t 
l~OJO,}Sii '2!!:i4-0t00~ 

A d~$pO~;a!)rO-.õ1."Vol até o fim do exoroi~io ...... , . . ...... .. ... .. ..... ~ 50:!23d\61l 

Porn.:unbllC:O- aló Maio Je 1S82: 
Vcneimento do pes!oa.l (ja administraç.ã:o ........•. . . . • 
Jorn:nes do.s. opera.l'i<>.s da m:u~h~.n.lls ..................... . 
Idem d-as opera.\ lO& do C<JnsLrucçã.n n;~,ta.l ................ . 
]dom dOll patrões c remadores ....... , .................. . 
VeneimanLo do liO~":Ztlal da compu bia. do a~ reudtt{l!l 

a.rtifieos .... . ........................... · ... • • · • • · .. · · 
F.,_rd meut(l pil.rJ. os aprendiz.o5 ....................... . 
Lavagilm. da roupa Uos apro:Jtlb.e~ a.t trfiecs ........ , .... . 
Luze.J o utonsl9. . .. . . . . . . . .. . . ...... - .............. . 

:n~~~~!~:~;-~ ~~-~~d~;~~~â~~::::: :::·.".'.".'.'.'.'.".'.'::: ::: :::, 

Addiciona·so : 
A illcspeza pro,.~-tcl ;a.~ri o lim à.o~e1.:orcieio .. 

ParA at.ê FoyorGiro lle. (882: 
\~on~imento de pessoal J.., a(.!miDistra~io ... _ ........... .. 
Jorcacs t.Lo~ o-porarios do macbi nn.s ..................... . 
Idem dlls O!Hm~:zio~ do Cllll&trne;:ãa navlll ......•.. -·- . - ~ . 
ldem dôs nporn.ríos d~ apparelbo, inelosi~o sorventoi •... 
Itl.,m tiD.!'l pa.trôa:s a. r-OIIt.a.JoJes..... .. ................. . 
\r a neí mo to do :possoa.l d;~. eompanhi:~. do :tproud.ha~ 

arLifieo~ •••••.• , ............ ........... ·· •··· .•••..•. 
Idtun doso guardas do policia ........................ · ... · 
ldc.m dos b(lmLeiro~ ........................... . ···· · ··• 
Fa.rd::tmooto p:ua n. comp:~.uhi:a dCJ 2.pNnd.i"zes 3-rt.it\r.ll.s .••• 
La.'\'agom.-de roupn dos aprendít~s .................. .. 
Lu'ZO$ o utcnsis •.........••.•...•• u •••.••..•..•..••.••. 
Expediente .............................. ........... . 
Impressões B c.mad.erna~õcs ..... _ ................. . 

..lrldieion2.·1e. ~ 

IO:ltõô3()~ 
!S:IO~ OJO 
15:~0-~5() 

5:612;800 

!0;070~7;;() 
7U~ãOO 
2~Rr,ír.O 

i;i~í~iiO 
3WJID> 
59N&'i-IJO 51 :9:;~S!t9~ 

13:2!1,566> 
1<:6%4,!516 
~~-l%672 
4:011Si00 
3:c43,j933 

t:·OOI!3q;J 
l:óW~648 

S7"J0l.l 
lr.9.1i00 
UU56SO 

1:231;6'>8 
;)97:Ç()j 
z::t_5(}0 n :au~774 

A d~Jl137.~ proTanl até o fim Jo axere.b-i:.o ........ , .................... 6~:36585j2 

M~to Grouo (Lad~rlo) até Maio : 
Yencin1ontn do possoa.l da. admi~1istra~o .... 
Jo-roa!l& doi oporar1os doJ ma.eh\nas ......•.•.•.• . .•. .• .. 
Idem dos DJIOt".Lrlo:s de construc:çfto uan!. ............. . 
Jdew dos se:rvenLes .••••.•.•.•... ~ .••..• · •• •• • •. • .. • · · • • 

L ~03 :~B,\543 

s. aoo :ooa,9)0o 
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(dl!lm cto.s patrõt!s e ro~Uldorcs ... . . . . ... . .. . . ...... . . .. . 
\'()neimonlo dn ~ gua.rd:li do polieiil . .. ... . .. ..... . . . . .. . 
f~t:tt~!C ll u!o:ni~ .. . . . ... . .. . ... . ... . . .... . . .. ..... . . , . . , . 
J·:'<l'a·!iouto ............... , .. ....... ......... , . ...... . . 

AlldieiOJI.1·so ; 
). lluspeza pron.nl a16 o fi m do cxcrcieio ..... . .. .. , .. . . 

llio Gr::mdo do ~ul.-E$tõ).tJOh.leiiucntQ 'lo J~.1qui :.:11~ 
Maio: 

VMdrnonto do official de f a7.Cil!b •• •• o .. .. . . ... ... .. . 

Idem do !lol .................. ...... . .. .. ..... .... .. .. 
Jornaos. doi op.r!r:t.rio~ e ~;orvO Ll lc• ...... . •... . . .. •. • , • . , 

Addi(;iob.a- "t: : 

A despoz!l. ~ronnf :t 'ci o Gn1 do Ct<!reid~ . ... •• • , . . ... 

&lcgat:h. do The:;ouro cJu Lon ll rc~ a~~ :'\bio; 
\'encim.on.to do :aj ull~n l& da diteel.Gr do ~rtilh:tri ~ . ... , .. . 
Adia.ntamaoto do T4ncime i'l to! :t G operarios CO!.ttôll :c•J~ 

)l!i f<lo o ;u·$.Cn ;:r.l da çÕrtC?-,.,. , , •• •• ••• , •••• , • , , • . .. , • • 

Adtlieiona-st : 
A -lospou prnT<!.fOl ~té o Gm do o.tcicieio .... .. ....... . 

Carvou PwntJ:.yf)& - n~ · eomml$$õ\O tl c tor(lOdOl ; 
Jorn:toa :t cpt:r.lrios ••. •. ... .. . ..•. ...• , . . ...... . .. , . •. .. 

3:00\l_ôOOO 

t :OJG;:;OOi -I:OO&,)VG7 

GOOS')OO 

no1po1:11. :t :tiJIUJIJ;t.r ••• ••••.•• • ••• .• • • • , , , , • • • • • • • • • · • • 
~.GSi:~í7h67l 

~:381~19~ ~.G84:87Ggll7 

Dcfieit ao fira do ~:torcido ... ~SI;816,im 

· Pdmmr~ soc.ção d:~. eonl:1Uoril UJ m.tr! :ah; em 31 do Jtlll~·'l do 18 1~. - 0 ec.nt.:úlor, F. J. F t.:rna-ndeJ. - OeboC't 
ji4J •ee~ifn, Err.ell,o A.&gusto F~n·eira ; 

:Noto. das despezas que acc1•escern.tn. depoi;;; da at>:t-esell.taçiio 
do trabalho pa1•a o pedido d e Cl'e(lito de 300:0001)000 para. 
a -ve:t-ba \~:Obra.;;» u.o e xeL·cicio de 1'51S~-1SS.2 

Concertos dequ'' precisam os armazens de m~ l crlnes o <JUnrt~l dos npnndíze> at\i· 
Cices do :u·senaJ dl) Pern:tmhnr!o •. .. . ... . ..... . . . ...... . ............... ..... ·~ •.. 

Com o levantamento do pharol d~s Ror.cas . . . .. . ... .. . ...... . ....... ... ..• ... . ..• . . . 
com o serviço urgente. e tndlspcn<ave\ da t6JIIbç:t :> lia escol~ (le marinll~ . ••. .•.••• •. 
Com os •·eparo> do> ediacios da CX.r tc . . . . .... . .. .. .. .. ..•... .. . ..•.. •• .•.. ...•• •.••. 
Com o levaat!llmnto do pharol d•' S:m\'Anna, no M:1 ranfl~o .. · •..•. •• . . .• . ..•. •. •.. 
t.:om asubslí tuiç:,o de estarndasquecerca m os te;·rcnos da ca rilanla do porlo do 

Rio Grande d3Sul. .•. •.. . .. . . . . .. . . .. .. . ... . ...... .. . . . . . .. ••..... ' -·· · · -····· · 
Com u~• tanque p~ra o rrservalorio d'aga.1 c estacadas de lri!hGS em Samb~quí, 

pro~íncia de Santa Calhorina •••. . . . .. . . .. . , . . . .. .•••.•• .... •••.. • _ . .. .•• ••..•... 
Reparos do rditlcio em que func&ioll:\ a ca~ltanla do porto da provinci., do P.u nm\ •• 
Idem idem da da Parahytl.1 .• . ••..• •. •. ... . . . . . .. .•. ••.•• . •.••• . .•. _ .. . •. .• ••• ••• •• 
Para as alterações feitas no pnarot· de Santa' Anna m província do Mar.,nhão e 
. organiznçao dos réSpecti..-os planos p~la rle lcgocia .. . .... .......• .. •.. . ... . •. . •... • 

Primeira l'o· cção ~a Contadori~<b M.rinlta, 7 de Junho de 188~. 

i:31S#78i 
S7:99~629 
I D: 0001!000 
25:00011000 
20:000,~ 

2:03&~JOO 

li39S$e0 
U8B380 

{: !3411988 

õ:4~066 ------
153:94311810 

O Contador, F. J. Fm·ri,·a .- O Chefe <!e Sccç;lo , Ernesto Altgus/o Ferrcim. 

N. 247.-1882 reeer que sej-.1 a mesma. convertid·l em lei, 
adoptando-$e o seg-ainta projecto : 

_2• SESsA:o Ac•·e•cente se no logar com,etento: 

A' commiasiG <le orÇamento foi pt·asante " A ;>ssembléa garal decreta.; 
proposta. do g-ovemo tr11zid t ao coniledlnento At:L. 1.• (Corrw na pn po•ta .) 
destaaugustl carnara p ,l u ministro e s•cre tario, Art. "t .o (Como na pro;msta.. ) 
de A•udo rlM n e>:reio< da marinha.. p~r' ahgr- . Art. 3.• (.4drliriuJ.} Revogtm-s3 ~s dispo-
tura de ·•m credito -'upplsmontar d,, qu •ntis. de siçõ •s e •• eontro.rio. 
324:i31~~i49 . Sala da< CO"I)Inis; i\es, iS de Sete'llbro dei882. 

A CO&Ultlisslio. achando justifi .. nda. aprop'lSta - F)'flnei.-.; cn S tJ•lr d. -.4.nt ~n-iode s;qu~ira· .. -
0 p rova~" a neces$ída le do peiido e d" des •eza Ulyss~s Vian>:>,•-- .Souza C«roatho.-8Gzerra 
"que Mnhuma. e.l:ero.ção h a a flltcr-se,é de pa- , C®a/.cnnti •. 
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Augustos e liignissimoa senhores represon
\antes da nação. 

As despezas etfectuadas, e até 
hoj~ conhecidas na conta
doria da marinha, pelas 
dilferen tes rubricas do or
çamento de 1881-1882 so-
bem a .................. . 

As despezas prova veis a tê o 
fim do exercicio subirão 
ainda a ......•.....•..•. 

O que apresentará o total de 

Comparadas estas despeza.s 
com o credito concedido 
para as differentes rubricas 
pelo art. 5• da lei n. 3017, 
de 5 de Novembro de 1880. 

Resulta um deficit de .•.... . 
Seria esta a somma que o go

yerno Yiri:\ solicita:r-YQS 
para a.ttender :ls despeza.s 
por fazer até o fim do e:>:er
cicio, si porventW'B. não 
estivesse inhibido, pelo 
art . 25 d~ lei n . 2792 de 20 
de Outubro de t877, de 
transferir, para as verbas 
desfalc..das, as sobra• que 
apresentam as seguintes 
rnbricas: 

§ i. o Conselho supremo .... . 
§ 6.• Intendeucia ......... .. 
§ 7. o Auditoria ........... .. 
§ 8. • Corpo da armada .... .. 
§ 19. ~rpD de imperiaes ma-

nnltell'os ............... . 
§ H. Companhia de invali-

das .. : .................. . 
§ 13, Capitania de portos ... 
§ 15. Navios <leR\rmndos ...• 
§ 16. Hospitaes ....... ; .. .. 
§ 17. Pharóes ............ .. 
§ 28. Escola de marinha ... . 
§ 19. Reformado• .......... . 
§ 22. Etapas ............. .. 
§ 24. Munições de boca ..•.. 
§ 26. Me.terial de conetruc-

ção naval . , ............ .. 
§ 27. Combuativel. ....... .. 

Sommá ................. . 

Em vista, porom, do. eitads 
disposição, torna-se· neces-
aa.rio o credito de ........ . 
assim distribuído ; 

§ 12. Arsenae• ............ . 
§20. Obras ......•........ 
§ 25."Munições U9VMS .... .. 

§ 28. Fretes, eto ......... .. 

9' 061: 579$62'2 

1. 720:714$202 
10.782:293$824 

10.216:539$726 
565: i54$098 

3:508S383 
7:030$510 

300$463 
5:300$282 

96:231$581 

4:414$565 
21:82im64 
:'H56 H9 

21:8 076 
48:414$115 
6:647$974 

10:440${42 
1:482,$020 

219:267$939 

62:268$611 
85:879$890 

597:802$938 

L 163:557$036 

3B4:876$477 
4<>3:943$810 
174:567$501 
65:567$803 

!.078:056$681 
§ 29. E..-entuaes.... .. .. .... B4:601$355 

t. 163:557$030 
v. v.-9 

Par1eobrir o doficit prove
niente da "l'erl>a-Obras-jio 
gi..V~rno reeorreu a esta au
gusta camara, com a proposta 
que apresentou em 28 de Fe
vereiro proxi.mo passado, cuja 
quantia de 300:001)$ precisa 
ser elc\'ada ã que acima se 
damonstl'a naceeeari~ .•.... 

Resta, portanto, providen
ciar sobre os que provêm 
das outras rubricas, e o ex
cesso neces,ario a-Obras -
153:91.3$810, o que tudo se 
eleva á somrna de 863:577$036, 
conforme se acha sutlicie nte
mente discrimin~do nus cincD 
demonstraç()es junta.a. 

Pelo que diz respeito li 
vet·ba-Arsenaes-seria me
nor o (leficit si na quantia or
çada nao se tivessem feito as 
seguintes deducções : 15 °/o 
para as vagas e faltas que se 
dessem no quadro dos opera
rios, e 52:123$075 que o 
parlamento reduziu, ainda 
contando com a progt•essiva 
diminui~ão no . pessoal das 
companhias de aprendizes ar
tifice~ e aprendize• militares. 

A necessidade, porem, de 
preenc h.erem-sa os quadros do 
pessoal attisticD no arsenal 
da córte e no da Bahia, para 
attendeo as eonstrucções da• 
canhoneiras Traripe e Gu.a.
rany neste, e do cruzador .A!
lltirante Barroso e canhe
neir..\ Pri1neü·u de MaYço 
na.quelle; os serviço ; extraor
dina.rios para accelerar a con
clusão destes dous navios, e 
attender ainda aos ~eparo• de 
outros; finalmente, o paga
mente de gratificações conee
didas pelo respectivo regul~
mento aos opera rios que con
tam mais de 20 o.nnos de 
:; ~rviço, detcrmina:rarn o e:r
ces~o sobre a c_nantia votada. 

Quanto ao do§ 25-Mnni
cões navae•-r~salta da acqui
Sição em maior esca.l.a, de 
artigos indiSpen.-.aveis ao ap
parelhamento dos nossos na
vios, po~ preços mais el eva
dos em eonse quencia a .. baixa. 
do ca.mb10 ; visto serem ta.ea 
a~tigos, na sua q uasi totali
dade, de proced~ncia estran
geica. 

Para a do §28-Fretes, etc. 
~ concorreu, além da e~i
guidade da aomma votada, 
a mesma circumstancia das 
differenças de cambio, que 

65 
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sobrecstiegaru as rem86S&B 
d' fand<s para aa despezas no 
e~;trangeiro _ 

A do § 2\1- Eventuaes -
ocigine.-se do movimento sem
pre constante, exigido pelas 
convaniencias do serviço, de 
olliciaea d& armada e classes 
annexa.a, de uns par:~ outro3 
logares, fazendo nvult1r a 
de.~pcza com passagens1~j~; daa da custo determ' 
em leis ; dos gastos do repre
sentação da i guuniçl!ea de 
tres navios em paizea estran
geiros, sendo tun em Tillgem 
de instrucçilo e dons no Rio 
da Prata ; e da ida e estadia 
n., Eucopa de vario1 officiaes, 
:úim de a pplicarem-ae s.o es
tudo de diversas eapecie.li
dades, despezas estas tambem 
previa~s em lei. 

Pura s.ttender, pois, 1\ esse 
cleficit, venho, de ordem de 
su~ Magest..de o Impero dor' 
submetler â voas a approvaçao 
na duas propostas juntas, de 

um credito extnordina.rio & 
outro supplementa.r, na im-
port:>neia total de ...... . .. . 853:557$038 

Paço do Rio de Janeiro em 3J d l A ~o•to de 
1882.- J . F. Meira de Vasco>leellos ~ 

Art. i.• E' a.bert.o ~o mini• t~J·io dos nogo
cios dl\ Jlll'rinha. par:. a.ttecder as despezns do 
exercício de 1881-1882. o credito supplemec
tar de 324:736$]49, distl'ibuido pelas a~guictes 
Terb:u. 
§ 25. Munições naYaeõ...... . .. i7-& :567$50i 
§ 28. Fretes, ete......... .. . .. 65:567$893 
§ 29. Eventu.aes ... ·.· . .. • . .. . . 84:001$355 

Art. 2. • Pa.ra occorrer a despo?.a d ecretada 
o.o artigo antecedente fica o ministro e secre
tario ·de eatado dos negocies da fazenda autori
zado a f•zor os .operações da ·credito qM julgar 
conventente ' , s1 porvento.ra não forem sut!i· 
cientes as sobras qne se verificarem nas outras 
rubricas da despeza votada pelo. lei n. 3017 de 
5 de Novembro de {880 . 

P>llacio do Rio de Ja.neiro em 30 de Ago>t.o 
de 1882.- J . F. Meira de VaJconcelb s. 

EXERCICIO DE 1881-1882 

MINISTERIO DA. MARINHA. 

Demonstl'af;io do estado da veeba-Munições navaes 

CREDITO 

Lei n. 3011 de 5 de Novembro de !880 . ..... • . ... ............... .. .. 380:0008000 

DESPEZA 

Peln rluso11ro nacional segundo os prqéetMJs I'<• 
·me!lidos até á presente data ; a saber: 

Azeite para lu~es 6 maehinas ................. . 
Alealt·ão .......... .. ...... .................. . 
Ancoras com cepo de ferro .................. . 
Algodão de Mio_as. ~ •. ; ... .... .. .............. · 
Aglllbas eom bttaculas ................. .... . 
Ate.\ ......................... . ............. . 
.'\m puthetu ...... .. ... ......... .. . ..... .. .. .. 
Brim de velas ....................... ........ . 
T!orr~cha em panno e lcoçól .. ... ........... . . 
!londei!'lls diversas . ..... . ......... ..... . ... .. 
:Bruxas~ ••• ; .... ....... ........ .......... . .. 
Dnldes c barris i! .•. : ... ............ .. . . ,. . . .• 
Baterias Lechanee ........ ... ................ . 
n,, rro tabatinga .................... ......... . 

R~:.~?~:.~~·::::::.·.·::.·::.·:::::::::::: :::::::: 
Cail>.ões par~ rardamento........ .. ......... , 
Carros :unericanos ...... ... . . ............. .. 
Cavalletes de ferro ......................... .. 
Cbumllo em Jençót . ...... . . ................. . 
Cot rêas de Sôla ........ . . ................... ; • 
CAbo de linho alealroado ....... . .... . . .... .. 
Colla da 13-\bia ... . ...... . . ....... ......... · ••• 
Cortinas ss .... . ... . .. . . .. ...... .. ...... . ... .. 
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Clu·onom~tros ..•...•••.• .... : ..... : . ........ . 
Cadinho~ ~s .. . ...... . .... ... ............... .. 
Croijues ..................... . ......... ..... .. 
l~ndeadO'! ss .......... ....... ..... .. · ..... •• .. 
t:stopa ..... . . .. .. ... .... . .............. ..... . 
Espi rlto de ~inllo ....... . .......... . ........ . 
E~COVI\9 ss. • . .•.•.. o • • •••• o •••• I ••••••• • ••••••• 

Polhns de llJand•·e; .... . .. ... ............... .. 
Fio de vela c de nl~odão ....... ....... .... . .. 
~og~s ~mcricnuo3 ............. . .... . ...... . 

[:~~~~~~~·~·:':':':':':: ·:::·:·: :: ·::::::: ::::::::::::: 
Gax~tns .. .• ..•. . •••.• .. •. .•.. . •.. •......• .• .. 
Golas de sola pnrn os monitot·r.s· .. ..... ..... . 
lujeclorcs de hronz~ .............. ....... .... . 
l ndicnd••rr.s llichnrd ....... ... .............. . 
Keroscne . .......... ............. ......... .. .. 
J.nntcmas de p~tcnte e lampeões ......... ... . 
Línltn de bnrca ............... . ............. . 
Lona . .............. .... . ..... ..... . ... . .... . 
Moinhos para cale . .. . .. . ........ . .. . ....... .. 
~Inca co$ de ferm ....... ........ .... .. ....... . 
M~chado; ... .. ............... .. ........... . .. 
Ocu!os de alcnnce . ..... ................... . .. 
P;> lhn para rnobi!in .... . ....... . ............. . 
Quartolas JI ............ .. ............ .. ..... · • 
Remos de ta ia ... .. . .............. ...... ... .. 
Sabl\o ..... ................... ..... , ....... .. .. 
Sncr.os de conducr.f\O ...... . ................. . 
Sebo em velns ... ; .... : ...................... . 
Sap;~lil hos de metal .... .. ................... . 
Tubos de lona ..... .......................... . 

» de borracha .......................... .. 
Tijolos de fogo .. ...... ..................... .. 
Ti n tns e oleo de lin~ac., ........ ............. .. 
Vhlros ss ... .......... ........... .... , ....... · 
Yarios .outros artigos de m müoõe> navaes · 

como agu lhas de Jonn c hrim, steãrinas. lixa, . 
almotolias, lou~a c talllcr<!s pa1·a bordo, 
plass~ vn e diversos concertos de instru· 
1nentos de naulir.a ..... ... ................ .. 

P. la 1111!/adoria di• mariuiH ali !5 ele Julho 
:la 11382, 11 sabl!l' : 

Acquisição feita por inle1·medio do n~enle 
compradot·, d~ rcloglos, cnixas de guerra, 
ocutos de alcaJu;c, fllgi\rcLros, rcrri'gcns, me· 
dhl\\s ll;u·a. gcnero~, uleu::Jilios~ tdlnofo\das. 
ltt ltClcs, o:cados., UJO\'tisJ J:uupeües. Jau· 
ternas, Lrcm de m~s1 c •lc C<Jzinlla, c1içaixo· 
lamentos, carretos, etc ................... . 

,\udicioua-sc : 

··· ········· ············ ............ ... ...... . .. ... ......... ..... ....... .. .......... ...... ...... 
············ ............ ... ......... 
············ ............ 
············ ... , ........ ........... , ... ......... 
., .......... ............ 
······ ·4···· 
············ ············ ············ ············ ············ ······ ······ ············ ............ 
············ ············ ............ ............ ............ ....... ..... 
······ ·· ···· ...... ...... .... .. ...... 

160,500~ 
l:~O 

875!í000 
ti!S,S~ 

J3:86~l)'J55 
~:0()(,)4.\\ 

47<M200 
2: 130§C·OO 
3:2010000 

ti37c5000 
l:liOSOOO 
6:1~7 
7:3i06200 
~:48 1$000 
0 : 6-18,1~00 
I :260SOOU 

UO,'íOW 
8185760 

3:7735%00 
3:8Sô,5750 

f2 :8l2!>\:ló 
t :5i05000 

2W= 280J 
ô!SOQO 
Ufo60 

2~í OQO 
5:935.')390 
i: ll!Sf.5l20 
l :SG,SCOO 
3:3135t120 

:195ij000 
! :47= 

21 
7:~1! 

39:!23 25 
ó:238!19U 

38: Q 16113:11 
----- 36li:769S.,~S 

A ucspeza a fazer-se a i~ ao encerl'amento do 
cxercicio ............. ;...... .. ....... ... ...... ...... l:óllO/)WO 

---- ---- ~2:o93SS2l 

Pc/a. tle!egacia .:o t/U!Ú>II.I'O e1R Lo~,/r·es alé ,vaio 
di! !88~. R sal.er: 

Cu~lo" rcmc.'\S.; de lonôl o hrim .. ........... .. 
Mem de um Namsplterio etc )Jayuar. .......... . 
Idem de pltospbot-os amorphoro ..... ... .... .. 
Mcm de 11 ma lam~n rl n cle•trica c •ccessorios. 

Addiciona·Só : 

O resto do credito distribuído .............. .. 

Rio <1<1 Pra1<1 até .Abril de !88:; a sabt1· : 

Alcatifas .............. , ..... . ........ . .... . 
Cad~~do·> .... . , ........ ...... .............. .. . 

26:23~~630 

l6:379Qü7 
- --- ü:U3,'i837 

2tll~Sl7 
l29IJOOO 

67 
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Cor ti nns ss .•• •••....• •• .•..•• .•• ..•••.•.•••• 
Govern:.dur3$ de metal ..•.. , .... ..•...•...• 
Folhas de cobre ............... . .............. . 
~·erragens ss ....... ......................... . 
Umpeôes ................. . ............... . .. 
~Jorr:lo ................ .. .. . .. . .............. . 
Missagras e porcas de bronze .. . ............. . 
Pannos do mesn. .. ........................ ... . 
Yidros p~ra oeulos de a lcance ....... . ........ . 
Concertos em diversos instrumentos nau.ticos. 

Pelo Alto Ur!I/JUOV até Maio de 1~, a saber : 

Açquislçào de mo-.cis : 

Louça e talheres ....... .. . ........ ........ .. .. 
Alcatrão ...... . ..... ...... .............. .. .. 
Ar.o novo .... . ....... .......... .. . ...... .... .. 
Bârris de gall! . ..... ......... . . .......... . . · • . 
Boi as de ferro .. •. .... . ... . .......... . . .. . . .. .. 
Brochas ss .................................. . 
Baldes a ... ...... ... ... ........ ........ ..... . 
Bandejas ff ................................ .. 
Caçarolas de ferro .. .. .... . .... . ....... . ..... . 
Cabos de linho ....................... : ...... . 
Correntes de ferro .. . . . . .. ............ .. .... .. 
canecos de pá o . . . .... ........ . ........ .. .. .. . 
Damasco de 111 ... ........ .. . ... ........... .. .. 
Espirito de Ylnho ........ . .... ........... ... .. 
Estopa ........ .. .. . ... ............... . ... ... . 
Fio de algodão ...... ....................... .. 
Ferragens ss .... .. ... • ............ ........ ... . 
Ferro em vergalhão ............ . ............ .. 
Graxa ................................. ...... . 
Jorras de madeira .......................... . 
Lona .. , .... ........................... .... .. . 
Liuba de barca ........... ...... ... .. .. ... .. . 
Moitues .. .. . . ........ ... .... ............ .... .. 
Rebiles de ferro ...... .. . ......... ..... c .... . . 
Remos de fa ia . . .. . .. . .............. . . . .. .. .. . 
~a.bào ... .. ... . . . . ... . . ... . . . . . .. . . . . . ..... . . . 
Solas brutas ................................ . 
Tllpetes . .............. .. .... ................ .. 
Tubos.de vidro ........ . .. .. . ............... . 
Torcidas f raneezas ..... . .. ....... ........... . 
Tintas ss ..... .... . . .. ..... .... ... .......... .. 
Yemiz coaltar .......... : ... ... ........ . ..... . 
Vassouras .... . .... .. . .. . ............... ... . . .. 

Addiciona-se: · 

A despeza a fater-se atA ao ftm doexei'eicio, .. . 

Pe/<1 divisão de ,llulo Grosso e Ladarto até 
.!Caio de t88!; a saber : 

Alcatrão . . . ... ..• . .. . . . ~ - · ..•• .. ..•..• . .. ...... 
Azeite para machina ........ , ....... . ...... .. 
llalança metrica ..... ... . ...... ............. . 
llandeiras ....... .. .. .. ......... ....... ... . .. . 
Hrochasss .. ............. ........ .. ..... ..... . 
Brins novo .............. . .. ................ . 
llacias de ferro ............. ................. . 
l'.abo novo ........ ........ .... . .. ........... .. 
Cimento ..... .. . ... .. .. . .... .. . .. . .... ...... . 
Espirito de Yinbo ...... .... .. .. .. ...... ... . .. 
E~topa ..... . ... . . . .... . . . ....... .. . .. . ...... . 
F1o de: algodao .. ......... . ... ....... . .. .. ... .. 
~'ile te ..... . .. .. , ............... .. .. ..... .... . 
Ferragens s~... _ .... . ~ ... ....... . .... ...... . 
Folhas de Flandres .......... ......... ...... . 
Gta..""ia .. . . . .. . ... . .. . .. . .... . ..... . ... .. ...... . . 
C~umbo em lenr.-91 . . .. : .................... .. 
L.nba de barca ...................... ....... . 
Lixa ... .. ....................... .. . ...... .. . 
Lona ....... ..... . . ..... : .. .. · ..... . ..... ..... .. 

········· ··· 578000 
~ •••• • o • • • •• U,'l880 

···· ········ 81.~2()0 ............ l9Si)760 

··········· · U I)!OO 
~ •••••••• • • o 80/1000 
············ t74~00 
o o o o I o ~ o o o o o 20 00 ............ 10/1000 

i:999/)W ..... ....... 9698000 - - -- ----

561S6oo 
. &nJOOO 

318800 
238$100 
l'SOOO 
nMzo 

f!S%000 
&ISSOO 
90/lOOO 

! :8761!750 
905(100 
315200 
81.5270 
~21!0 

l73,S740 = 50 
91~100 
! 00 

1 : 17~lS!OO 
l2tSH5 
<\35600 

3!.01!310 
61)~ 31 

. 24,!)000 
30/íOOO =· !. 

2:3~~ 
861)750 
asooo lO :09611895 - - --

t:~IJOOO U:778QSW 
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Lanternas de patente ........................ . 
Piassavã ... ............................ ~ ..... . 
Rebites ...................................... . 
Remo> de faia ............................... . 
Stearinas ................................... . 
Sab.lo ....................................... . 
Tintas p~ .................................. .. 
Tijo\Jos inglezes ............................ . 
TapHcs· ................................... .. . . 
Torcidas rrancezas .......................... . 
Vldrosss .................................... . 

Addieiona-se a d espeza ao fazer-se a tii o enc~•·-
ramento do exercício ...................... . 

Pelas provincias, ugunào os documen(os e.ris-
tentes nesta contadoria ate esta data, a saber: 

AMite de luz e para machina...... .. ..... .. 
Aleatrac ..... · . . ............................. . 
Arruelas ................................... · .. 
llrocbas ss .................... .............. . 
Bandeiras .................................... . 
Brim de velas .............................. .. 
!la Ides de páo ............................ ; .. . 
!lomba para esgoto ......................... .. 
Cabo de linho alcatroado ............ , ...... .. 
Correntes de ferro ........... .. ............. .. 
Cim~nto .................................... .. 
Cadernaes !f. .............. ................ .. 
Estopa ...................................... . 
Es~u·ito de vinbo .......................... .. 
Filete ...................................... .. 
Fio de vela ................................ .. 
Ferragens ss.4.4. ·········~ ................. ; 
Dedads de repuxo .......................... .. 
Graxa ....................................... . 
Kerozene .................................... . 
Lona ...................................... .. 
Lanterna de patente ........................ . 
Linba da barca ............................. . 
Louça, talberes etc ......................... .. 
Pedras de amolar .......................... .. 
!lemos de faia ............................... . 
Sebo em velas .............................. .. 
Stearinas .................................... . 

:fiThY~ ~~B-i~;.~:.::::: :::·.::::. ::::::::::::::: 
Tapetes e oleados .......................... .. 
Torcidas francezas .......................... . 
Tubos de borracha .......................... . 
Ditos de vidro ............................... . 
vernizes .................................... . 
Varies cull·os a.rLigos do ntuni~õcs na.vaes- . 

como: sabá~, colla, piassava, lixa , agulhas 
de lona c bnm, vassouras etc .............. . 

.Addiciona·Se o que se calcula despender até ao 
llm do exercicio, tendo em vista a despeza 
conhecida ................................. . 

Pela cot'l!e!a cuanallara. q11~11áo em viagem 
de inslrucção CDm guardas-mariflk!l, a saber: 

Azeite para luzes e machinas ............... . 
JJorracha em lençol.. . .. .. . . . . . . . • .. .. .. .. . . 
Bronze em cba~as ........................... . 
Bomba de iucendio .......................... . 
Jlandeiras nacionaes ............. .. ......... .. 
Barris de galé ........... ; .................. .. 
Caixa de tarracha ........................... . 
Cabo de linho al~•troado . . ................ .. 
Cerne r as para signaes ....................... . 
Cadernaes .................................. .. 
Cartas marítimas ........................... .. 

t0:322~oil9 

1:8005000 
--~- t2:122ao\IJ 

28: 502/P!•3 
--~~ . llí:381),.'302 

2:2i0~5~0 
1:23~$000 
160~000 
8'14j1900 
H2t)OOO 
24/lOOO 

273$333 
3,2l05678 

24S5!)5 
93~600 
36~000 

69 
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Estopa de algodão ............... , .......... . 
liraxa ...•..•• ·~···•• ............. ········~ .. ~ 
Gax~tas ................ ~ .••....•.•..••..•.•... _ 
Ferrngens S!:i .•..••••••••• , •..•••.•.•••••••••.• 
Fio de algodão ............................. .. 
Folhas de feltro ........................... .. 
J,anternas de patente e lampeões .......... . 
Navalbas .................................... . 
Oleados ...................................... . 
~áo~ de suriola .. ; ......................... .. 
~abao ........................ . .............. . 
~ola !Jrutu ................................... . 
Relogios ....•.••.•••.......•.••.••.••.•.•.••• 
Tintas pp ................................... . 
Vassouras ................................... . 

Pera r.o•·vet~ Pamabyha, qMnào esteve no, cont
missão de torpedos , a saber: 

Acquisição de tintas p. p ................... . 

De>pe•n a anmtllar ................. ........ . 

De{u:it no fim uo cxcrc i cio ....... . .......... . 

232/j()()() 
~08Jl300 
59nw 

474-.'!819 
315!00 
70~37() 

lli9~6UO 
iüã~~iO 
2985980 
505000 

207.1620 
1561!800 
>2~000 

2:930~H7 
lU~ H:100~393 

• ...................... 17I·567t50l 

Primeira Secção datconlauoria dn marinha, 3! do Julho de !882. -O cOi\la,lo•·, F. J. F~rrei,·a. 
-0 chele de secção, Ernesto AitftiiSio Ferreim. 

EXERCICIO DE '188'1-1882 

MINISTEHIO DA MAR.INH_4. 

Demoustl'ar;ilo do Gstado da Vill'ba «FI•elcs, t1•atamenw de prMas, cnb:Jl'l'O:o:, 
differenças ele cambio e commissões de saques» 

C•·edllo-Let n. 301,. de :> de 
l'lllo..,emh•·o de 1880 

DESPIIZA 

P~/() !h.e.-:out·o 1'acWuul ~·eguu.do (}.li pruccts
sos orgtmizados po1· esta repal'ti~âo ate a pre· 
sente da!a, a sa~e·· : 

Com o lratamen to de pt·a~.as no Hespicio de· 
Pedt'O IT ... , ....... , • ,. , .. .. • • .. • .. ... .. • .. . I :O\IOD3\Ií 

Com o pagamento de dirTerC11tes fretes....... a:3301$97< 

Al\dl<.iona-s~ : 

A despeza pro\'avel alé c' ~ncerrameuto do 
•xercicio, comprebcndidas 3S diiTerenr.as d~. 
cambio r~sultantes das remessas feitas' pam 
Londres ................ , ...... , ........... . 

Pela pagado1·ia d~ •na•·i~ha até !o de Julho 
!882, a snber : ' 

Fretes de generos e da embarcações miudas .• 
Enterros de olliciaes ....................... .. 
Tratamento tle praeas ....... ; ............... .. 
Ditieren~~s de ·~mlÍill e conunissões de saques. 

2798~80 
!:5518000 

3€55153 
2:968!)290 

tl9;5úl.i)M3 
---- s~:92<i89H 

<>:163,17~ 
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Addiciona-se: 

-~ despez..1 • L1r.cr o l o\ o fim no r~crcieio. . . .... . . . . . . . . . . . ~005(») 

P~la ~eleoaeia 1lo the~at•to em Lon<lt·e~ ttl•' 
.lfaio <le 188~, a sal!et: 

'frat~n:~nto de pt·ao;a> ........... .......... ... . 

Pelo llio da Prata a ti Abr'il de iSS~, a saber: 

Tr>lantento tle Pl''~"1s ..... , ... ... . .......... . 

Add iciona-se: 

A despcz.~ pro,·avel até o fim do exeroieio .•.. • 

Pelo Alto lln'!}ltay atá l!lai~ de IBSS, 
a saber; · · 

Trat.tmento de praÇas.... . ............. ...... sspooo 
Frete de v~lumes..... ... • • .. • .... • .. .. • ... .. 4!1/111~ 

Adtlieiona-sc: 

A despeza prova\·cl alé o encerrnntenlo do 
exerciciJJ .... ......................... .. .... .. 

Ptla divisão de Mato Grosso e La1tar io 
alé Maio de !889, a sabet• : 

Tratamento~de praÇas.. .... . .. ..... . ..... .. .. .. ....... .. : 

AlldiciMa-se: 

A despeza a lazer-se alê o fim do excrctoio . • 

Pelas protincias, segundo as documentos e~:isten· 
!es >testa contadoria a" ~sta data, a sa~e1· : 

To·atamento de t•••~as .. .... .. ........ · .. .. .. . 
llnterros ................ ...... ........ ..... .. . 
Fretes de generos ............................ . 
!o' r ele> de P-mbarcaÇ(íes ...... . .. .. .. ... . .. .... . 

Ad4icioaa-se: 

1:000/1000 

iOOE()OO 

tOO,'j()OO 

3:839,1l000 

O que se caleu!3 despender nté o ll m do 
cxereieio, t~ndo em vista a despwt eon he· 
cida .... .................. ........ ..... . .. S: i74.)090 31: 901~922 

Pela corcda Guanabara, f/UII IU/0 em viagt~tt de 
instrucção tam os guarda&·marWI(l, a sab~r: 

Tt•at,,mento de praças ........ ~ ....... ... ... .. 
Co !li rn issões de saques ......... . .. · ........ .. . 

oespeza a annul!a1· ........ ...... .. .... ... .... . 

WJílOG 

71 

Deficil no fim do exercicio ...... , ..... . ..... : .. .. • .. • • .. • .. • • . . • .. .. .. G5::%7,')8~3 

Prímeí..a sec~ão da contadOria <la martnh:-. em 31 de Jultto de ta&!. - o conh~or , F. J. 
Ftrreira. -O chefe de see~:io, El~1esto A 1/.glfslo /i'trreil·a. 
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EXERCICIO DE 1881-1882 

MINIST.ll:RIO D-~ MARINHA 

Demonst1·a~ilo do estado da verba - Eveutuaes 

CREDITO 

Lei n. 3017 de 5 de Novembro de !880 ... . . 

DESPEZA 

Pelo theso11rn 114Cínnal, se{!Undo o• pro
cestO! rHnetlidos até •sta data, a saber: 

Fardamento para os galés e sentenciados da 
Crõte e Babla ..... ... ..... . ......... .. . .. 

Bandeira remettlda :1 iega~ao do Chile .. . 
Passagens de officlaes e pra~.as . .•.......... 
Telcgramnla> . .......................... . .. . 
Quarentenas ...... .... . .. .... . ... ........ . . 
C:~.rtas te!egraphicas para a repartição dos 

telegrapbo~ .. .. .. • . . • .. . . . . ... .. .. • . . • . .. ~asoo 
- --- 56::!05~!75 

Addlciona-se: 

A despez:• a fazer-se até ao encerramento do 
exercício ... . ... _ .. ..................... . . . ·········· 1.3:>16,!059 ----

Pela pagadoria da marinha até I.S de Julho 
de !.88~, a sabeJ'; 

Gratifica-lias por differenle5 serviços ••.. . .. 
Passagens de officiaes e praças •••••....•... 
Ajud~s de custo . ..... . .. .. ... . ........... . 

Na o prenstas, a saber : 

Organização do índice aipbabetico das leis 
e regulamentos de marinha ............ . 

Compra de casas na ilha das Cobras ...... : 
Idem du privilegio para o fabrico de formas 

do sys tema- Patent Flamelon-Copula ••. 
Idem de exemplares do opu,çulo lnhtula

do - -~ warinba de ~uerra do Brazil na 
luta da independeneia ...... ......... ... . 

Premio pela organizaçao do compendio de 
appareJbo e manobra ................... . 

Impressão, traducçto e broobura da obra 
sobre torpedos ........ . .. ............. . . . 

Seguro do palacllo Matosinho . ........ ..... . 
A' oompanbia telepllon ica, pelo~ concertos 

feitos 11a linha ........ .... ............. .. 
Alojamento e alimento do.~ nanrragos do 

patacho Sap/w •• .... .. .. .... ....... . .. .. . 
Impre.sao do mappa g~ra! da coslt\ do lm" 

pe•·io ............. ... ; . .. . .... . .. . .. . ... . 
Gastos de represenlação e outras de~pezas. 

26:5~9,$2GG 
6: 609118!í3 

ii :302800G 

3:600/íOOO 
27:67(1,$500 

!.5:7006000 

500/íOOO 
2: 000jj000 

&:800$000 
i: 000,'!000 

!OOSOOO 

4-;$988 

5:000/JOOO 
l0:9i3{!5t9 ----

P•lu. d!legacia da theswro en11Anzáres até 
Maio de fS82, a saber : 

Gratifi~-~t~ões dos offieiaes em eorom issões.. 7:039,\~57 
Passage!ls e despezas de viagens.. . . .... . .. 5:6i3jiOOI 
Des~eza:; coUl expllcadores.. . .. . .. .. .. . •. • • 586l)666 

---- !.3:!68~9~ 
.Addiciona-se : 

A despeza _a, fazer-~e até ao encerramento 
do exerctcto ......... .. .. ............... . I :513$332 

&9:6!1$23~ 

U8:923~G60 

!. ~= 000,?000 
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Ptlo Rio da Pl'ata, ate Abtil de i8S2, a sabe!': 

Pass~gens de officiaes e praças ............. . 
Ajudas de custo .......................... . 
Telegrnm1nas ........... ~ •. ,., •.••• , ~ •. ~· ..• 

Addiciona-sc: 
---~ l:52õ~LOO 

A de;peza ft fazer-se até ao finl do exercieio. 

Polo .1lto rruguay, até Maio <lo l882, a sabe~•: 

Passagens d ~ offi ciae; e p1·a~.as .......... .. 
Ajudas de custo........ . . .. : .. .......... .. 

Add iciona-se : 

-~ despe1.a a lazer-se até ao en cen~ men to do 
excrcicio ................................ . 

Pelas p,·ouintias, segundo os docwnsntos.e.xis-
~~~~:~~~~sta cO!!tadoria, até á presente duta, 

Gratificaçúe> por dillerente> set·viços ..... .. 
Passagens de offic1ues e pracas ............. . 
Ajudu de custo ........... : ............... . 

Não p!'etwas, a saber : 

6&.?~605 
380/í()OO 

51){){i000 

300~000 
I :325~005 

Compra de um terreno na província de 
300~000 

62~i00 
3:8723700 
1:~05~000 

santa catbarina ........................ .. 
Despeto f e i ta com o desembarque de SS. AA. 

fOJpel'iaes n~ província de Pernam buco. 
Telegrammas .............................. ; 
Alugueis de casas ........ .. 

---- 10:85S.j307 
Aa d icionn-se : 

O q!Je se c.a !cuia despender até ao llnl d ú e;ter
ClClo, tendo e1n vista a despeza eonhec•da. 

Pela Cl»'"l'eta Guanabara, IJIInndo l!m 1.-irrgn n 
de imtruCfão com gua~da-marinha, a saher: 

Gratificaçoes ao commandanle e lmm~dialo. 
Passagens de pra~as ..................... .. 
Porte de correspondeneia ................ .. 
Teleçrammas ............................. . 
Gra tlficaça.o por occasl.io da v i sita ao a rse· 

na! de castellamare .................... . 

Despeza a anoullor ............... . 

De(ici! no llm do exerciclo ......... . 

l:200~000 
40<.'1>85 
32~Wi 

. 221i~i75 

U.6!íli07 

tu:ôõ3~!:l 

8.1.:60lH355 

Primeira sec~-ão da eonbdoria da marinba, 3l de Julbo de !.882.- O contador, F. I. Fer
reira. - O cbefe de secção, I!.'rnesto .dugwto Ferreira. 

1882-N. 248 A as•em bléa gerallegislath-a decreta : 
Art. L• (Como na. proposta.) 
Art. 2.• (Como na pro~oeta.) 

Projecto 

A eommissh de m3l'inha- e guerra, tel!.do 
e:uminadG a proposta do governo firandc as 
fol'Çlls de terra para o anuo · linan~iro de i883 
;.. :1884, é de parecer' que a. referida proposta 
seja. eonvet."tida no seguinte projecto de lei: 

Accrl!8C6nte-ee no logar comp8t:ente : 
v. v.-10 

Arl. 3.• (Como na proposta.) 
Sala da• conuniasõea em 20 de Setembro de 

i882.-FratlhUn !Joria.- Adriano Pimente~. 

Augustos e dignissimos senhores represen • 
\antes <b. nação. 

E:m cumprimento do prec6i\o Mnstitucional 
e de ordem de S<ta Magestade o Imperador, 
venho apresentar-vos a. seguinte 
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Proposta 

A•·t. 1.0 As forças de terr~ para o anno finan
ceiro de 1883-1884 constarllo : 

§ i. • Dos offi.ciaes das ditferentes classes do 
IJ.na.dro do exercito. 

§ 2,• De ~3.S~Opt"t1Çllll de_pret om circum
stanctas ordm~r1a~ B dB 30.()()()em circlllllStan
cias extra.ordillarhs. Estas forças ~erão comple
tadas na fó1·ma da lei n. 2556 de 26 de Setem
bro Je 1874. 

§ 3. o Das comp.,nhias de aprendizes a.rlilhei
ros, não excedendo de 400 pra~aa. das duas 
companhias de aprendize> mililarea creadas nas 
províncias da Minas Geraos e Goyaz, com o pes· 
soal que lhes foi marc~do, e do corpo de altun
nos da escob militar dJ1 corte e das companhias 
dv alumnos da. escola militar da provlncia do 
Rio Grande do Sul ató 400 praças. 

Art. 2. 0 O premio para. os volnnta.rioa sera 
de 400$000, e para os engajados de 500$000, 
pago em tres Frestaçllea, sendo o dos se"nndos 
pr~porcional a.o tempo pelo qua.fde novo"oe en: 
g9-Jarem, nos termos do art. 2o da lei n. 2623 
de i3 de Setembro de i875. 

§ i.• Os 'iOlUlltarioa perceberão, emquanto 
forem praças de pret, m~is uma gratificação 
igual :i !Mtade do soldo de p_rimeira praça, con
forme a. arma em que serVLrem ; 03 engaj~doa 
perceberão mais uma gratifica~ igual ao soldo 
de primeira praça e lambem segundu a arau• 
em que servirem. 

§ 2. • Quando forem c~ c usos do Mrviço ae 
lhes concederá nae colonías do Estado um prazo 
de terr.., de 108.~00 metros quadrados. 
. § 4.' A import&ncia dt< contribuição pec~nia· 

r1a, de que \rota o art . .i • § 7• da. lei de 26 
de Setembro _de 1874, ser.< de 1.000$000. 

Art. ~-· Fic::un r evogadas as disposições em 
eo:ntrar1o. 

Pala.cio do Rio de Ja.neiro em 20 de Maio 
de !.882.- A/ft>'MO Augusto M o~eira Penna. 

N. 22i - 1882 

Pr-ojecto 

f" commissão de marinha e g uerra, tendo exa· 
nunado a _proposta do governo que fixa. n força 
naval ~h\'a para o o.nno fiMnc~iro de 1883-
1884, e .de parecer que seja a me5llla propollla 
convertzda ezn projecto de lei : 

Accrescente-se no Jogar competente : 

A :1ll3~mbléa g0rallegislativa decreb : 

Art. i. • ( Como na proposta. ) 
Art. 2.• ( Como:na! propost~.) 
Art. 3. • (Como 113 propo•ll•. ) 
.Art. 4. • ( Como n~ · proposta. ) 
Art. 5.• (Como na}propoata.) 
Ar t. 6. • ( Como. m.• proposta. ) 

&la das collll1Úas%1ea é!D 20 de Semnbro 
de 1882. - Franltlil• Doria, -Adriano· Pi
m entel. 

PROPOSTA Dl< 'LEI PAlU. FIXAÇÃO 0.08 FOII.Ç.lS DE 
MA.R P.UU O J:l:ERCICIO OJ: 1883 A. 1884 

Augustos e <Ügnissimos Sra. reprooentll.lltea 
da Dl'Çiio. 

De ordem de Sua. Magestade o Imperador~ 
venho apresental--vos a seg-llinte proposta. de· 
lei, Jlxando as forças na.vaes para o exercicio 
de 1883 • 1884. 

PrOJ_wsta 

Art. 1.• A força naTal activa para o anno 
financeiro de 1883 a. 1884, conslará: 

§ 1. • Dos officiaes da armaaa. e das classes 
anneu.s que fór preciso embarca.r nos navios 
de guerrc. e nos transportes, Ct>níorme suas 
lotações, e do• eatados-maíoree d:u esquadrRs 
e das divisões navaes. · , 

§ 2.o Em circumstancías ordinarias de 3,000 
pra~aa de pret do corpo de Ílllpt>ri~e~ mari
nhe:ros _a de i04 da companhia de imperiMs 
mar1nbe1ros de Ma.to Grosso e das do batalhão 
naval, ~as qua.es P?derão ser ~mba.rcadas 2,500; 
o, em c<reum•tanclal! extraordin~ias, do 6,000 
praç.\S d!lBses corp<>S o de marinhagem. As 
companhl38 de a.prendizes m~~>rinheiros consta
rão de i ,500 praças. 
· Art. 2.• O batalhlio na.va.l e&:ll&ta.râ de oito 

COinp!UlhiaS CO!ll O COlllploto de eQ0 proços. 
Art. 3.• As praças de pret voluntArias. 

quando fore111 e:J~:cusa.s por conclusão de tampO 
do serviç~l. terão direilo a um prazo de terras 
de i08.9oo metros qu:~drndoo nas colonia• do 
Eot..do . 

Art. 4.• Pa.rn. preencher as forças decretadas 
proceder-•e-ha na fórma da lei n. 2556 de 2ô 
do Sctombro de fir74, ficando o -~verno autori
zado a. con~er o premio de 400$ aos volunta
rioa. ?e 000$ aos engajados ~de 600$ aos r &
en~Jàdos; o para. certos sernços e em eircum
atancia.a ox,traordina.rias, a contra tal· nacion.a.es 
e estra.ngeiroR. 

Art. 5.• O governo ã a.utoriza.do: 
§ 1.• A mandar e,_ecutar provisodamente" 

orden~~>nça g-era.l para. a armada, e os codigos 
discif.linar ~ penal organua.do• polo cont~lho 
nav~: , reduzindo ao !Denor num"-ro de cv.aos o 
cast1go corporal e só em viagem e em serviço 
® guerra. 

& 2. • A dar melhor organisaçílo ós compa
nhias de aprendizes marinheiros, reduindo o 
aeu numero, sem, entretanto, diminuir e poden
do augmentar o seu peSSOO\l. 

§ 3.• A rever a t<>bell~ doo Yencimentos do~ 
ofliciaes el!lbar~a.dos em tra.Ilsportes, de modo 
que esses o:ffictaes tenham os mesmos venci
men_tos e contem a mesma antigui4adc gue os 
offict8.es !lDlbarcados em outros Ila.v1os de 
guerra, nio podendo o o:fficial demol'O.-r-se ern
llar~do no• transportes por mais de tres annos 
nem 1r para ollea aern ter o tempo de embarque 
em O!ltroe tla,-ioa, exigido por lei paro. as !>to-
moo'*· · 

8 4.• A reronnar a 81C0la de marinha, aim
pliftcando o eanao e t.om~ciOoO lll&il ~ralico. 

§ 5.• AHI!OTID.&l' 01 ...... - de matlllha. do 
Jmperio ie tliOdo " do\al- du of!kinaa índia-
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pens4veis, e habilit~ndo-os a satisfazerem :la Art. 2.• Revogam-se as disposiÇQes em con-
necessidades do serviço da. armada. t1·a:rio • 

.Art. 6. • l!"ic:lm revogadas as disposições em Sala. das commissões, em i9 dê Seie:mbro de 
contl'l1ol'io. 1882.-.A.ffonso Celso Junior.-LeopoEdo de 

Secret~P.ria. de estado dos negoeios da marinha. Bulhões. 
em 26 de Maio de 181!'2.-A»tonio Carneiro da 
Rocha. 

Vão a. imprimir as :s~guintes 

REDACQÕJ!i 

Redacçao do artigo additivo ctestacado do 
orçamento da receita (n. 195 A de 1.882) 

A assembléa geral regoh·e : 
Art. :! . o Fica o governo a ntorizado por:~. !'e

novar por cinco annos o contrato de colonisação 
com a sociedade colonisadora de Hamburgo de 
1849, o q \lal nndoQ em i de Abril passado. 

Aro. 2.• R~vogam-•e as disposiç<;ea em con
trario. 

Sala das commiesões, em 20 de Setembro de 
i882. -Alfonso Celso Junior. - L. de Bu
bMes. 

Redacç,7o do additi'llo destacado do orçamento 
ge:ra! da •·eceita do imp<rrio (n. 195 A, de 
'1882) re!ati~o d Companhia Zootech
nica. 

Art. 1. • E' autorizado o goY"erno s. conceder 
à. companhia Zootechnics. e Ag1•icola do Brazil, 
da 'I ual é cancessionario o Dr. Domingos Maria 
Gonçalves, a garantia de juros de 7 •lo ao anno, 
dnrante 30 annos, sobre o capital a.té 500:000$ 
par,, montar um dos estabelecimentos qne pre
tende crear, ol.>dgando-se a dita companhia a 
ccm!1riJ:- durn.nta esse prazo, as condições apre
sentadas' á camara dos deputados a a sua petição 
de 18 de Janeiro do corrente anno. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em con
trario.- Alfonso CeE•o J1mior .-L. ele Bu
lhões. 

RedacçcZo do additi~o destacado do orçalltCnto 
da receita geral,»· i85 A de 1882, sobre a 
astmda de (erro entre a V argem Alegre na 
prooincia da Baltia e Cachoeira das P"
nellas de M i»as Geraes. 

A nssemblea geral resolve : 
Ar 1. t. • Fica o governo autorizado a vender 

ao coucessionario da estrada de ferro projectada. 
entra Vargem Alegre, na provínc~a da Bahia, 
e Cachoeira. da• Panella..s, na de Mmas GerMo, 
ou i em preza q us para tal fuu se organizar, 
seis kilometros de terras devolutas de cada lado 
da refeJ·ida. estrada, nas mesmas condiçõe• da 
venda feita em i849 á •o~iedade colonizadora 
de Hambnrgo, dispensa.nd~ o conce•s~onario ~11 
seus representantes da obr~gação de m.troduz1r 
colonos e seguindo no mats as d1spost~õe• do 
decreLo 11. 2i66 de 26 de Agosto do iSSO, pelo 
qual se fez i4:'nol cDncessão à estrada de ferrD 
de Caravellas na província da Bahia, a Phila.
delphia na de Minas Geraes. 

Redacç<iO do adrlitiTJo rlestaoado do orça
mento geral do impe~io ». 195 A de i882, 
sobre 11 nal)egaçiio <lo ri o dtt V eEhas e de 
S. Francisco e seus affiuentes. 

A assembléa geral resolve: 

Art. i ° Fica o governo o.ntorizado a con
tratar com quem melhores condições otferecer, 
a. desobstrncçrro e navegação a, vapor do rio das 
Velhs.s, do pQn.to julgado m.a.is conveniente até 
a sua fóz, e do S. Francisco, do Pirapor<~. até 
J atobâ, estaçãe terminal da estrada de ferro de 
Paulo Affonso, garantindo juros não excedentes 
n 6 °lu sobre o c:.i.pito.l cffcctiv.o.mcn~c dcspEm
dido até o maximo de G.OOO:OOOS, c concedendo 
os ú11tros favores ordi!lari:tmente feitos a em
prezas semelhant · s. 

Art. 2fl R.evogo.md~ê n.s disposições em eon.
trario. 

Sala das commio•ões em 19 de Setembro de 
1882.-Affonso Celso Junior.- L. (le Bi{
lhóes. 

Rerlacçilo do ar_tiyo adàiti-un destacada flo 
orçamento da receita 

A assembléa geral resobe : 
Art. 1.• Os juizes de direito c de.>embarga

dores. que ser~iram nos dístrictos das relaçõ·cs 
de Goyaz e Cuyabti, go>arão do D'·edicámento 
de um terço de :l.lltiguidade. 

Art. 2.• Ravogam-•e as disposições em con
tr~u·in. 

Sala d.?.s commissõos em 20 de Setembro de 
1882.-A./fO>lSO Celso Jt.nior.-L. ·de BH
Ihúes. 

O SR. Pm:sJDE>ITE:-Tam o. pal11.vrn o S1•. 
Thomaz Pompeu. 

O Sr. Thomaz PolllJ?.eu diz qne 
muita de indn.tri:c tem se absttdo de toma.r 
parte em di•c<1..slie• em que cnt,·a simples
ment;) a pQ.rsonalidade e nun-cn o interessf) 
re:1l do paiz. 

E' porem demovido desb. norma de con
duc~. forç;do pelos collcga.• tio 2• e 8• .dis
t:-icto3 da sua provincia., que em. sessões an
teriores se occuparam de pequenas qu~stães 
attinentes aómente <~. individualidades da menor 
importancia no Ceará. (Apoiados c n~~o P~~oin
dos.) 

Sempre entendeu que no recinto da =nara. sõ 
devia <ichoar o. voz dos representantes ds na-. 
ção em provei to dos interesses legitimes do 
paiz, e uunca em n~sfolgo de odioa pessoae$ 
que deviam circumscrever-se unicamente ao 
ambitodo CaJnpAna.rio aldeão. 

O Sn. ANro~I? _PmTo:-Nã_o a~ciado. F_allei 
em prol da ad=t~tração àa JUSti~a. na mmha 
província. 
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u:~~ s:a. DEPUtADo: - Continue, vai muito 
bem. 

O SI!.. ANiomo PmT<J :-Ao cvntrario, .-ai 
m,r. 

O SR. Ta:o>IAZ Po:I!Pllli :-Entendet":Lrn os 
nobres deputados do 2• e 8' districtos da 
sua: província que de.-iam e.ccusar o presidente 
do Ceará .•• 

O S11.. A. .. ;:o,no PmTo :-Muito justamente. 
O SR. Taou.~z PoMPEU :-•• ,. por ha.,..er 

•anccion.:do uma lei J>rovincial de ..-erdadeiro 
interesse publico. 

O orador passa a. expor á cama•·a. os mo
tivos que determinar"m o presidell te dessa 
provinch a Slncciop.ar a deliberação da as
oembléa provinci~l afim de que todos saibam 
quaes os seus·intuiOOs,aas razões de pa.triotiBm~ 
que actu~ram em seu espirito. 

0 SR. ANTONIO PINTO :- Vinganç.~ contra 
U."'- ~veraario politico, roubando-se-lhe, pó
de-se dizer, o pão. 

O SR. THOMAz PoMPEU : - O nobre depu
t~do pelo 8• dist~ieto do Ceo.rà, mais intcr<>s
aado nestl Clu&stã.o, levou 8. m:i. conta. de seu 
ikdaliuistrado!' o acto pelo 'lual S. Ex., sanccio
nando a lei proviMja.l de 8 de Agosto dD cor
rente anno, removeu n cadeira de latim da 
cidade de S. Bernardo de Russas psra Qrri
:o<eramobím. 

corre o seguinte : ha maie; de anno que~ ella 
. não tem a frequencia. exigida pela lei, · 

o S!t. ALYAl\0 CAMrNSA.: -Assim eo!Xlo to
das u cadeiras do Ceará,depoi~ da oeeca. · 

0 SR, THOMAz Po:IIPJ!U : - Apenaa qu.atN 
alnmnoa ss matrico.laram. ne~~~a escola, no uhi. 
mo anuo, dos quaes dous err.m filhos do propTio 
professor, e os outroa não frequentavam-na. 

O SR. ALvARO CAl!ll'!llA: - V. Ex. não 
prova isso. 

O SI\. TaoM.<z Po>IPEli : - Isto cousta dos 
mappas enviados à directoria de instrucção 
publiea. pelo proprio "professor. 

O Sn.. AATalHO Pimo: - Onde esüo o~ 
mappa.s 1 

O SR. Txo>rAz PoMPEt: não os tem pre
sente, mas refere-se á. discussão havida na 
ass~m.bl~a provincia.l e à inf~maç~o do di
rector da instrncç.ão publiCA. 

O S R. Al'mR~nE p,,..,.o :-E'" info~tnação do 
homem mais apaixonado que conheço. (N<!o 
apoiados.) 

O SR. THoMAZ Poll!l'EU diz que S. Ex. póde 
pensar como q_uizer a respeito do director da 
instrucção pufiliea., porque alle é seu ~o-reli
gionario ; o. administração da provincia e a as
semblóa. provincial deviam, porém, guiar-a~ por 
informa~ões de foo.tes officiaes. 

o s METON:- Melhorando a SO>·ta do pro- O SR. RonruouEs JuNroa:- O diractor da ins· 
fess()r.R. trncção publica õ conservador. e muito distincto. 

O SR. THOMAZ Po~rp:r:~·:- No. entender do 
S. E>.. e•se acw é attent..toáo doa direitos ad
qui~idos por e•te prof~ssor, e á lei provincial, 
por elle ter direito :i. inalilovil>ílidade. 

Os SRs.ALVJ..llO C.tmNlU E ANTONIO PINTo : 
-Apoiado, 

O SR. THo~>uz PoMP:Jli;:- Oa o orador, ou o 
nobre deputado não comprehendam " accepção 
da palavra-iilamovivel, .• 

O Sa . .:I.LvARO C.o.MIKHA:-Pel·íeitaru.ente. 
O SR. THolaz PoMPEU:- ... pois por-tal 

entende, no caso vertente, não poder o professor 
occupu--se de outra matería, que não .seja. 
aquella p~ra a qual foi chamado a. disciplinar. 
(.!V <ta <'paiados.) 

Pela t:b.eoria de que o profe~sor não póde 
ser removido d& logo.r em q ne se acha, dar-se-ia 
a ineongraenda das assembldas ~rovincia.ea 
não poderem extinguir ~eiras nem crear 
~ovaa, apen.r da clara e determinante dispo
siçil:o eonslitucioo.al. 

Pelo fa.ciO de ser ojniz de dir~ito Íll nccionario 
in~movive~, ~everis. SQ concluir que as assem
blee.s provmc1aes não pudessem uslr de susa 
prerog-ativas, extinguindo corn&rcas; fazem, 
porém, o contrario; estll~ a de~retar a supprés
são deliJls e a. c~ de outras todos os annos. 

UM Sa. DJJPouoo : - Mu sempre •e elamou 
contra aemelhanteJ aclos das aBBembléas p~o
''inciaes. 

O Sa. THGl!AZ P1»1PZU : - Relativamente á 
cadeira de latim de S. Bernardo cje RWIIIas oc-

O Sa. TliO:t!AZ PO:>lPl!:u;-Desds que a c&
doira de latim d.e S. Bernardo de Ru•oas ·não 
consultaví\ os interesses pt~bliooo, cornpreheildc
se qt~e a assemblé"' provmcial, decre •ando a sua 
snperessão para. collooal-a llQ ponto em que 
melb.or •?rvi••e não pratioou senão um Mto 
de patriotismo,digno dom~ior elogio. (Apoiados 
e não apoiados.) 

Nem a assembléa prol'incial proceleu de 
modo irregular •• , 

o sa.. ANTON(O Pm~o : - Fot um dioabafo 
~a.rtidario. 

O Sa. THoJ>u.z PoYP.E{J :-••• nem por des
abafo po.rtidarlo, nem por sorpresr., como ave.n
çou o nobre deputado pelo 8• dístricto de so.a 
provinci.o.. Para que houvesae oorpresa seria 
preciso que a a.ssembléa deeretasse, sem a 
conveniente discussão, sem o conhecimento ela 
maioria de seus membros, em menospreça das 
formulas e garanLia~ regiment .. e&, uma tal 
medida. Mas isto nlío se den. 

Apresent-ad;~. u.maementh no dia 7 de Agosto, 
foi adiada para o dia 8, tendo um largo debate 
q ae preencheu a sessão desta dia, sendo g,final 
vouda no dia 9 do mesmo mez. 

Sendo aprescnlada no dia. 7 e encerrada no 
dia 9, honve o tempo preciso para. apreciar e 
disco.tir a. ~ conveniencia.. Não foi tf.mbem 
um de~~&bafo pa.rtidario, por iaso que a at>em
hltí& provincial, tendo uma maioria. conserva
dOI'&, de facto, não podia consentir na. :(>O&Ierga
ção de · sellS juteresses vita.es, manifestando 
formal intenção de prejudicar a seus co-reli
giona.rios, 
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Não se póde coll\prehender como uma. cor~o
ração intimament~ vinculadA a uma opimão 
l'olhica, c.ompasta. de dua::!. partes iguass, 10 li
boraes e iô conservadores, tendo por preside llte 
peGsoa d' parcialidade .liberal, por conseguinte 
inhabil para manifestar sua opinião, regimen
talmente, tiv9!5se, em m:~.ioria favoravel a. ella., 
eoncor>ido para. o ganho da "~>.usa adver~• _ (H a 
um aparte.) 

O orador insist~ em qu~ o presidente não 
podia ter voto, ficando po1• conseq uencia i5 do 
lado liberalB iS do lado conservador, ou melhm·, 
levando em considel·ação o que dizem os jornaes 
da. adhesão parcial de um dos liberaes quJ têm 
acompanhado constantemente nas votações os 
grupos consel"''aclores, representados no. mesma 
assembléa, ficam de facto e:dstind~ 17 vo~os con
serl'l!dores e 14 liberaes. 

O Sn _ ANTOli!to PtNTo : - E quantos conser
vadores votam com os liberaes 'I 

O Sn. TuoMo~.z Po~!PEU:- Sendo assim é dit~ 
ftcil admittir-se ~ allegação de odio pa.rtidario 
por não se cClmprehendtn•, l'epet•J, como uma as~ 
semblé, com maioria conservadora ti vess~ a 
intenção de pr~judicar a um seu co-reli~o
n&rio. Não houve, porta.n to, paixão partidad.a.. 
(Apoiados B n<TD apoiados _) 

Ex,tmin~rã. agora a c1uestão de dever ou não 
o presidente da. provinc1a sanccionar esse aoto 
da aaoernbléa provincial. 

O S1t. Root~.muEs JuNIO!i:- O presidente uao 
podia tlei"ltt\r de o •anccionar. (Apartes.) 

O SE.. Te o""" Po>t:Pl'lU diz que 11-\ hn dous 
CliBOS em que & prelidente âa provinda e obri
gado a negat• sancção aos projectos das a'Sem
,!lléas provinciaes: quando e[lc ê hostil ao• inte
resses publicas, •• 

Os Sns. ANTo!ilO Pnrro E ALvARo C.A:rx!I~HA; 
-Como este. 

O SR. THo~rA• PoMPEu:-.• - ou quando é in
constitucionaL 

Orn, J•clativamentc á. mud~nça da cadeira de 
1&\im. não o e deu nenhuma das du!ll! condições. 
Já. damonstrou que a. sua perman~ncia. na cid&de 
das Russ~s, pela fulta de frequencia de alum· 
ncs, nfío polia conHnaar sem gra\'G prejui7.o 
para o • >niço pu\Jlico " para us cof,·e~ pro vin
ciaes. SWL trans.ferencia para. uma cidade im.
~rtante, onde poderá encontrar os meios de· 
vida pr~cisos, aproveitando ac uma parte da 
população, consulta as verda1eiras razões de 
O.l'dem publica_ O pre•idente não podia ne
gar-lbc sancção. (Apoiados.) 

· O nobre deputado· pelo 8• districto do Ceará 
nllo fez mais do que dar e:!:pansão ao seu entra
nhado amor· e dedicação partidaria formulando 
oonsura tão injusta. 

0 Sn. ALVARO 0A.~HNIIA: -Não apoiado. 

O SR. THOMAZ PoMPEU prosegne dizendo 
qne,em fo.ce do q,ue acaba de e:.: por, o presidente 
andun perfeitamente bem nest\ questão.(Apoia
dos e Mio apoi.ulos.) 

A inda l'Cferind<HJB a facto• accarridos rêMn
temente na mesma província, o nobre-deputado 
entendeu dever lança.r accusações a esmo con
tra o digno e illustrada presidente, Dr. Barros 

Pimentel, urn dos bellos talentos da nova gera
ção, porque demittiu um collector ••• 

O Sn. ALvAll.o CAM!NB:A: -Sem ser ou
vido. 

_ 0 S~. T:so~Ú Po}IPEf! :- . , . que havia 
mfr1ng1do a lo. formal e cr1minosnmen b _ Como 
s. Ex- se occupou li~reiramente deste assum
pto, não vale a pena de refutar a sw;. at·gu
mentação, que foi nenhuma. 

Basro. o o~dor . dizer á eamara que este 
collec tor ha Vla ahenado bens hypotlieeados á 
fazenda provin~ial {n,<o apoiados), ímquanto 
declarava-os SUJCltOs a flança legal, incorrendo 
em pena comminada no nosso codigo crimi
nal. 

N'stas condições, é hcil úe ver-se que um 
presidente do província, moralisado, honesto e 
brioso, como sOe ser o do Cearã, niQ podia 
fechar o• . olhos às provàs da culpa!Jilidade de 
um exact"o~ da fazenda provincial, por nao 
<ruero~ moleat"' n um cabo eleitoral, emoorn 
patr<lcinaào por poderoso• chefes polüi
cos. 

Nem o iUusu·e Dr. Barros Piu1entel, que em 
sua eurh administraç-ão tem dado sobejas pro
., .. de n~o se gui~r por pai~ão partidario. ou 
pot> odicJ pessoal. podia <ruer~_~r desmentir G 
justo e merecido conceito de !I1odQt•ado e impar
cial areado e apregonào p~los proprios cons~r
vadores do Ceará, em artigos de jo,naL 
(Apoiado~ • ap,rtes .) 

Para não trazet• á c:tsa senão Ulll testemunho 
demonstrativo da imparcialidade e desprenden
di!l!euto de partido com quo procede este hon
ra~o administJ.•ador, ba.ta o or"do'· lembvr aos 
nob,·e~ deputados que o inte,rrompem que os 
duàs nomeações feitas uHímamente na sua 
provincia para ca.l~go ih confb.nça, o de pro
motor, recahir~m em dolls consE:rvadorés, um 
da parcialidndo do Sr, Barão de Ibiapaba, outro 
d~ do Sr. Barão de Aq uiraz. 

Ora, quem procede desb fórma, eom a. mais 
compleLa isengão de e>pirito, chamando para 
cargos pablicos aquelles am quem auppõe apti
dào,sem consultar a sua cór politie•,cerbmento 
d o é IIIOVÍdo por adio J':lrtidario _ (Apoiados.) 

O Sn. BAssON:-ü nobre dsputado \em feito 
defesa. cabal. O Dr _ Pimentel é incapaz de 
sacrificar a j:~Btiça e credites de sua adminio
tração a sentimentos mesquinhos. 

O :!;n._ TnOOW! Po>!PEU limita-se por ora " 
esta3 obsery.,ções e P'de ao Sr _ presidente que, 
no ca.so dos nobres deputados adduzirem llO\'JS 
argUmentos: ou. accusações, lhe coacad& a pa
lavra para lhes responder_ 

O Sa. ANTONIO D:Z SrQU.EittA:- Nenbum ad
ministrador daria. malhor garantia de moderaç&o 
do que o Sr. Dr. Barros Pimentel-

O Sr. Alvaro Ca:m.inha :-Sr. 
presidente, não podia ouvir em silencio o que 
acaba de dizer o nobre deputado :i)elo 7• dis
tricto de tninha provinci~, a-.im como o que 
ha poucos <lias disse o IU>bre deputado pela 
Bahia, o Sr. Rodolpho Dantas, quando pracu
rara.m defende!' o actuâl presidente da provinch 
Ceará.. Até certo ponto justifica-se a "~tiL11do 
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dos. nobres depu~os, pelos sentime~tos :de I póde ser removido! além de ou~o~ motivos, por 
aiil.lzade que ambos votam áquelle funcc1onano, a.ccesso e entrancms, a.o passo que os profes
mas os proprios termos 'lm que foi articulada sores da instrucção sec11ndaria não têm accesso 
a dofeba, n:lostrn.m quanto el!ii. o improcedente. morrem no lagar para. onde alto nome..doo: 

O Sa. RAnsBONA :-E~a. amizade fund~Hte (Apoiados e nüo a.poiarlos.) 
na just<c;a que lhe á derida. Finalmente as•egurei-lhe que isso não pas-

O S11.. ALYAll.o CAMINHA.:_ Atá ha pouco sava de ameaças mfundadas e que. só tinham 
tempo 3. imprensa conservadora de minha rro- p~r fim capt!-" O seu favor ~ C?nquiatM VO\?~ • 
vincia não tinha dito um~ só palavra hosti ao A_md" depms ~o 2o esorntlnw me foram dtrt· 
presidente. Educada nas no~masda. moderac;ã:o, g>da~ car:as, &VlSal_ldo-se-me de que~ tramava 
da. tolerancia e do respeito ás autoridades con- a e;ttmcc;ao ~a. ca.de>ra Oll a sua remoil_:-o. N~~ea 
stituidas, do que deu provas quer na. admiilis- IJ.Ulz acreditar que uma corporaça'? .poht,ca 
tração do Sr. Pa.dua Fleury', quer na :.dm.ínis- qualquer que se prezasse, ou u~ admi':Istrador 
ll·ação do Sr. Leão Velloso, a impNnsa conscr- que soubesse o que era moder~çao medio<l!'e, se 
vad.ora de minha provincia. tinba g-uardado todas prEe~~ '\seme}:hatnteo maneJosd !t" 
as Ees~_rvas e. até cert!'- benevoleneia com re- men~e n:~rnh"a. apcr~!in qb.e s:ova:a'd6 u &,:',ro 
laçao ao Sr. Barros Prmentel. _ e • P ·' 

Entrtauto, os ulilino• acLos po>· S E::<. pra- que nao eram sem fundanJ.ento os rec~lOB 
ticados mostr&m que elle desviou~se inteira- da_qo.elle p~ofessor, pelas ~mea.ças que l~e foram 

mente do ca1uinho que havia: trilhado a.té agora, ~·o~l~~~~o P~:_::~o.(~~J !~~~ atlan~~~:~~~ 
e que se tem. lançado e:<?lusivaroe":te nos bnços intl.o.sncias politicas de outras loca.lida.des. 
de. eeus an:ngo~ os mal~ partl;darlos, .IJ. ue de~! e E visto que o nobre deputado pelo 7o dis
exigero sacrifiCJ.o~ superl?YCS a sua unpa~Cla- tricto de minha provio.cia fez·, a seu modo, o 
dadc e mode.raçao, qualidades estas que t&ilto hísto,ieo do quo alli se tom dado uhim~>mente 
f~ram precomsadas ~elos nob1•es deputados. fal-o-~ i ta.mbem a meu turno. ' 

q Sa. Tso~1.~~ POMPEU :- Isso é uma phan- Tendo o deputado provincial João Paulino 
tas1a d~ V. Ex. proposto a restauração da cadei1·r. de latinl de 

O Sn. ALVARO CAMtNIU : - A propria ca- Qub;erarnobim, que ficara e:s:tincta por h~~er 
mame " paiz, para quem appellaram os nobPea fallecido o respectivo funccionario, passo o. esse 
deputados, conheoem perfeitame11te quo uão só projecto de lei em i• e 2• discussão ; 
por sua idade e exalta~ão, como pela pouca qua.ndo foi levado á 3• discussão, ã ultima. 
e:scperiencia dos neiocios publicas, o presidente hora. e aproveitando-se a. a.usencia involuntaria. 
<la província do Cear& não póde ser comp~ra.d~ de dous deputado• conoervadc~e•, o que dava. 
MS dous dig-nos administradoras 'lu e o prece- maioria aos liberaes, fez-se yass1: u~na emendA 
de1·am. removendo a c~deira. de lat1m de S. Bernardo 

Os Sn.; .. RA~Isnox>.. Teo~!AZ Pol!PEU E ou- pal"a Quixeramobim .. 
· Devo notar que a restauração da ca.deira de· 

-raos : -Não "-poiado · Quixeramobim tinha en.ctamen~e por base a 
. O SB. ALvARo CA)!!l<HA : - Dislo vai elle i~·ualdado de condi~ões com relação á cadeira 
dando as mais exuberantes provas, como hei de S. Bernardo , quer por s\lllo imporlanci .. 
de demonstrar no correr das observa~.ões qu.e commercial, ~olitica,civil, qo.e1· peh ~opulação. 
passo a fa•er. Não se pode d1ze~ que uma comarca SeJil.SUperior 

Quan.lo se procedeo. i eleição para deputados á outra. Ainda me>mo •uppondo que tn·esse 
geraes, em fins do anuo passado, 0 meu compe- alguns visos de procedencia a. razão de que a 
tido1· no 8• distl'icto, po1· si c po1· interpostas cadeira de S · Bernardo era f1·equentada apenas 
pessnnes, procurou obte~, mediante prome!las, po~ 4 discipalos, com que dire1to se removeu 
do d[•tincto profossordê latim da cidade de S. aquella es.deira para uma Olllra localidade, que 
Bernardo, o Sr. J. Floriallno Delgs.do Per- não tem e não se sabe Bi terá algum al.umno, 
cligão, toda a vota-Ção de que podia dispJr, e porque o. re3pec~iva c&deir~> eot&va extinct~ ~ 
não <i pequena, por causa de sua familia nu- Si a ctJ.deira de S. Bel"Ml'do só tinha quatro 
met•;.sa e de sous ~migos. nlumnos, o que aliás não se acha pl"ovado, por-

OSa. THo>r.u Po,tPEcr :-V. Ex. teve dous que os atcustados produzidos referem-se so 
contendores; é·pr~císo explicadato. mez de Maio, e d'ahi ern diante podia a ca-

dei.J.·o. Ler sido freq11entada por muitos disci· 
O Sa. AL'rao C.~MINH.t:-Sabe V. Ex. g_ue poJos; ainda mesmo q11e isso fo<se verdade, 

os dous obra1·am de accórdo no 2• escru- devo dizer q11e no lyceu da capital e em outros 
tinia. lagares da p1·ovincia ha aul~• m~nos frequen-

Ao mesmo tempo que se lhe f.u-ia esta pro- tadas do que aqu$lla. 
posta,ameaçavam-o de qo.e, caso nlío fosse fa~o-
ravel ao men raferido contendor, ou a cadeh·a. O SR.. THOMAZ Po>tPZD :-Isso nada prova.; 
s~rh exlineta ou elle seria removido. Estas póde o.té provar de mais· 
ameaçao,que cheg-~ram a oer feita• pelo jui• de O Sn..ALv.lll.O CAMINHA:-0 o.rgumento do no
direito da coma~•ca., foram levadas ao meu co- bre deputado é que prova de maia; su~ consequen~ 
nhecimento. Procurei trau'luillizar,tanto quan- cia seria supprimir todas as cadeiras de latim 
to era pouivel, a.quelle meu co-religionario e da provínciA, que não tivessem m~is de q~a~ro 
digno f11ucciono.rio publico, Eo.~endo-lhe ~en~i.r a.lumnos. Entoetanto ~ i posswel. e-ng1r, 
que seu emprego em vital icio, mais inamovível depois da calamidade por que passo H o Ceará, 
do que. o do proprio magistrado, porque este nas ditierentes Ioe&lidades do interior, uma. 
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gran:le frequencia nas aulas de ensino secun
d~rio. 

Part~. mostrar as vantagen5 daq uelb. cadeira 
em S. Bernardo, cumpre !em orar que naquella 
cidade aprendeu s~u btim o muito illustrado 
e virtuoso prelado de S. Paulo. (Apoiados.) 

Si outr'ora. ::;a exti.nguhsew .. com a facilidade 
de hojl?!, as cadeiras de la.tinidarle do interior, 
unic3 serviço que "' faz ao sertão, talvez 
alguns de nós, deputa-doe fOl' aquella provín
cia.! n.ãv e~:~tive~semos sent.ád.os nestas bancadas; 
ter ... no!!'-iam faltado oceasiü~ e rn.eios dé aprendél' 
os primeiro' rudimento; do ensino secun
daria. 

O que é fóra de toda a dn vida ê que seme
lhante acto d·1 u•embléa provincial foi dicbdo 
unica e elclusivamente pelo odio politico, pela 
vingaoça partidaria, po~ motivos incoofes
saveis. 

O que mais admira, senhores, é! que se con
.~tituisse defenso~ de semelhante aeto a nobre 
deputado pela Bahh. Não ha um mez que 
S. Ex. apr~sentou um projecto de lei para a 
propagação do ensiln ecc~ndsdo do sexo fe
minino. 

Pois é o mesmo nobre deputado, que pretende 
prodigalizar a mãos largas o eosino secund•
rio ao sexo feminino, quem vem justificai' a 
suppressão de uma cadeira de btinidade para o 
sexo masculino ! (Apoiados.) . 

Isto prova que o nobre deputado por minha 
provineia, wmo o nobre deputado pela Bahia, 
não vieram a kibuna convencidos da juestiç~ da 
cansa que defendem ; \~eram apenas cumprir 
um de\·er d~ amizade, alias muito louvavel, 
mas que não póde justifica.r o acto do presi
deote do Ceará.. 

A imprensa coneerva<lora. do Ceará, cujo. to
lerancia os nobres deputados ni.o podem contes. 
tar (protestos), pela :nenhuma opposição que 
tem foi lo as ultimas administrações, :'Lo q ttaes 
pelo eont.rario teceu elogios, appellou para o 
Sr. Barros Pimentel. 

0 SR. ANTONIO PINTO :- Ninguem contesta. 
o merecimento e a capacidade intelleetual do Sr. 
Barros Pimentel, mas o seu acto não tem defesa. 

O SIÍ.. ALVARO CU!INHA :-Esperava-se que 
S. E~. não 111nccionasse o aeto da assemblóa 
provincieJ, que não subscrevesse a uma perse
guiÇao tl!o ioiqua.. As exigencias, porem, foram 
superioMs ás suas forças, Ji sua energi.a moral ; 
S. Ex. não sabe resistir a :>.migos. 

O Sn. THoMAZ PoMPJm:-Não houve villgança 
política, nio é capaz de pro'l'ar, e a proT>. é que 
na. ae3e::nbléa eYi atem mnitos conservadores. 

. O Stt. RATI&BOIU :-Defenda a maioria con
servadora d~ assembléa. 

0 SR.. ALVARO CAMINEIA :-V. E1. verá que 
nõ:o tiveram parte ern semelhaote aeto. (H« 
outros apu:rtes.) 

Não se tra.ta de personalidade•; trata-se do 
respeito á lei vigente de mU..ha provincia, ondo 
os professores publicos não podeni •er remo
vidos senão a pedido ou por im"(losi~ões de pena, 
depois· de processo regular. Es~a lei creou di
rrooos para os profesaores e:ustentes, e a as 
sembléa, que legisla para a província, e cujo$ 

d~überações !lão devem ter o cunho de intere~se 
ou de ving-~oça pessoal ; a assembléa, que uM 
tem funcçõ~s adminisLra.tivas, uiio podiat controA.. 
a propria legislação provincial, remover um 
funcciooado inamovive!. Este precedente é uma 
espad• de dous gumes, que mais tarde poderá 
oer manejada cont.ra seus autoreo. (Apartes.) 

Allegou-sA om defesa do presidel).te do pro. 
vincia., que elle não podia oegar sa.ncção a essa 
lei senão oo caso de ataca1• os interesses da 
provincia.. 

Niro tenho naMssirlade de pondera r que o 
prim~ro interesae da pl"ovincia -e !l obser\'ancia. 
fiel de suas leis ; além disto o fac. to de ser uma 
cadeira pouco frequentada d uraute dous ou 
tres me2es, nã.o c.onstitue inh!tbilidade d~ um 
lo~r quolquer, pa1·a con tinaar a merecei-a ; 
o 1nteresse da provincio. estava na eooservaç~o 
daqu•lla cadeira. 

Os predecessore! do aCtual pl.'êsidGnt~, ne
gando sancçíio a alguns actos da ass~robló~ 
provinci·JI, mostraram que é possi~el fazel-o até 
por motivos a, moralidade publica. (Apartes.) 
O conselheiro Leão Vol!OS<J, quando prasidin 
aquella ~rovincia, negou sanCÇão a uma lei que· 
isentava um collector de um desfalque verifi
cado. declarando que o fazia a bem da morali
dade publica. 

O Sit. THOI<u Po\!PRD:- E' infeliz a ana
logia ; não ha pari da.de. 

O Sa. ALVARO CA>tL-.;KA:-A carnat•a que o juJ. 
gue;são dous cscandalos praticados; um em favor 
de nm co•ra!igionario do nobre deputado, outro 
contra um adversario. A moralidade publi ea e 
o interesse da província estavam empeohados 
em qu) se nã.ü eonsumma.ssem. 

Já o disse e repito: si a falb do. frequencia 
por alguns meze• pu<lesse dete=inar a e:rtinc
~io de uma. cadetra, algumas do collcgio de 
Pedro li e dl escola normal delta ·eórte j& de
viam e•tar cxtinctas. (Apartes.) 

A extinCÇ~o de uma cadeira deixando o pro
féssor sem p~rcepção de vencimentos attenta 
contra a vitalícicaade. 

O f&eto da remoção não é menos llttentato~io. 
O Sa. Tao~u.z Po>JPZU :- A magistratura 

não é >'Ít~licia, porque póde ser removida. 
O Sa. ALVA.RO CA>HNRA.:-Aqui é que nli:o bn 

paridade. (.Apoiados.) 
A remoção dos magistrado5 assenta em lei 

prévia, que os cerca de garantias com as in-
trancia.s. · 

Na. defesa que a imprensa liberal do Ceará fez 
ao presidente, foram aecnsados deputados con· 
servadores de cumplicidade no acoo da rêmoção 
alladida.· 

Contra semelhante arguição proteotaram os 
deputildos amigos do Sr. Barão de Aquira:L, em 
abMxO aseignado que :fizeram publicar sem re
plica. 

Si ha algum compliee no attenta~o gue pro· 
fligo, de'l'o dizel-o ã camara e ao nobre Sr. mi
nisK'o da justi~.a, que se acha. presente, é o 
j11iz de direito d11 eoma.re~ de S. Berna.rdo; o 
Dr. Ma.noer Coelho Cintn, que tem-se tornado 
·Caudilho p;>litico com sacrificio da sua an tori
dade, que foi c conti11úa o. ser posta em. ·jogo 
para. fins políticos. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 09:33+ Pág ina 21 de 40 

80 Sessão em 20 de Setembro de 1882 

Nenhum juiz ludibriou tanto da reforma ele i- 1 q_u3 o Dr. ~n~ra. havendo-se tornado impos-
toral como elle. stvel, como JU16, em outras localidades, não 

o SR. TaouAz PoMPEu:- E' seu co-religio- deve, não ~óde continuar em~- Bernardo, onde 
Xlario. niio tem fe1 to eenão 56IIlear a zizania e a luta 

O S 
, C N- . d h entre os seus cornarcãos, dos mais pacificas da 

• R. ,.LVAB.?. ~MINHA:- • ao e .e nen um província. 
part1d0 ; tem m1lita.do em todas "" tile1ras,em to-
dAe a• facções políticas conforme 0 interesse do O Sn. Ta:OMA~ Pol!PEU: - Só oom doeu-
momento. ' mentos é que se fazem taes accusações. (Ha 

Poroccaaião de disputar meu reconhecimcuto outros apartes.} 
~e.sta camar~, provei, com. _circ~l~r~s daquel~e I . O Sa. ALV..!.RO CnllNHA :-Appello para as 
JUIZ, verda.oletras proclarnaçoes ditt~idas ~o elet- •nformaçõeG ql.tQ o nob~c ministro d• justi~o. ho. 
tor~do do. sua comarca, que el!e mtervter_a !'o d.e encontrar eín sua seer;;to.ris ; app&llo para a. 
pletto, tanlo no i 0 como no 2• escrutlnto. imprensa liberal de minha provincia, ha um 
Chamo a attonção do governo para aquelle anno apenas ; appello para o nobre ministro 
mAgistrado, que não póde co~tinuar ~ .uma do imperio que conhece j:orfcitamente esse 
comarca, onde, por seu genw atrabihano c juiz. (f!ru:.am-se muitos apartes.) 
ri:toso, tem sido desfeitea<lo (q;partes) ate por 
vi ai de facto. 

Com o corpo de delicto, que csto juiz lavrou 
por seu proprio punho, e qne e:riste no pro
eêsso de verificação de poderes, r ela. ti vo <lO 

ao districto o!o Ceará., UlU govet·no moralizado 
tem rigoro"' obrigação do remover tal =gis
tre.do para superior ou igual entrancia., ouvindo 
o conselho de esbdo. 

Disse que o Dr. Cintra foi complica do acto 
da a-ssembléa provincial por que elle ameaçava 
o professor Perdigão Cilm. a ~x tineçãn de sua 
eadeira .(Apartes.) 

Trabalhou em favor do meu contendor, o Sr. 
Joa.quim Bento, no 2° escrutínio, com o duplo 
fim : de as•egurar sua. impunidade pelos factos 
que praticarll. na primei? a eleição e para obter, 
como obteve, a remoçiio do professor de latim, 
que era. o.m obstaculo, um fiscal de todos os 
desmandos e arbitrariedades ·praticados por esse 
juiz. 

O Sa. TlloMAZ PoltPEU: -Já vejo que,. quer 
liquidar cruestões. da sua elêiçiio. 

O Sa. RoDRIGUES JuNroR :-E' magistrado 
diotincto. 

O Sa.. lu. v ARO C.un~HA : -Não di•ia isto 
V. Ex. nas vespera.s da eleição, g,uando seu 
jomal,O Cearen.se, accusa.va o Sr. Ctntra de ia
tervenção criminosa no pleito eleitoral ; agora 
vejo que aquelle ma.gistrado está filiado actllal· 
m•nte ao partido liberal ; nem um só conser
vador se levanta. para defendei-o com uma pa
!avra.; .; do> nobres deputados qne parte uma 
voz para elogial-o ! ! ! 

O Sa. THOMAZ PoMPEU ; ~ O org:lo rna.is an
tigo da imprensa, o Pedro II, defen11.e-o con
&hntemente. 

O Sa. lu.nRo C.l.MINJU:- Depois da elei
ção não teve occa•ião de fuzel-o. Esta. tarefa. 
compete hoje ao partido liberal, a cuja aombra, 
reeompenaa de · a~ns ·dedicados .aerviços, vive o 
Dr. Cintra. 

Eu, pois, fazendo um appello ao nobr~ mi
nistro da justiça que, sou o ;primeiro a reco
nhecer, se iUBpita em aentimentos os mais 
nobre•, tenho a esperança de ver livre ~t.qnell& 
eoll!Wea. de um Vel'dadeil'o tlagello. (N<Io apoia· 
dos 6 ~.) .Alli sem&lhante magiStrado não 
pócle administrar Jualiç&. (Apartes.) 

Si o nobre mimatro recorrer á.a informações 
q11e devem existir na aec~etaria. da justiça, verà 

O Sn. PR.ll:aml!NTE:- Observo ao orador que 
o t empo está termin:'>do. 

0 SR. ALY.\.RO C.&.MINHA:- Peço ainda cinco 
minuto&: de toleranc.ia para terminar, embora 
não possa dizer, dentro dellee, o muito que 
ainda. mo resta.. 

Voltando ao pre•idente de minlu. província, 
a.ccrescentarai que a aua administração vai 
acoroçoando o espírito de partido por tal fórma, 
q ue, • ._ coma~ do Grato, o promolor publico 
o.caba de invadir o cartorio e de rrugar, com o. 
maior publicidade, petições de recurso da ultima. 
eleiçiio pars. verea.dores e juizes de paz. (Apal'
tes.) Em qualquer parte nãa se atreveria o 
orgão da justi~a publica o. praticar um acto 
tão grave, si elle não tives~e. cômo este tem, a 
certéza da quasi impunidade ; esta certeza 
funda-se no modo de conduzir-se dD presidente 
da província. 

O Sn. R.A.TissoN .. :-O promotor á um moço 
que não é formado, mas muito diatincto, intel
ligêllte e honeato. (H a outros apartes.) 

0 SR . .A.tV.u\0 CAMINIÚ:-V. Ex. não con
testa este facto, que s~ deu no Grato e tem sido 
denunciado pela imprensa. (Apartes.) 

Mas nao á só isto: o presidente da província. 
do Ceará., o Sr. Sancho Pimentel, &c.o.ba. de no
melr escrivão d~ collectoria da cidade do .Ara
caty um hom~m que Linha eido convencido, 
como agente do correio·, d& desviar il. corres
pondencia particular. 

O SR •. Tso:.u.z PoMP.Eu:-Não ê eJ<•cto ias<l. 
(Ha outro$ aparte$.) 
O SR. ALVARO CAMINHA!- Como niio é exa

cto! V. Ex. deve saber qne esse facw ioi pro
vali~ j11dicialmente e publicadas as provas pela. 
imprensa do Caarà (Apartes.) 

Em umA palavra: para o pre1idente da prõ: 
vincia do Ceará não existe s~l!io um padrão, 
pelo qual afere aa coaveniencias do serriço 
publico e a capacidade daquelles a quem tem 
de nor'-3.1': é ser liberal e liberal e~tado. 
(Apartes e não apoiado$.) · 

O nobre deputado pela. Bahia, Ballgi.-and!l-11& 
em sa.ude,defendeu ainda o presidente de minha 
provincia de = accnsação, que aliAI! não lhe 
tin.há. · sido feita; refiro-me á. n.omea.çio do Sr. 
Jooquim CatlUlda para profeasor de philosophia.. 
(Apar~s.} 
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Ninguem tinha. •'!,ui artic,.lad~ censuras n.o 
po·csideut~ · da provineio. :pal' este motivo; m~s 
já que foi J~,':l.utada a ques~io. vou pro,·~r que 
:>int!~ ô mais um orto eonlmrio á. loi e inopi
r:Hlo e:<clusim•uenlc p~lo espírito p~rtid~do. 

O Sn. Tllolr.\~ l"oll~&u :-E' isso que estün:~.
mos que ptOI'e. 

0 Sn. A LVARO Gl~u~UA :- Pólo regul:lroCilto 
<lo lyceu do Conrã, de 12 do Janeiro de i8i4, no 
caso de igualdades àe habili taçõe : entre con
currentes á mesma cadeira., deve ser nomeado 
aquelle quo tiver ~:rau scientifico. De canfor
midade cotn esta disposição foi nomeado la ute 
de geogr~>pbia, pelos •. Faria Lemo,,na •ítua.ção 
conservadora, o nobre deputado pelo 7• dís tri
cto, e pelo mesmo motivo o Sr. padre Frota 
para a cl>deira. de malheruaticas . 

Entretanto, aenhores, o presidente·da provín
cia não se juba obrigado a aeguir, quanto <i 
tolernncia, tuoâeração e resrei\o ã.l~i, as prati
cas consorv .. doras. 

Sendo nomeados, pelo St•. Barros Pimentel, 
pàra a eon:uni.ssão que tinha de julga1• o concur
so, o Sr. g~neral Tiburcio, eanhecido d& todD. a 
c=••·&, e o Dr. Theopbilo Bezerra, irmilo do 
nobre. deputado pelo 3• districb do. curte, pes
soas cu}lB idéo.s libEraea não são por fôrmo. al
glliila duvidosas, pessoas acima. de todD. a e.tce
pçilo, cl&s•iftcanm os dous concurrcn\e3, o 
Sr. C..t o.nda ~ o 1>a.dre Bruno de Fi~neiredo, no 
mesmo plano e e01 identidade ole circumstan
cias. 

Em vista disto todos acreditavam quo fosse 
escolhido· o padre Bruno, não só pela prefereu;. 
cia legal estahel~ida pelo regulamento do 
lyceu e por su•s incontestaveis habilitações, 
eo:nprovad:ls pelo ,;ered.i~tuiif da com•uhsiio, 
como.talnbem por !.!)(" leccionado gfittlitamente 
e por muito temp~ a cadeira em c'OllCursu. 

Accrelcill a. circumsto.nci~ de estar n.q uello 
sacerdote futnili•risado com o ensino da moci
dade, a quem. prestai''\ os melhores serviços, 
dirigindo um c:.tabelooiwento de instrncção 
secun;bria. (9r~t.::-am-se m~citns ap.ttr lfS. ) 

O SR. Ptu:smtNTE: - Observo ao oro.dor 
que ~á se passlt'am. os cinco miuu tos de tole
l'UJ:cm. 

O SR. AI;nno 0.\:U!Nll.A:- Mais duas palavras 
e vou termtnar. · 

. O presidente d• provincia, com mauire•la. 
violação da Iei, praterio o p~dre Bruno Fi
gueirejo, por ser conservador, o·.-nom.eou o 
Sr. Catundtt. 

O nobre deputado peb Dahi~ . defeudando 
o presiden te da província do Ce:;rá, citou, 
como teJttunes, po.lavraa do. Constituição, que, 

. nliás, nun c.l. foram publicado,s por "'1 uelle 
jornal . (Ap.o,.tes .) 

O nobre deputado, natur~lm~nte nilo r ecebe 
jcrnaes da pro1·in eia do Ccarã, e foi m~l infol'
ma.do. 

A Con3tituiçã'6; jorll.al · conservador, o que 
disse foi : que reconhecia h.abiütaçõe• no 
Sr. Calunda, mas nuncn declarou que elle 
.tivess~ mn.iol' cópi~ de conhecimentoS e fol!se 
.m:ús v~rsocio que seu competidor, na mMerh 
do concurso ; no contu.rlo, puguou sompre 

v . v.-1t 

pelo respeito ao principio e~t:lbelecido pcl:l. 
lei, demonstrando em vo.rios a1-ti~o• ~ue, dosde 
quo a eocunisoão julgadom tinha equtp:>rado o 
\luus conC'nrrent.c.';, n. escolha n:to poJh j::~l' 
cl<tvidos~. <levia rocalür no p~dro Rrnno F'igneí
t•ed~ . 

O Sn TnoJrAz PoJrPt:!f :-V. Es. não conhece 
a lei provincial. 

O Sn . ALYARO C.\ lii)';HA :-V. llx. é que 
nlio a conhece, e nito tem aeoUtpanb3do n 
questão qne foi discutida nn imprensa, onde 
se provou que não t inha sido revogada a lei a 
'I ue me refiro. 

Por con >equencia, o uni~o <uoti1·o que hou~e 
para. a. escolha do Sr . Catuuda, foi a sua cõr 
poli tic.~ e aada mai3. 

&la é a unica pedra de toq_ue do Sr . A. Pi
mentel. 

O Sn.. AnnLINO PnnmTEL: - N"' minh~ 
opinião, a instrucção :publica do Ceará l11eroll 
muito com a nom2ação do Sr. Catumda . (H a 
O«t>·os apartes.) 

O Sa. AL\'"I.Ro C.<l!L'1ll-': - Vou scutar-me, 
Sr. presidente, esperando que o nobro miui•tro 
da justiçn e o nobre minist l'O do iwperio, hãa 
·de dar pro,·i<lenci"s para que no Ceará scjnm 
melhor administL·aclo; a jus~iça o os negocios 
public~. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O 81·. José Ma.1·ian11o (11eta 01'
dem) pede a inversão da. lll'imoir~ pílrto da 
ordew do dia, afim de que de:poh do pt'Ojeeto re· 
h livo :> c&trada de ferro Mogyana, se discuta o 
que propõe n l'I!I'Ogn~.ão da. !oi inconstitucio
nal do Pern.,wlntco. 

O SJ.• . Barii.o de Canindé (pela 
orclcn>) faz um rcqueno addendo no requcl'i
mento do Sr. Joaé~larianno: pode qne clepoi• do 
projecto sobre ~ estrad~ Mo~ya11:1 se discuta 
o du c airada de ferro ele Baturito, o do pois nnlão 
o relAtivo .á lei inconstitucional de Permmbnco. 

Posto :\ votos o r ·>crucrimcnto do Sr. José Ma
rianno, salvo a emenda do Sr, Bnrão de Ca
nindé, é app~ov:>do. 

E' "'PP<"Uvoda a emenda. do Sr . Bari!o de Ca
nindé . 

Enlr:l. em terceira discussão o projecton. i27 
B, 1·elativo ao prol01:ga.m<Jn!o da estrada d~ · 
fer1•o Mogyana. 

O S.a.-. Montandon::-Sr. presidente, 
era tninh:> intonçllo resumi!· o mai5 qoc ·pu- . 
desse o quo tinha " d izor rG!ativn.montn ao 
projecto que se discute ; ma~. para abreviar 
o debnte, tendo prescindido de tomar a palavra. 
na 2> discusoão,- não posso dgh:ar por fôrma al
guma de trazer p~ra ~ 3> todo O' dcsonvolvi
roento que poderia t er então apresentado. 

Quan:lo se trata do prolongamento da estrs.do. 
de ferro Moi\J'ana , om busca da margem es- · 
quord:L do Rio Gro.odc, u:>a divioiUl do S. Pnulo 
com a província de Mi11a.s, en não díscuto \.ão 
sómente o projecto em s;, c0n1o tambero procuro 
e procurarei ligal-ó ~s questões gero.ea, que 
dovom reger ~ lllll teria.. 
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E' sabido do t xlos que nos ultimos dia,., neatl 
cidade, po>soas eompetent.s têm tomado a sen 
cargo esclarecer o ~iz e oa seus ropresen
b.ntes, rela.tivamente a este asaumpto de ms
rima importancb., qual é o quo di2 respeito á 
vi\l.~ão pu blie:>. 

h.yha) aos mercados do Rio de Janeiro e de 
Sa..nt011: 
De Santos n S. Simão ••.•... 
De S. Simão ao barranco es

querdo do Rio Grande ... 
Do Rio Grande ao Parana
hyb~, objeotivo \omodo;pao
sando por Uberàba •.• .. . 

439 kilometros. 

200 kil001etros . 

Aq110lles que aoompanbaL'am as di.ocusoões dos 
legitimoa . profissionaes no primeiro congreaso 
sobre estradas de ferro, que se reuniu ne.qt:> 
c<lrte, po" certo d~verão ter adoptado uma 
norma de oondneta na. qualidodo de ropresen
tant.ea do pai~. atiro de que por um lado satis
façam aos intuitos geraes, e por outro lado não 
procurem por qualquer rn:>.neira embat>aço.r o 
faturo, quanto· a estas questões tão momen
tosas. 

Nesta disculsâ:O. Sr. 
tendo absolul8omente 
gamento da Mog yana 
Gra..ndc . 

presid~nte. não pre · 
O;l(>Or-rne no prolo~
ao barranco do R10 

O que tenho em viste. é tão &óment~ quoo
tionar: 

Em -primeiro Jogar, si esl8o concess[o não pre
judicará o plano geralmente aceito de um sys
tem>. de viaÇão ferrea, e ero segundo logar si o 
prolongamento dests via fcrrea, i!lteroando-se 
em uma parte do territorio mineiro, campensara 
os s!ICrificios que eUe tenha de fazer. 

O I!l'reeer da commissão de c_ommercio; in
du•tr"'- e artes deve dirigir-nos no nosso vote. 

As suas conclusões nascem desta espec.ie do 
11isu m et repertum. A commisaã:o, dando pare
cer a. favor da. Mogyana., teve em vista, em pri
meiro Jogar, o deseovol vi manto i!as industrias no 
territorio mineiro, e em segundologa.r, n lei mi
neira de 1881, que con.cede á estrada M<>gyana 
a_garantia. de j uros de 7 °/o sobre o ca.:lit.a.l mn
xuno de 5,000:000$000. 

Na minha :~.rgumentaçãO mo~trarei que a lei 
minein que fez 0st" concessão nlto a6 preja· 
dieou extraordinariamente o futuro de oou cofre 
e a futura autonomia da provinein, como tam
bem n&o attendeu a que oalueros dos produotos 
desta zona, ficando anjoitoa a um freto eleva
dissimo em demanda de um porto do mtoral 
como o de San toa, S$l'ão Mcesaariamente abMr
vido', e que por conseguinte. sendo o intuite 
do l egislador nilo sú favorecer as indnstrias 
como tambem doapender o dinheiro publico, 
s~bretudo o garaotido, em vista de reroun<~
r~ção futura·, desde que se demonstre que não 
se póda conseg uir tal fim. demonstrado está 
que nada se poderá fazer legisl&ndo no sentido 
que se pede, .· . 

O SB.. Mo!UitRA nlil BÁ.ltB.oS:- V. EL disse qne 
não oe oppUllha ao projecto ate às margen. do 
Rio Gran1e. 

O Sn • .ULaóA C1rmu:- Está. nas mãos de 
V •• Ex. pedir a nvoga.ção da' lei provincial mi
nmra. 

_O ~R-~OllrJ.l'IDON:-N~ peço o. r evogação da 
le1 IIUiletra; _niio faço mau; do qu~ mostrar d~ui 
da tribuna os inconveniente 3 d038L lei. · 

E nos segnintea dados póde'-se demonstrar a 
verdade do men """":'lo, comparando-se a dis
tancia. de om objec_tivo cowmum (o· rio Para.na-

290 kilometro•. 

Som= total .. , ... 92\l kilometros. 

Neste pereuno ho.verà um•. pellOsissim~< t,,.t
deação no Rio Grande, quando não queira 
elevar e~traordinaria.mente o capital com a 
dispendioaa. ponte sobre o meemo, que só offe
Tece o 5~guâra, conw o unicu ponto em que 
poderà &lr con•truida ; haverá outra. baldea9il:0 
em Campinas com a mudança. de bitola; e por 
fim encontrar& a pe'!'specti va. da serra do 
Cnl>ata:o na estrada do S. Paulo a Santos com 
seu. írl te elevo.dissimo . 

Comrarando-se &. distancia do mesmo objectiYo 
com o 1mportante mercado do Rio de Janeiro, te
mos o seguinte : 

Do Rio de Janeiro ao Rio Preto 
pela Ba.rra do Pirahy .... , . i88 kilometros 

Deste ultimo pmto a. Lavras 
pela. estrad:. de Jacutinga 
garantida pela província a e 
MillAS..... •• •• • • . .. . . • . . 180 

De Lavras ao Rio Grande, 
onde começa o trecho perfei-
tamente na.vegavel........ 19 

Do PiWilb.y (a• Oa:to'eir" da 
6oe~>1na termo do trecho 
navegava\) :10 objectivo Pa-
r~nahyba.... ..... .. . .. • . • 396 

Somma ........... . 783 " 
Quero moatro.r que teromo• com a perspectiva 

da estrada do Jacntingn a. Lavras um caminho 
m~ia curto, o póde-se dizer recto entre o 
objGCtivo e a córte, percorrendo uma zona 
uberrima. e pt·o:r._ima a côrte, como aeja a do 
Rio Grnnde, onde ao orça em 500,000 nlmu a 
roapectivn populaçio. 

Toromoe, pois, uma dilferen<;a. a. favor do 
ruorcado d~ córta, o;le i46 kilometros. 

Si tomarmo• a linha do Ria Verde, que é 
actnalmente a preferida, porque se aeb em 
constrn~iío, teremos o sego.iute: 
Do Rio de Janeiro aos Tres 

Corações do Rio Verde pelo 
Cro.zeiro .... --·.......... 415 kilometroa 

Dos Tr es Corações ao trecho 
navegavel do Rio Grande 
em Lavras no ma~imo. : . . . 73 

Do Piamhy ao ponto objeetivo 
do Parana.b.yba... . . • • . . • . W6 

Somma total. · . .- . . . • 884 " 
Ainda t emos a dilferença, a favor do mer<lado 

da c<lrte, d e 45 ldlometroa. 
Ainda mesmo qne f0!18em igue& as dist:~.n

ciu,- e direi mesmo, ainda que a differença 
foua a favor do merea.do de Santos, quem, com 
ison.ção de espírito, deixaria dejpreferir o im-
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porlantissimo mercrub do Rio de Janeiro, unico 
que poderá eupportar o. futura producção d ... 
zonas pastorril e agrícola l 

Ouço dizer que o pl'Ojecto na.da. tem de com.
mnm com a eoncesslo d& loi nrineira.. Ora, 
determinando o proje<:to, contra todas as regr~s, 
certo e determinado ponto da margem do Rio 
Grande, sem que haja. estudos preliminares, 
claro está que esta determinação está eonsoante 
com a l ei mineira. de i881. 

Portanto,doroonetrado fica que es~ concessão 
é consequencia. da lei 111 ineira, e por isso não 
posso do fórma algnma, nest.s.discuasão, abstra
hir de considerar está lei em sua applicação re
lativamente a esLe projecto . 
~ão temos poder para revogar a lei mineira, 

é certo, mas temos o meio indireeto pelo qual 
podemos cotueguir que ella se não eJ<ecutl , 
o é mudar o ponto ubjectlvo da estrada Mo-
gyana . · 

Já. oo vê, Sr. presidente, que por fórma al
g=a eontt&rio otS intuilos da compa.ultia 111~ 
giana, que e demandar o baixo P aranà procu
rando GOyaz mais w sul, e ~>ppro~imando·se de 
M~to Grosso . (Ha alguns o.po.rtes.) 
P~ra convencer aos pOder~• de winha pru

vincia de que a lei mineira. <Í inteir:unent~ pr~
j udieial aos seua interesses, passo a e:qlender as 
seguintes collJ!iderações !Ulldadas no perJeito 
conhecimento das loca.lidadcs. 

Sendo a g<u-antia de 7 •/o I;() ore o capit>J. dG 
5.000:000$ pelo prazo de 30 e.nnos, terá a pro
víncia co•npromeltido em purl\ perda e s•.m 
pl'tlveito a [Qrte somma de 10.500:000$; por
quanto o rendim~nto da estrada na poq11one 
porção do tríang ulo inineiro apenas dará. patl> 
sau. custeio, e só servirá paro. garantir alg um:\ 
porcentagem á estrada lançada em territol'io 
paulista. Com offeito, ningucm ignorn quo o 
c>.lclllo da renda, que deverá servir parn o pa
gamento da garantia, Mri tilo sómente basgado 
no q"ant1t>n produzido no tot·ritorio mineiro, 
quo ter:i. da sor C<lrtado p~ l• Mogyana. 

E' sabido qu~ o beneficio de um~ via forre:~. 
que demand:\l' esta zon~ d' Minas e " do Go ya1. 
será. completamonte illusorio, si nilo trouxer 
como eoneoquencia. o desonvolvim-.nlo das in· 
dust.r iD.t;, nà:l ~ po~a facilidade de sua snh\da, 
eomo lambem pela justA remuneração d1> h·~
balbo. E quem pod:•r:i. scriament~ " ' saver.n· 
quo os praduetos d1 zona pastoril poderão $Up
portar com vantagem para o produ c tor o ele
vado -frete eín um percurso superior a 900 kilo
metros ~ E que desenvolvimento pJde~:i. garantir 
a tão rica zona o porto de San tos 1 B quem des
conhecerá que a garantia mineira. sómen te 
o.proveitant á. via ferrea con$tro.id" em terr itorio 
paullst.s. f 

Não podemos conju.rar os m&le• presentes, e 
nem tio pouco preparar -o.m futuro lisongeiro, 
se nossas actuaes t.!eliberàç!5es forem sõmen ee 
ClOI'ldas pelos interesses de puro ba.irrismo. 

E ' . minbo. convicção, cemo já m•nifeotei 
desta t rilluiln, que nlo poderemos por !órm:~. 
alguma attender á soluçllo de probiemae im
portantes, -.em que raagnemoe o it1terior dJ 
gr.1ndo macisso do no!IOO pa.)z, e e em qa." des
cubr&lliOs a.s nossas riquezas interiores ao ea
t..ang&iro. (Apoiados. ) 

E' co•n profundo desgosto que lendo os bo
letins doa n""""" vidnhus. BObretudo da repu
blio:. do Uru.gW>y, c fa•endo u!ll confronto 
entro a.s estatie tícas d.aquelll> republica. com aa 
do nosso pai>, "ejo que a republica do Urugu"y 
com a.s suu 7.000 l eguas qu.1dralas tem- ae 
g.V:\nta.j~do cx.traord.ina.riam~nte ao DO.S!IO eo
los•o. 

' Ma.a, procura ndo a razão, elh se encontra 
no segainte: 

Na republi~a do Uruguay se a lteado oobre
tudo a.o que diz respeito á matel'ia prima, em
quanto que no noeso p1iz despreza-se o desen
•olvimento desla materia, e voh·e-ss ~ vist~ 
para pai~es que tem seeu.lo• de c_iviliznçi?• e 
guer-se 1mllal-os no seu desenvolVunento ; un
portando-se industrias para as quaes elle ainda 
nilo e•t~ preparado, n~o só por f<lta de bra.ços, 
como por falta de desenvolvimen to indo.strial, 
e tambem dos respecli>os C:lpit&es. 

"'-fira de tornar saliente em um ponto i osi
"nitlcante & comparaç!lo entre a republica do 
i:rulluay e o nosso paiz, tom.,rei um• dr.s pro
vincJas a.ctua.lmente ma.is pobtel, mas que 
conta em seu sólo e su.!J.só!o as maiores riquezas, 
s\Ufteientes para contentarem a nação ma.is a vida 
da Europa; refiro-me á. provincil de Gova2. 

Eeta provincio. tem m;iis do quadruplo em ex
tensão da republica do Uruguay; entretanto, to
mando informações que me parecem fi.dedignas 
a respeito do. BIUI. producção, ou por outra, d& 
unica producçã~ vantajosa, ~ indu.etria. pas
toril, chega-•e· ao seguinte resull8.do: 

Por um calculo, quo s 11pponho um tanto ax
o>;;oerado, s provincia de Goya• apenas oxporta 
do sou Lerritorio o numero de 200.000 rozcs, o 
~ue se comp uta p ala sus. receita, lov~ndo om 
hnha de conb mais d~ melado do glldo ox
port:•do o oceulto á pcne;;uiç:io dos i!Dpostos. 
E si tomar pm· p>nLa de comparaçlo a r espeito 
do numero do ro>".S prociSils , para. d~r oas~ 
oll.portação, a provinei~ do Rio Gra11do, quo ó 
a.quolla quo dá rooior nlgfi<i•mo, " ioto quo 
OltpOt'l:\ nn J•:.ziío r lo {0 • '. nn pt'Odue~iio, elo ro 
asul •tuo " pr01•incin do Goya.:.: n:io eonlor:l 
tta • ou os 23.00) lega .. qundrnd•• mni• do dous 
milbüesde ~ado vnccon1, an•qu•nLo quo A r opu
Mie • do Uru:;nay com ns •ua• i . 000 lo
;.;uas quadrnd:.a contón1 l!.OUO,OU1) de eabe~a·· · 
(Aiillr tes.) 

Eu já vott dar a domonett•ação. O meu fim ó 
chegar ao dM•nvotvimento d" induatria p••
toril. 

Como dí~ia, a r epubliCJ. do Urug uay, tendo 
menos da quarta. parte do territorio goyano, 
tem-pelas e<tati• tieM hem ehborada.•, e certas, 
oito milhõe~ de cabeça~~ de gado vaccnm. Ora, 
n~ta proporçA'o Uoyaz devio. ter :l'l milhões •. 
Ma8 eu íá. não suero este calculo, limito-llle a 
base do 20 m1lhlles, e tome a porcentagem 
rusis baixa, isto é, a de 7 °/o da provinci~ do 
Paraná, e então-- nós t eremos q u& só n pro
víncia de Goya·z poderia exper~r L 400,000 
c•beças. 

Já .não me retiro a grande e:s.telll!ãO da pr~
vineia. de MiiiU8, uem á. imtnensidad& <b. pro
vinci.'\ de Mato Grosso, e, lolll8Jldo lia oómenl.e 
p&ra ponto de compara.çW a provincia de Goyaz, 
da.b.i se póde tirar a illação tendo em vi~ta 
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\JO.OOO legua.s de zona p~stot·~l. Entret:mto, 1 durar oito mezes ou um anno, e, por isso, se 
qual o resultado? O result~do c que !>.< roptt- P"'Jst:trá perfeitamente a e:;:~orta~il.o, de<idera-
1>1icas do Prata, nã'o conta.nd' o R.io f}rtJ,ude do tun~ final a que devemos attender, porque não 
Sul, nos forneceram o product~ de 600.000 ca- poderemos t>or fórmn. algurna trata:· do desen
J,eç~• ~c gado. O resultado ó que pagam~; :i• vol.imeuto da. industria do paiz, sem que te
republtcas do Pt·ata, por um preÇQ exagerado, nbamo3 em vista e:n um futuro mais ou menos 
justamente aquillo que se dá no nosso paiz c proximo, nbrir ~G estran<>eiro mercados em 
com :a _seguinte cireumstancis., que não se pó de alta esclla, consumidores à~s~e gane1·o. 
admttta· comparação entre os c~mpos do eu! e OS M • . · 
os campos de Mirus e Goyaz que se prestam R· ORl'llll..~ I> E BAn.li.Os .- Mas el1e póô~ 
perfei amenta â crilção do 'ga1o vacc~m. E, conservar-s3 ? 
quando em um aparte do nobre deputado se de- O Sn.. Mo~-rANDON :- Póde ; o xar.1ue cha
cla.rou que no sul e:x:isLem sd campiuas e uã.o Dl:\do co.nle d 1 ven~o conserv.o. ... e.e perfeita
existem mattn.s, o nobre dap11tado mostra que mente. a (ar: i01·i o xarqtlo commum i o f.1c~o ó 
desconhece verdadeiramente o assumptQ da !rr- que o xaqu' do sul não se póde conservar alé;n 
dustria pastoril, porqu~ulo as gr.mdes pasta- de t'cs o" qua~ro me•cs. 
:;ens •JUO niio •iio circumuaài>s d, mattas nlW 0 Su. Mouzrll.A. Dl!; B.umo,; :- Aq<ii. 
podem vercla.deir!lmente pr~st;).r-sc pat•.a. a. cria .. 
'\io em alta escala por ia.Ha. do aLri:l'o c reccrr-- O .Sn.. Moxn~<DON :-Aqui c em tola a pa1·te. 
sos na estação da. secca. (Apartes.) o,·~. oqnenmis se deve ter em vista, consi-

E tanto 'I ue, r3zendo. se a comparação da pt·o- do~ ando oste pris:J.oü·o prod!lo to d~ induotria. 
vincia do Po.r;>n:i eom o Rio G'ande do Sul, re- pa~toril, é não só a sua produc<;:ão barat.~, como 
conhece-se a superio~idade da proyincia do Pa- tamb911! a facilidade do seu tJ•ansports. 
~a.ná, n.ão pela quantidade, mas pela qualidade O bau:o pt·eço da sua producção não se péde 
do gadc, em desenvolvimento mais lento, p:>- dar seniio pela reducção extrema elo p1•eço 
r6m em produc~.ão mo.is an•ntajada. d~sse genero de primeira. n~cessidade para a 

S". presidente, qMndo trag-J aste assumpto a pl'O&pcridade rh industl•ia pa.storil, O qual SB 
discuss~o, tenho em vista pergantM': si temos ch~ln"l-sa!-,como t~mbem p~la modicid~de de 
cst's recursos no po.iz, si temos uma pl'ovlnda transporte para os mercados consumidores. 
tão e4~ensa, tão apt~ para a induskiu. pastoril, Lo,goo. este pror1ncl1 11ão poderá ~proy~lta.1• pa1•a 
e si alli e••a indllst,•ia se póde desenvolver cs- a. e:tportação sem qu' proc~rc certa e determ.~
p~ntosamente, por que razão 0 mercado ·~ ni<o nada. ~ona, que n~o pocl~1·â s~r creada á nossa 
túl·n.eea? A ro.zão s~lt~ aos olhos, ó porque lhe yont~uQ. 
falta 19 elemento propriamente g:m·ador da in- Por cons.o•1nencl?t1 tamanUo pa.t-a esh inllus-
rlnstria pg,storil, fdtam M (l.rtorias de ferro. Lrio. n província de Goyaz, grande jllll•lo ch 

Esta é a razão por r1ue 11mn vi~ fe>·rea, de- 'Província de Minas e )?";l'te rla lll'OVlnciB ele 
m:mdando, ja não digo o coração da provincio. .Mato Grosso, o ~uo so Yo e quo a r.onr. do vnllo 
d? Goyaz, mas l>B~and~ as duas dtvizs~, irin nito do Rio Graudc o a unica capaz do penso e do. 
SOlllênte · bvar alli o. v1da, como de la trnsr :.t ongor.ln do gado; porq':'a tamuom ó so.bido 
vida pa~a. o ptt\z, sobret~do )X\l'O. :.. cõrte. q11o em \\ma ZOllO. pa.~tor1l, por fórma alguma 

Pe~gunto eu: desde que se tiver em vista o pótle d~l'-Sil a cngo1-da do g:J.do, lirnitlndo-se 
pt·olongo.mentodo qual~uor viaforl'oapara levar essa n. umn producç.ilo quo forneça aos constt
os elementos noce~~Sar!os no <lcs~nvolvimonto tnidoros diroclos ou indh·oetos. 
<lest.a e do outras industrics no interior do Por esta furm~. j1l pelo. no.Luro~~ dns cousns, 
pniz, tem-se conseguido o t·e•ultndo quo so ju p !i~ naluroza do nosso pniz, está designado 
IJU&r ~ Por c3t'to quo n~o, poq ~o " via~ll:o fe1·- o vdle do Rio Orando eomo o grando omporío 
l'ea dovo não 8Ó lova.r as olQIMDto~ conn f~oili- do fm•nocimento deste goDOL'O do prilllOÍl'l\ uo
tara snhida do.~ productns t'Clpoctivo" d:L in- cossiclarlo, B s·mfio, \'ajamos. 
<lustrht. O tr"DBporto rlcst>1 mercadorb pch ví;L !'"'''""• 

_Quaea ~ão os prod~cL·;s •l: 1 ~?na '(II0_• 1 uc~ do- adllliltindo-sc o pro~o coJuwumdc 100 rs. o ki
m~ndar, jã nJio llle refiro à c• tradu Mogyaun lo~tctro pal' touelad;un~trica, custal'â, das mal'
nem á MLrad" dn Rio Ve1•de ao valle do Pm·"" gcns elo Rio Grande para o merendo da cõrte, em 
uahyba ~ São o• pl·oductos l'ropriamente da uma distanci~ não superior a 300 kilom~tl'OS, 
zona pastoril'. A estrada , que pre~urar as o maximo de 30$000 por lonslada metríca, o 
divizas da pro"\' incia da Goyat, só levar~ o sál quo não é muito sobrecarregado ; po~ con~e- · 
pa.l'a. ésl:a. pl'ovincia e della só t~ar'Â 03 p'roductog q 11ênci~ o fr~te de i5 kilfigramml!Ul deste ~·i)nero 
daindustria pastoril, não fal!ando n:\!Jequam se"'i inferior :i. quantia de 50() ~éis. 
esc:.la,~m que se desenvolve o cultivo c o famo. :\bs, si pelo contrario quizermos levar o f.~
dos cereaes~ ete. Por isS0

7 
é preciso qne se brico do ~arque p1ra a5 margens do PJ.ran::t

attenda a qué a via. fen·ea quo da!llandal' estas h~·ba , ohi não só se eleyara o custo do xar'lue, 
p~ragens, de;·e, por todas as fórm~~. facilitaJ• comJ t!Lmbem não poderá competir com s im
o fret~ de tal or~ero, que c~mpense mais ou me- por~ante zona do valle do Rio Grande, e :>inda 
nos e productor. Tomando por !>asa os p~odu.- nui.l; o valle do Paranahyl>c. não poder". com-

. cto3 d~ industru pastoril, poderemos meneie)- portar um numero ayulla.do de t·czes pam rc
na.r o :>:arque, com a eil\lumstan~ia da q!lo o cel>e~ a engor.i:J.. 
xarque do Rio d~ Prata não se· póde .conservar .Podanto,~ uni c a zona apta para. esta. indusll'Ía 
além de tre; ou quatro mez~s, pois se deteriora é a do valle do Rio Grande. 
em consaqueneil da h umidade inhc,·oute, em- Si qui,el'moa. admittil' que os p1•oductos desta 
quanto que o :<:>r•"!UG .J.o sort.ã~ il.o Brazil poderó. iurluotria pastoril tenh, \n do ser tranropoJ•tados 
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pata r1ualquer das vi~s ferreas paulistJs, nós i ereado o n >s;o ~o.do, a prvpo~ de'I"O ser 
tei'Gmos s~ru duvida n:-nhuma. dn onero.r este lnmior na. :substancb. graxa.. 
produeto ~em ~ freie co:rcspondonte n. nada O Sa. FELICIO oos SANTOS : - Com certozo.. 
menos de ,()O lnlomctros. · 

, . O Sa.. ilfON"t',\NOON : - Quando me Nfit·o a 
O Sn. ~[o.Rl!:u:tA DY. BARI\03: - Neste caso c estabcl~cimentos desta ordem no valle do Rio 

melhor vtr a> e)stas de burros 1 \ Grande, não t enho somente em vista o mer-
O Sa. . MoNT.UfDON:- Tanta vale IH"ocurar a r cada de :<:arque c carne verde, tenb.o em vista 

via forN ' pnulisla. A conMquenci~ da confron- 1 o desenvolvimento u·;s indll.Strías referentes e 
tação, que aeo.bo do r..zol·, ó que.cste g~n ero de au~il í$-res ; não tenho em vista estabelecer o 
primeira neco,sidade tem do pagar um fre te que existe no Rio Grande do Sul, onde o ge
snperior a 1$ por 15 kilog-I'Mlmss. nera e grosseir:\mente manipul~do por mãos 

Q SR. MonEtru. D& BAnaos: - Mas a rua de 2,000 ou. 3.000 captiyos; ~u tenh? em. vista 
pl'eveuçi'(o é tal que não quer que nôs poss:>mos o c~tabclecJ.monl? de machinM apropr1adas, 
consumir 0 :<arque do va11c do Rio Gl·ando de e a.gumas JÚ. o.<Jstcm, de pouco custo, depen-
)ltefcrcncio. ao do !.tio do. l't·.>t.~ ~ · 1 do~do de pcque110 pessoal e pode1rdo cnda ma-- . . I chma costo:1da por dnls p~sso:IS preparar em 
. O S!l. Mo~:TANDO~;:- Eu nao csLQu tl tz011do um cli"' i O ou 1~ reze• ele vulto. Jà •c vê <JUC 
1eso; estou confronhndo o pr~oo d? trnn.portc i cogito na redcrcção de bmçoo e no estabeleci-: 
!lo ~arq o e para o · ?'crcado }" co.t·te1 e nem 1 mento de appa~dho• que possam prepar:l.r 
lSSl unp>do c fooneoJmenf? o. pronne1~ de S. ! grande quantiJade de productos, ll1llS prod11ctos 
Paulo n: qualüldade pr~cts~: . . I ox)'orto.vei• e q no possamo> oem susL:) espi>r 

Podcl'ao. atgumcnta.r que a pro;·Incta de S · ao~ exames das commissões estrangeiras, dim 
Pnnl.o ••~m•lte numet·o avultado d J r "zes, . com i de que uiio solli'!Lruos, como já duas vaze3 suc
posarbthdade ~· pr?p:u·o.l·ns, c po1• est." forma i cedeu 11o forneci mento do 6xerci\o francez, 
encu~t.~r as dtstancms; Dlll;S quem confront:~r um• repnb>, ror.1u~n to fóra aUi reputado o 
os •n!orcs dos terreno~ vera. que, qu:>.nto m:\n .nosso producto como imprestavel. Qualal'llzllo1 
se qu,~cr encurtar~ diSlancta, que t em de por- T ito sómente o defeito de preparo. · 
COI'I"et• a mercadori~, t :n to t:>llis ele1•ado será o . . . 
p1·eÇO' dos tcrt-enos para as iuvernll.das do g-nda ; Devemos por<~nto t~_r em YJsta estab3leclmen-
pn 1111al tuer modo que se procure reduzir a tos que ~oacorrtlro, nao só para o aus:mento d.~ 
dlst~ncl:. kilometrica, para page.r fre te menor, no. sa r>quoz:•, .colllo Lambem para. 1ncentlvo 
mnior .~erá 0 valor dos t~t·ronoal'Ma " engol'da <ln zona pasl!Jril ; p~rqua os seus resultados 
do· gado e por conseouinto m~is p,Jevndo 0 preço podeJ?. d~r o trtplo o ate chegar M decuplo •. Cou-
clo gon.1ro . • scg~memos que 90,000 legua~ de um ~emtorio 

, hnb1tado por l''l'ulnç~o des~n•mada seJa a pro-
O SR. l\ioRE!Il,~ ~J: Rntn.os:- Da S. P~ulo ~· nitado o coberto de u1n" popahçlio l.:~boriosa. 

mat·g~ps do Rw Gro.nde tem ~J leguas: c mar• E sem pot· via de S. Paulo que conseguiremos 
perto u·" Snntos do que aoRto de JaneJJ•o. este resultado. desproznn loo importantll mor-

O Sn. :Mo"'"''N00;>;:-1\Ias o Rio Grande ncsla cado da cOrte. o prcfarindo o ele Santos, quo 
ponto ohjcctivo nli·> c omporUl " OIISOI'd~ , '}UC lho ó d07.0Do• <lo Ve2e• . inferior, c ineapa~ de 
só pódo t~r lo!!"m' core• de 3() lc"'uao acima. O sapport.'r o doson,•all'lmcnlo fuluro do dons 
<jUG 011 digo" a respeito uo n "l'llUC, póde..so importnn!Ga 1•rovincias ~ 
:•ppli~~ a out':"s p1'0ductos importantes ela Quando mo ro(ori a estes procluctos, niío til-c 
HIC{ust.r:a pa~torll. como couros se.oco• c sal?a- cm vista o oxrlmplo do p11izc.~ da Europa, mas 
<lo&, quo sot·ao c:qJ~rtados l'or ma1or r1uo •cJa" 0 cx•!mplo da ropublica do Urug-uay, quo aabo 
s,ua propo1·~,to , dcs\Q mct·cado r!" CÓI'l'l ~:u·a a ap1·ovoil.'l' os prod.uctos, ont1·o nós rl•,saprovoi-
huro~'a . tados; rcfh'O-mO ao guano. 

Nii~ :n ~ .t~fil'O afJs é.::i Lt~J t: lco.imontos da ~~~- I Quanclo n c.ommúsão de ..:amara.!$ municL )3.CS 
d~~;~t L·la ~~~~e~~ · 0~1 1-1 11~,e~ lHw cxls ~ orn entr0 llo.::i , d~Ju setl paro"ot· sobro os ncgocios do wat.aaou
~e tão 0 

l • 
61 me · ro refe l'iu-se ao (abrico do ;;uano, segundo :.s 

O Sa. ~EL!CIO nos SANl'Os:- Não existom elperiências de um industrial fro.nce•; ontro
MlUi no Rio de Janeiro, mas uo int~rior C:"tistem. tanto ~ republiea do 9rugno.y já e_xpor? este 

O Sa. MoNTo\'<OON : - Devo referir-me Iam- prOEiucto que não o reputado u~fcrtor ao 
IJ~m a outros produclos importantes quo niio nat~al , porque reune a~ substanct~s neci!J!
podero t er seu ponto de partida ..anão dê 7.ona sar>as par:\ n tln.on'.'olv•me.nto <In J.Jidw:tr~n 
poneo distante do me:·c~do consumidor, c a ~r~cola . . . 
uni c~ zona :tdcqu:tdn. é a do Hiv Gr<>nde: quero St estabelecermo~ wdustrias desta OI'· 
•')fo.rir-n1e aos prod11ctos pl'Oced~ntes da m~Le- dom. no yolle do Rto G;randc, não podet•.)mo~ 
rH\ g-raxa... Importamos a stea.L·mn., entr,:!tnnto l'i!Cew,:r pGlo Íll turo n'laist:" ~u me_nos remo~o 
qu1 o !,':J.do do macis.~o interiot· produz c s t<~o daquGl!a. zonu, poder-se- a Jm_pedtr o esgota
subsnncia em proporção dupla ou tripla da mento das terras porqoe M .f~brtc:l. s fornecerão 
r1uo produ• o gado das p rovindas do sul, e por ~dubos quo renovem ~ ferWtda,Jc : . 
analyse feik'\ ficou verificado que a proporç.ib Ninguoro calcn!a a •omma de tnt;;res.çes, os 
dll stcarin~ no sobo do gado é de 70 '/a. e est.'\ milhiiee de cont's que podcr-Jo surgn de es la
analysa foi feita pol' um industri~l franc•z balecimeutoa dcst.'t ot-dem, m:LS poderemos con
Entreta.ulo o g:;clo da maci .. ~ iuteri~r for- •eguil-o J?els. fór.lll& \lOl' e1ue t;e .pretendo l evar 
neco .1nuior propor<;.ão, pot•qne oendo maJ> com- o bencfi.cto ao tnleriOl' do l'"u 1 Por certo 
pM I:l, em Yista d'.l sygtom:\ li..-re por que ó que não. 
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A vida do interior está. no sal. Uma vez tive 
occasiáo de dizer nesta tribun:a., mas agora 
direi que o augmGnto da. n()SSõl riqueza aatá. 
neste genero. 

Dis>e um escriptor do Jarna~ do Commeraio, 
que se p~deria matar o deftcít do no;so orça
monto com um pequeno imposto lançado •obro 
o sal, o imposto de iDO reis em litro. 

Realmente, 9.11ando li a sommo. resulhnte, e 
quando conhecl que a imposição vet·sava sobre 
um genero de primeira necessidade, o que se
ria. paga infalli velme11t~ , parecia ã primeira 
viat& que seria uma idéa feliz. Entretanto 
fiquei convencido e cada voz ma convenço mais 
da seguinte verdade : devemps receiar de todos 
oe financ.éiros da gabinete, e a razão é a se
guint; : G sal custa () litro menos da ·20 réis 
aqui na córte; entretanto a imposição lembrada 
é de 100 reis; custando o sal o litro menos de 
20 réis. aqui, o pontG mais pr.Jximo que fornec.e 
a zona pastoril é a cidade de Casa Branca na 
província do S. Paulo; alli o sal se reputa, 
termo medío. ou no mínimo, póde-se . dizer a 
3$500, 37 litros. Por consequeneia. o imposto 
pedido vem a elevar a sacca de sal de 37 litros 
a 3$700. Mas, pergnntG, estabelecido o imposto 
de 100 réis por cada litro de sal, o cGnsumidor 
pagará. tão sóxnentc estes 100 reis.? 

VozEs :-'- Não b.a. quem vote semelhante im
posto. 

O SR. AF>oxso CELSO Ju:-~roR:-Apenas cogi
tou-se na imposi~o de 40 reis. 

O SR. MoXTA)!OON : - Argumento asaim por 
ser numero decimal. O imposto da 100 róis 
será. justamente o que ha de s er pago pelo 
consumidor"! Será muito feliz o consumidor que 
pagar tão sómente o duplo. · 

Por conseguinte o imposto de l.OO róis aolore 
o litro de sal vai elevar a sacca de sal a 7$400 
para o consummidor. que com os 3$500 elevará 
a sacca ao c nato de ii$000. 

UM SR. DEPUTADO :-Mas tmdo está este im
posto~ 

O SR. Mo~UNDO~: -E' o imposto quo se 
!'meaça propor e d~ q ua1 mui~o receio. 

Accresceo.te-se o frete dó ponto terminal des· 
se estrada de ferro ao llarJ•anco do Parnab.y ba, 
terá. de fiear a sacca. de sal por :!6$ no minimG. 

Ora, ainda que este imposto se reduza. a 
40 réis para dar esta grande receita,ainda a<eim 
Yai onérar e:xtraordinariamentê a. industria. pas
toril, porque Y&.i onerar o preço de cada sacca 
de sal com quantia sup0rior ã de 3$000. 

Ora, esse imposto, estando ja a industrh pas
toril com as pernas pa-rtidas, eeria. vGrda.dGir.a
mentll sua degola, e matar-se-ia por esta férmo. 
a ga.llinha dos ovos de ouro. 

~era, calculo nlinimo, o consumo de ôOO mi
lMes de litros d' sal. Teremos qtte niío só para 
o f:.L brieo do :x..arq uo, como ta.mbam po.:ra. a. crca
ção do gn.do, e de tudo quanto é annexo n esta. 
industria,a. nossa riqueza se é;U.gmeittarà, e nes
t~s dez an11os <1 uando muito jloderGmos sapnor
tar urn imposto mnior eobrc csto gcncro d~ pri
meira. necessidade, sem que em nada nos oilen· 
da, e por esta. fórm9., segundo n opinião do meu 
eollega pelo 2"• distrieto, quo orçou om 6.000 
contos o imposto de 40 réis •obro o ~ai, teremos 
uma renda aceroscida em mais de 20 mil conto3. 

O Sn. AFFOxso CELSO JuN!OB. di um aparte. 
O SR. Morn·ANoox : - Dem-noa o desenvol· 

vimento das vias ferreas, abram o inted'or do 
paiz, que o consumo actua1 do sal se eleva.r:i. 
a.o decuplo, e, si julgarem e:xagexadoao q_uintu .. 
plo, e então poderemos suppmtar facilmente 
não só o imposto de 40 réis, mas o duplo,e nes
tes dez annos adaptado o impo• to teremos. an
uualu•onLe nã<l 6,000:000$, m~s quanLi" su
p2rior a 20,000:000$000. 

Isto é =~ argumentação a favor d.a via fer
rea, por9.ue dizem que em to~os os paizes este 
genero e tributado, mas são pa.izes que estão 
em condições econo mica• di versas das do nosso, 
são paizes em que mais ou mGnos a contribui
ção cahe com tal ou qual igualdade sobre o 
povo, e na nossa zona pastoril que é a a maim· 
consumidora do sal, todo est6 imposto v;,.i re
cahir sobre um só individuo ; e adaptado um 
calculo a este respeito, ver-se-a que um fazen
deko da prGvincia de Goyaz, que criar mil 
rezes terá d.e pagar só daquelle imposto quan
tia. não menor de 400$ annu>es ! Onde está a 
a modicidade do imposto que se calculou á razão 
de 500 r<iis por individuo? 

Entretanto, le1•em a Yia ferrea â.s margens 
do Po.rne.hybo., e póde-so S"•>·ontir quo todo 
o povo supportarã não só o imposto de 40 rêis, 
mas o duplo. elevando-•e a re~eita, <:o mo se vii, 
t1. mais 20,000:000$000. 
E~ ta é a ra.zão por Gue c~>da vc z me convenço 

de que devomossacrificar nossa. •·euda rasgando 
o interior do nosso paiz e pondo-o a de>eoberto 
pela viaçli.o ferl"et'. . Sem is•o Iliio podemos cO· 
JíÍI&l" do meio de aug<11entar a no5oa renda ; n.to 
e discutir eonfron ttl.ndo n. dasp~~a. eom a rc.cei ta, 
I!.ito ó só reduzindo a dQspeza; deveJDos procu
r:lor Dlsios do augmentar a rend•, augmentando 
as fontes de producçao. 

TemOs, além diisO,uro outro ponr.o importanta: 
a r r-•pcito mesmo da producção do sàl. Eu até 
seúa de opinião que neste caso o governo DlO
nopolisasse este genero. Tamos uma col:lta de 
cerca à& sete kilor.a.e.tros, e entl'eta.nto quasi 
todo o sal é importado ! Consta-me que bem 
prmdmo aqui da eórte, no port~ de Angra dos 
Reis, ha mui tas süinas a oandonadas; mas como 
export'!l' o so.l ? ' 

O governo poderá assim mo!lopoli.sar, e en
tão a l'eceita proven1entG desse :mesmo producto 
ser&. fabulosa. 

Mas, Sr. presidente, si tivermos uma '<ia
íCrrca. qa·o nos leve este genero ás mo.rgons "do 
Pat'nahyba, mas nio pela via Paulista, mas de 
Utr) ponto da Mt:rada D. Pedro II pelo valle do 
RiG Grande, caminho muito mais curto, directo e 
no.tnral, então o oupporh.riamos perfoitamont~. 

· F~ca-a9 um ealeulo. dê futuro. lev•-•• a vio.
ferrea· âa margens do Paruhyba e póde-ae di
zer que eom: o deoen-oolvimeuto da induetria 
pastoril nas provincial de MinA• e Goya~, ha.-

Pelos meus dados, que ahi ~stão expoatos, 
vâ-sB 'lue o governo terli. todas a!! garan.tiaa 
par~ o prolong-amento dest" li11ha f~rrea., •~ndo 
o centi"O de partida. a corte, prolongando-a no 
interior do paiz. Baata unicamente a.ttender ao 
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desenvolvimento da industr ia, que sed. n> ra•ão 
<lireeta da modieidada do preço do sa.l e da mo
dicidado <loo lrans}'ortcs . 

Não necessito entrar er-n longo desenvolvi
meMo a este respo,ito, porque .lnsta tão só mente 
expor a idéa, ox.por o principio, para que a in
telligencia do~ nobres doputndoo tire tod•s o.• 
illações. . 

Ainda ha nm outro ponto. A proviucia de 
Goyaz tern um incentivo butante llBtl a.tlrabir 
milhares de individuos na.ciooaea e estrnngoi
ros; podemos dizer qne o seu sub-sólo é auri
ÍGro; pod.,rnos dizer que e urn. paiz de•eonb.o
cido. 

0 Sa. AFFONSO ÜELSO .JUNIOR :-Apo:ado. 

0 Sa. VtEIRA llE A~"lllUDE :-E' riquissirm 
a provi.ncia de Goyru:. 

O Sa. MoNTA:>~ooN :-Entretanto, si tanto fór 
prceiao po.ra. compensar os saerifieios do th o
souro em beneficio da "Vi:t~ão ferrea, eu ainda 
aconselharia 'J.Ue, a ~xemplo do <tne se dá com 
os terrenos diamantinos, se applicasss a mesma 
legi.lação ao.• terrenos "uriferos. i:!to é, •endo 
estes di•tribuidos em lotes, cujo arrenda.rn~nlo 
fossa pago annualmen te. 

o Sa. Fl'!LlCIO D~S s _,N!OS :-Eu já pi·opuz 
isto aqui. 

O SR. Mo~TAxDO~ :-Bastaria ttniccmeoto a 
imposição de um Nal por braça qundrada : pa
garia e:>da lote, :i. imitação do• terrenos dia
mantinos, 6$000. 

Ora, existindo na• província, de Goyaz e 
Minas uma extensão incalcuhwel de sub-sólo 
aurífero, estaria verJ:ndeirame Ilto ao alcance 
de todos, r icos c pobres , o obterem a concessão 
de um ou mais lotes P"-ra lavrar, ~mquanto 
que pela legislação actual nem os poderosos em 
dinheh·o ··se unim~uu D. explot·a.r esaas jllr.idu, 
CJilC csliio inteiramente perdidas. . 

O Sa. A"mtÉ Fr.t'!IJRY :- Estenrln na n~• 
vistas tambom :t Mato (;:'OSso. 

OS!\. Mo:sTAl'i:OO)( :- Mato Grosso to.rnbem. 
Eu IOmei apenas um pequeno ponto ; nlO mQ 
referi lÍ. província de Mato Gt·.,so, que tem o 
triplo da e•tenaão da do Goyaz o cuj o terreno 
é ~ter~lmonta aurífero. (.4poiad<JS.) 

l.Hlsdo que os terrenos auríferos puderern ser 
arrendado• pelo prazo do 10 a nnoa, :i i mitagíto 
dos terranos dia.mantin<:ls, pagando-se o nrren
da.mento annu ol de um real por br.,ça quadrada, 
poderemos ealeulru- qu e a :recei ta dahi prove
niente augmentarâ progressiw.mentê em al
guns mil contos de réis. Computando-<>e estG 
augmento de r eceita com o augmenlo della 
proveniente, do producto do sal, nôs poderemos, 
em um futuro muito pr oximo, dizer que ha mais 
de 20 annos deveríamos ter l evado avante a. 
ligação da côrte com o interior. 

Ainda uma outra ra~ão. Assim teremos on1 
commu nicação toda o. zona pertencente ao norta 
e oo sul de Goyaz : o norte de "Goy~z, o valle do 
Tocantins e do Arngaaya, pertencentes á bacia 
do Am.1zona.s ; o •ui, pertencente á bacia. d • 
Pars.llá. ; r.ona esta too& cor tada da rios impor
tantes, a cujas margens 80 estendem os terrenos 
.maia ferteia, que para o seu desenvolvinlento 

~ó e&peram o braço do homem, sendo impo$si
vel agora l eval-o até lá, po1•que ninguem por 
cerro quert)l•à sa.ct>ifio~r~e 3- e.sb r nos ser tões 
par" vtver á. g uiza. dos selvagens, sem poder 
tirn•· resulto-do do seu trn.balho. 

Eu ate posso mencionar um exemplo' conheço 
uro.l Wl'o.dor, roside.nto ém urna. rica. matta.., o. 
qual om um~ occaoião teve de pôr fóra 200 
carros de milho por não ter quem os comp rasse 
e por não tar logar para accommodar a nova 
e~lboita. (.-1.poiado• e apartes conflrma.nc!o.) 

E: desde que levarmos a viação fe rr;;a em pro· 
cura desse macisso in terÍOI' da. província de 
Goya.z, qu~l ser& a consequencia~ Atravessando 
a via f ll·rea uma zona. fert.il e de preço modico, 
.«eonsequencia ser:i est·•belecer-a~ a eolonisação 
pelo percurso dess:. estrada; até me.~mo aquel
l es que forem cham.ad03 pelo incentivo do ou
ro, so converterão em larra.d.ores . Algumas, ou 
nmitasdM cidade• importantes da nossa pro
vi.nci~ de Minas, foram formadas pelo diamanLe 
e pelo ouro: nós temos & Di3mantina, o Pitan· 
guy, o S~barã. Bag-agem, :si não me enga.no. 

O Sa. AJ<DRE FL:>:UR.>: - Qu!Lsi tod••· 

O SR. MoNTANOO:N:-Qu .. si lod"a e"""" cidades 
form adas pelo incentivo do diam:mte, do ouro e 
de outro• miner11oes. 

Qual a província que poder :i. offerecer maior 
incentivo p~r.1 a att•acçaa de uma grande cor· 
r~nte de immigraçio do 'J.De " do Goyaz, que 
com as suas 'Vinte e tre.s mil Jeguas quadradas, 
apen<~s conta a população de 160,000 o.lmas·~ 
Bae\1\. só este territoi·io para receber t odA. a Al
lec.aanha. 

E dem~•is, senhore,, a colonisação não se 
p6de formar senllo li proporção que a via ferrea 
penetrar no interior do pai•. Já temos expe
l"imen ta do que no littor~>l c nos proximid~doo 
d,g actuaes estradas de ferro, I!lesmo na. pro
víncia do S. Paulo, em que ells.s penet raram 
mais além, ó impossinl astabeleeeNe a colo
nia !~u. porque a.Ui existem os ·grandes pro
prietario• e o preço dos terrenos é tão elevodo 
que ning-uem póde obtel-os. e, ainda mesmo que 
o qnir.esse. os gtoandGs propris t:âl"ios não ce
derinm uma. sõ _pollegada de suas terras ; 
toudem =tas a augmental-as do qna a. dimi
rlllil..,s. 

Entretanto, estendendo-se a vi& ferre& pelo 
interior do nosso pah, l)l"Ocurando pelo valle do 
Rio Grande o maeis•o do Brll:lil, paro. &hi o ~ 
!o no virá com o. certez:. de eer propriei.D.ri o, por
'(Ue uma moeda que traga dar-lhe-á ese~ ga
rantia . 

o SR . A:snat FLEURY ·; - Á estrad& de feno 
deve ir <i. fronteira de l\hto Gos.<o P' T!l g~rantia 
da integridade do Irnperio . 

O Sa. MoNT.\Nl>ON:- E' preciso que se faça 
a propaganda nest e sentido, porque, r~sga.do o 
interior do pa.i~ até o w assiço de Goya.z, até 
Mato Gro1iao por vias ferreas, fl.hi se. ~ncon
t.rará uma zonA fertilissima., na q ual os terrenos 
quasi que são gra.tuitos, assim se póde dizer, 
porquG pelo preço por que são nesse• Jogares 
"I""Cndido• , qualquer coin :f.: OOO$ torno.-aa um 
fAzendeiro de uma grande extensão de terras. 

O Sn. SoAREs :- E m esmo em Minas. 
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O Sn. Mom.<NDJN:-Justamante. O Sa. MoN~.\.~oo":-Mas a ra.aio principal 
Pelo systema. moderno da agricllltura, ten· està ta:o sómente no seguinte. Quem ~ban<!ona 

do.ae _reconhec•do quo niil> n ece"'it"mos da 0 ·~~ pi>.i2 p:>ra. .proe?'"nr. un pai• novo, tem 
destru1!;ão da.s m:>.l f.lls p•rn o. produetil·idad,e <lo em Vtsto. ser proprtet:>.rro, :"llnda que shja de a\
sólo, vê.ae que o colono te;"do a via-ferro~ par.t guns palmos de tet·rn; .e st o colono se conven
transportar as suns machma~, tendo os fe.vores cor disto, poder-se-.\ então augmontar a pro
do governo, 'tua poderá. impor ás oomps.nhias p~g~nd".• ~ovondo o o.eto do govol'no tüo só
que se formarem uma redncção d> to.rifa, po- me~te hmlt:l.r-se t1 ella. 
<lerà:o os. procluctos sim.ilnres, q,.0 pa~mos ao S• compararmos o systema dG eolonis:\ção 
e3trangeuo, . ser fornectdos por preço medico. , da Alger1~ com. o nosso, veremos que el!e não 

Ainda que J>areça um c:.ste!lo no ar, suppo- ' e~lh~ melhoree ;esultados, porque os syst<~mas 
nhamos que a.o corror deSta. vio. s ! ostoodo.m sao t,guafn; e 81 tomarmos em consideza.çã.o o 
100,000 fami!i"" de colonos, dandc>-se a co.d& ponto principal que se dli. como ollstaculo no 
u ma meio_ou 11m kHo~etro de t,m,, teremos 0 ~esenyolvimento da c~lo~is:~.çih em nosso paiz, 
de•.envolvn":ento da tndllStria agrícola e pas- ~·to e, o elemento sorvll, ver-se-á·qus seria 
tortl aperfe•ço~do, o então co.minharemos t~m- 10to mot\vn ba~ta.nto pora q11o avia-í•r•e~ pro
bcm para esta p~rfectibilide.d_e, que ci a ex t.ineçllo cura>so J<lstam~n te o massiço do interior, \'nde 
da grande propr1ad&de. (Apoutdos.) E então em o escravo ou e raro, ou fa.z parte de. famtlia. 
vez do fa.zendei.!o · ter uma crisção de :i, 4 Bntrel1nto &Jla ra2llo impedien to da colonisa
ou 5,000 rezes, a redn•irá apena.s a ;1 000 ção niio ~ai fundamentos. · 
ou 500, p~ocurando molborar a. ra.ça do'uo. for ~rita estatistica que conheço, existem no 
!~fad> (apou.dos), que diminuirá em qtun- · pa•z i,ilOO,OOO e ;cravo~, dos qua.es têm de ti
tida.de, mas tr-Jphcará 011 q ue.drup!icat·á em qua- rar-se, por uma estalJSltca do bastante fé, 
lid•de. (M1<ilo l>em.} 000,000, que Sl!o excluaivamenle empregado• 

E desde qne a 'fi.a-ferroa ganhé es~o m~asiço .na lavoura. O restailta emprega-se no serviçn 
do interior, o governo por si mesmo, sem dis- dom~stico das villas e cidades. 
pendio algum, pr~urar:i. favor<>cer a. introdu c- Ora, pergunto ou: 600,000 indivíduos eapa
ção de ~a.ças melhores, <:<uno são, po1• exemplo, lha:bs em uma %ona tão 3>:te~a como esta,serão 
aa do Lunousen, CliarolaU e Durham. . a causl perturb.,dor<t do moVlmGnto da coloni-

Este dooenvolviment.o, que aetu.almente nos s&<;.ão ~ 
custa sacrifi.eios~ nos ~rara de outro modo um . Por ~erto. que não, porque o grupo de es
resultad:, vlllltaJOSO e tncalculavel para 0 cofre cravos o ma•or n~ zona p•·oductara do café, e o 
g~ral; adi.:>.n tar9moa ao faturo para receber i00 ponto q ne a colonisaçíio t~d. de procut'~r nia Ó 
1>0r um. por certo esta zona, mas ontra muito clive1·sa, 
• Por outro l""'!o, S;. presidente; devemos eon- Eu perg~nto tambem: a p1•ovincin do Ama-

stdera.r a experJencJa que fazemos l imitando- zonas com !UI su•s 00,000 leguaa qua<lrndas e 
nos uniC"-lnente 110preaente. ' mais de 60.000 b l.>itnntes tem ol~mento 

iP . 
No. aOSIIIio de hontem votou-se uma emenda serv . · . 

~niOrizanclo despezas com ,. colonio••~.ão E~tsta allt uma 7-0na extensl. Por que razão 
. Os comP?tent~s na ma teria já demon~l:ara.m nâo p~uetra lá a coloniSO>.ção l . • 
"laz da OV1dene1a que Mte a.ssumpto deve $er Sera. ea'!'bom o elemento s~rvll que~ 1mpede~ 
unicamente animado pelo governo, sem dis- Já se '"e quo d~v~mo~ proeurar ou~ra~ causa•. 
den:lio, que os meios empregado• dovem sor H~ dous pontos prmc1paes: ga~·aotir ao colono 
indirectos {apoiados), 0 0 meio principal é o. a posse do to1·ron:o, e ~om n 110sse d? t~rreno, 
via-ferrea, é facilit:>.r terrenos aos colonos. c~~no consequone•n, a ~gu~ld~de do3 dtret~ po-
(Apoiaàos:) . . ltttc~a. . 

lia wn e::remplo muito frilante nesto sootido. E ~ rn~o ~r c1ue sou sec~no ~a gr:nde n:~-
No deconnio de 18M a :1.874 despandetnos cerca turaltsaçao. ~: mesmo qua~do IISSlm nuo fo&>~, 
de 9.000:000$ com a colonísaçíio, não falhndo sendo apclogtala d• colo:usa~.:lo, n!o q ~ere~1n 
llll.S despezaa com a medição de terras 0 a ente- ~or certo quo o meu patz fica~se em mmor1a. 

_,bu o, e não coneogwmo• a media de .4,5ao omoa 10 a ~2.0~.~00 do ha1
JJtantos. o dup!o 

colonos por anno; entretaneo qne os Est~ã.os desta populaç•o nao a nada pl.lra. o o:s:tensao 
Unidos no qninquennio de i8ü8 a i873 com 0 à.e~\a pa"•. e desde qne_ n~• nogassemos oa di: 
~iapendi? de 5,700:000$, J!OUCO mo.is on· menos, rettos de etdadlos b•·<.zll etros nos colonos, e s1 
mtrodu•JU ccre~ do um m1lhão e meio de colo- por gualq~er causa houvesse ~n. corrente ~e 
nos sem d ispendio por parte do , 0 verno Jmmtg!"açao poderosa para o patz, poder-se-ta· 

Pergunta.r-se-á, porem, a ra.~o por que não dar_ e!n um !utllro não maitO remo~, quo ~ 
temos colonos. . ma~orU>. dos habll~n tos fosse est~t>.nge>ra.. 

Sr. presidente, tem-se desviado mais ou Não vemos o que ee de': com Bismark. de-· 
menos a opinião publiea. a re•peito. Uns dizem clar~do que~ melgor meJO que te~ p~ra ad
que a. razão é por'!ue não temos a líberd~de de qumr terrltorto es~ranb.o e a eoloms~çao. por
conseieneia, outros dizem que 0 motivo é por- que no fim do certo lempo "' povo&ções se 
que não ha. igualdade de direitos políticos, 8 tornam aUemlis? E•tamo• em. UlJI presen~ 
ouli'Oll ~rgmMntam que 0 colono não p ód& por tão {lectueno que n os devemo~ 85<1\leter de no> 
fôrma alguma querer eqaiparar-s~ :i. ~ndição mesmos o sómonte attender :10 f11turo, p_orque 
do eaeravo. no.do. repre>onta'!''>S l>a. grand.••" deste pa•~-

Nll:o duviJo r1no toda.s estas r.•züo• inllunnt. Com osiA !n>tídolo o a,. mp.Mes de h_o.\nt.an-

0 F 
Leo, n qo•·n~•o netnnl o mmto poquontn" em 

Sn. El.IC.IODos S•Ntoo:-Nãoiullu~rnnn<ln. t•el~~l\o no futnro. 
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Por isso, quando n10 oppomoa a _certas refor- ! congresn de ·en!l"cnheiros a re•peito de um 
mas de Ns17lta1os reaes para o P•tz, provamos plano de viai;llo ferraa g eral, logo julguei que 
o noss:> egotsmo,porqu~ q~eremoa le:,p.slar p>ra nenhum plano poderi:t. a!r desde logo prime 
o pre•ente, · att.ender ~• _CU'cumota~CJ.<le de mo- j (ao·ie adopt.>.do, por isso que mlo está conhecido 
menta, desprez utdo as ct~cumst .. nclOs do fu tu- olli<:i"lment.e o •ystema orog ... phico do ~·· 
ro, •!Uando d~vemos nmca~ente preparar os Conheco-se prallC3m ntc, c não seria ddlicil 
elemento~ para. as gGraçõés _vnldoura.s. levanta1·-se sua cu ta. r~specthra. 

Ora, l.:lto tem vcrda:!em• relação com o D od . • · 
assumpD que se discute. que .; a via-ferre~. J m o quo nos t e'l!os que o dtYtsor das 
Sem a via-ferrea nada poderemos consegllir, ~gu.as <[Ue sep~ra a ha~ta do S. Francuco da 
com a 'l'ia-fcrrea teremos m&is de 20,000:000$ bac~a do Par~"· s~p~ra tnmbcm as aguna ~ 
de roceit&, unicamonto com uma. pequena. con- ~cta do S. ~r;~c\SCO das do Amazonas: e e 
tribuiç.io., " toremoo de <'-i.lriA fól'm& conoorúdo ~111~>1. o mesm' dinsor que ••?~~ U.mbem a 
para IOrnar o Brazil um todo homogeneo, por- bacta do Amazonas da l.>nci!L do IJ:m:o Parana. 
q_ue c~eia y. E:<., ~t. p~es_id,n te, que esse ma- Por oqui se vê Võrdadt:ir:.mente q ue todo o 
c1s;o lnterior do patz atnaa se acha no seculo pl~no de uma viaçlio geral deve tomar por li
XV, utà mu[to longe do •Qculo em quo vivemos nha de percurso mais ou menos este di1·isor de 
aqui na córte. "!iuss. JS. não di<?o que percorra o dorso deste 

Emquanto nüo tivermos n via ferr~a ató esse dtvisor, por<JUS .ell~ lança b t·aços :i direi La ·1 à 
m.acis~. o Br3Zil não será. um !.odo homogeoeo, ~qu~da~ que for nHm }H!tlllenas b1cio.a corno a 
seró. hoeterogeoeo, notandc>-!>e até uma eape- ba.cio. do rio das Volh"-~,a do Par.umhyha a ouLraa 

· cie de rivalidade entre uma parte do paiz e pequenas baeios formada:; ao lado pelos ramos 
outn ; e quem lançar os olhos paro a noss\ lançados por este grande divislr ; notando-se 
carta geogra~hica ver:i p~rfe\tamente que cote ninda quo a descida nestas pequen,..s b>cias é 
eol'l&aO ê pot• liil\U=L naturez3. tu~o. dP.: um decJive tfi,o ftci l, que parn se cortn.r uma 

E' vedade que a cart:~. g eogt•aphica a mai9 linha ferrea nllo sorianl n9ccssarias grandes 
àefeituosa, :~. mais incompleta é a nossa. Uma obr~s de art '·E tanto isto se dcmons\r~ (jUO n a 
daa .carta9, que passa pot· mai~ perfeita é a da propria a 'rr.t das Canastras,qu' está neste dorso, 
província de Minas, e ast:i oivad" da erros. um:l vertente do rio S. Fra.ncisco, o r io Santo 
Ora, quem cónhece ou tem percorrido uma Antonio tem quasi :>s sQa~ aguas l igadas co111 
parte desse massiço interior, conhece Jlerfei- o rio d •s Velhas. De maneira que esse divisor 
tamente que lodo eate colosso é por sna. n atu- comwuru d •• tre• gr .. ndes bacias indica, pua 
I'GZn unificado. Temos tres baci•s prineipaga, quem faz um estudo mais on menos conscien
temos a bnci~ do Paraná, a do S. Francisco e a cioso da nossa carta orographica, o primeiro 
do Amalonas; A bacia do S. Francisco e a do tt:açsdo e a~ pequeuae bacias indicam aa currns 
Pann!l. ligam-se perfeitamente pelo Piumhy, d1Vergent2s. 
devGndo .n~tar-se uma cir cttmst:wci« que nlo 0 Sa. PRESJD%NTE ,_;[.., m oro ao nobro depu
nos devemos cansar tie r epetir, e chamo aatt~n- lado que está terlllinada " ho~a. da prim~ir:. 
çio pHa este ponto; h:\ um tio que corre para d d d 
o rio de S . Francisco e outro, o Piumhy, que parto d.., or &m 0 i~. 
corre pa.ra o R[o Grande, oa quaes se oommu- O Sn. Mo"rü:DOS: :- Mas eu aind9. não eht~
nicam de modo que ahi exiete uma d9pressio guei ás conc1uslles. Eu pàrgunto a V. E:.. ai 
communioando as duns baci~a. . me garanto a paluvra. para outra •oa•lto . . 

Aqui appello p1r:> o testemunho de quem O SI:\. PnEsiDEl'il'J! :-E' contra· o regimento.· 
percorreu ouaa zona•. A 'o~cia do S. Fr..n- 0 que v. E~. póde fazer ô inscrever-se do novo. 
cieco pódo se ligar ao proprio v alie do AmL- (1'1•ocam-sa dijfmmtes opartc$.} 
zonu, porque iogundo a opinilo do engenheiro 
&ybi U..Sto.va a disblnein do 239 kilomotros O Sa. MGliTANDO~ :- V, . 8:<. sabe que ou tt-
para ligar ao duna b..ciu. nho occcupado poue3s vezes :1 tribllll&, e tem 

Ai11da "' bacin do AmBzonaa liga-se á do Pa- sido 6émpre noa trca qoart ·s de hora do e:tpe
rADâ por toclu ostna vertontos do divisor dtiS di ente; mas nind~ uão usei uma unicl vez da 
aguu do Toe lD!Íita 0 do Parl!.nahyhn. palavra. que n~ fo•se adver tido por V. E:t • 
. Quem lançai' 0 , olhos par.t uma c~rta goo· Hoje, confesso que, tondo a p alavra. sobro uma 
STaphiea horrorill!>.-SG, sobro tudo n~ provineilf. ma teria da ordom do di~, suppunha podar gaslar 
de Goyaz, d&queliM a.lt:1s montanhas qtte pare- o tempo qua preciaa.sse, e por isso estan la.n
cem inaccessiveis ; não obstante por alli se tem çando as bases do meu discuroo pare chegar ás 
passado e creio mosmo que 0 uosso eollega, 0 concluoões, e não ospenl'va esta sorpresa. 
Sr. Spinola, já fez esu. viag~m . . o Sa. Puaru>.-rz : - Sorpresa alto, porque 

Só xnunido de ttm instnm~nto proprio par-> v . .Bx. devia ... ~. que a primeira pn·te da or
mcdir as aJ.turas ê quo •e saberá que aquellaa dem do dia estava marcada até :is cfu.u; horaa e 
montanhos da carta silo as cabeceiras dM aguas meia. 
do Tocantin•, viste que nõ6 se oentem as eleva- 0 Sa. Mcl\"TANDON :-Eu não desejo deaobe-
ções. deoor., V. Ex., ma• v•jo-me realn:>ente emba-

Partindo do Piumhy, J!óde·~e •. sem a~h3:r em- raçado. (Trocam-se tlitferentes ap2rtes.) 
boraço no Parana.hyba, u a te as proxmndadea E fim vo ·procllrar resumir em """c"' 
de Mato Gro11110. · 111 . u r·-

Entretanto a catta.geogra.phica.liio nos dá&&- palavras. 
qoer noticia <Je;te noaçado no divisor das aguae.j O Sa. PI\EStOl:Nn :- Pódo dizer e!ISall pa-

QuaJtdo li a disculSllllo, que houve perante o la.vr•s sem a.ttender aos a.po.rte.s. 
v. v.-12 
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6 SR. Mo:r<T.!.riOOx :-Sou obediente a V. Ex. 
.As conmderações, que e::tpendi a respeit~ do 

dh·isor das aguas,nBscem da. simples ob2erv~llo 
a~ nossa carta geographiea, 9 au tenho em 
vista mostrar que adhiro à opinião :semi-officia.l 
admittida.que qualquer concessão de vias-íerreas 
deve basear-se no plano de viação geral.· 

A idéa deõse plano agradou-me, subordinando 
::1.S concGseões,q,uer interessem á provinc.is., quer 
interessem ao município. Qualquer projecto que 
attenda de preferencia a esta ou · .. áqueUa utili
dade local, ftca fóra do plano gerâl'de Viação. 

E' evidente que este diviaor de aguas, pt·o
curando o interior do ma•siço é o tronco prin
cipal do plano gera.l de viação ferrea, por isso 
entendo que todo a que tiver uma utilidade 
mais ou menos contraria ao plano geral de 
Yi~çãa não deve ser ~doptado. 

As pta'Vineias são a utonomicas e nã~ deve. 
mos legislar de maneira. que parturbe-se a sua 
economia, e b1sb lançar os olhos para a carta 
geographica da. província da Minas, para ver 
que ell» contém em seu seio grande parte deste 
tronco IJ.UQ indica a rlirecção do plAno geral de 
Yiáção fel'rea, e tanto indica, que a provincia, 
sem receio de comprome tler as suas rendas, 
póde expor os seus cofres ao j 11ro nominal, que 
exigem as ramaes convergentes a esse plano 
geral de viação. · 

Bast.a considerar que do divisor nascem as 
aguas do rio S. Francisco, na>egavel até ás 
proximidades da sna. nascente, e póde se1·· sulca
do por barcos, na distancia de 60 loguas, offe
recendo ,t esquerd~ um pequeno percurso de 
iOO kilometros e t.anto, que permittir-l pôr em 
communicaçiio o trecho navega vel do Rio Gran
de além da Rifa.na, eorn a tronco principal do 
plano geral de viaçi'ío. 

Ern tudo isto attende-se aos intere•ees do 
p<.iz a sobretudo aos interesses do cerebro do 
B·r~zil, da saa prJ ça de ma:tirna importancia, a 
cmporio do commei-Cio~ a. cõrte ~ 

Não é só de intere~•e geral no presente c no 
faturo, é o interesse das p:roYincias, que não 
podem rejeitar a principal praça do irnperio 
para procurar outr~s. Nesse plano de v1ação 
attende-ee á• vant..gena economicas, commer
ciaes. politiea.s o estrategic:as ... Eeonomicas, a. 
conftga~ão do sola as indicA ; com.rnerciaes, a 
import.aneia da zona. as revela; politicas, porque 
por um lado liga-se ao Rio Grand.e, por outro 
ao baixo Paran~. pela frente ao ri~ S. F.-..n
cisco, que parte do divisor da.s <~guas, e ainda 
liga-se com o norte e Ma.te Grosso. O projeciO 
que s~ discute, estando fõra deste plano, per
turba a. economia dna províncias c =is ainda 
d~ província de Minas. Este prajecto tem a sua 
razão de ser sómente no interes•e municipal de 
Ubera.ba, e não póde por fórma alguma preju
dicar a 'l.ualquer outra traçado que melhor con
!Ult~ os Interesseg {lU.blicos. 

O Sa.. FEucro nos s .... ,.~os:- Atà ao Ria 
Grande V; Ex. não impugna~ · 

O Sa; MoNTA~'DON :- Não. Sr. presidente, 
não quel'o receber ·nova a.dvertenci~< de V. Ex. 
Aguardo outra. oeeasião de \'altar d. tribun:>. em 

que possa tratar do assumpto,= desde já direi 
a. V. E::t. que o farei largamente, porque o as
saml'to demand~. desenvolvimento e e11 tenho 
oa meus a pDnt amen toa ainda intactos. (M' uito 
bem.) 

A discussão fi~a adiada. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

lntgrpellaç~o do Sr, Cru• ao Sr. ministro da 
agricultura sobre a estrado. de ferro do Mo.deira 
M Mamoré. 

Entra no recinto o Sr. ministro éla a.gri
cultura. 

O Sr. Cruz:- Sr. presidente, o as
sumpto articulada no re'luerimento de inler
'pellação <i impo<'lante e JllBtülca plenamen.te o 
sxpediente de que· lancei mão ; as informa
ções req uisitadaa por meio de requerimento são 
longam~nte demoradas como provam as que. 
eu requisitei em Fe-vereiro do corrente anno 
dos rninisterios do ir:aperio e da agricnltura., 
as quaes até á p t·esente data não foram en
viadas S. c amara. 

Por estas razões e porque considero do. ma
xima importancia a. mataria da interpellação 
(apoiados), julguei· conveniente provocar a pa
lavra do nobre Sr. ministr11 da agricultura 
para revelar ao paiz quaes as in !enções do go
verno sobre tão. importante assttmpto ; por 
outro lado a ca.ma.ra e especialmente a. appa
siçõ.o conservadera desejava a presença do 
nobre ministro que tem estado arredio desto 
recinto. 

O SR P.<Dt:A FLEURY (ministt·o da agric«l
turo):-Obrigado a V. Ex., cu ta.mbem deseja
va vir â cama.1·a. 

O Sa. C&cz: - Senhores, "" vnntogcns o a 
utilidade da immediala construcção da estrada 
de ferro do Madeira :.o Mamare são incontes
tavei.s (apoiaclos), e para verificai-as bast.a an
tever;' nlém d~ utilidade territorial qué o com
muro a. todas as estradas, a que & do Mad3ir~ ao 
Mamorõ tem por fun. communicar a Republic!l. 
da Bolívia com o Atlantico pelo Amazonas , 
abrindo sahida aos ricos productos daquella 
repu bli~a. e ent!'!Lda. aos generos rle seu consu
mo pelo territori<- e pelos portos brazil~iros. 

Esta estrada tem ainda por fim fa.cilit.ar as 
commttnicações internas com ~ p~ovincia de 
Mato Grosoo 'peb franco no.vegaçlo do rio Gua. 
poró ; e, St·. preeidcnt9, si ha estradas est ra
tegicas, & de que me oceupo e certamenh uma 
das mais imporl&ntes ( a:paiados ); ella tem por 
fim identificar interesses brazileiro• a interes
ses boli vinnos ; e, senhores, eu não conheço 
alliança m:t.is oolida entre as nnçõe3 do que 
aquella qne tem J:lOr base as relações commer
oia.es. (Apoiados.) 

Quanto a nec~sidade du eommunicações in
ternas para a nossa província. de MAto Grosso, 

_ ella foi dolorosamente provada na ultima gnerra 
com o Ps.r~guay. (Apoiados.) 

Senhore<, nio somos nós os nnioos que deae
iamos abrir e fomentar relações coromerciaes 
"com a Republica da. Bolivia ; a Republica Ar-
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gentina bem oompt"ehendeu as vantagen& dessas 
r-ala.c;ões e procura-as ~om 'insistencia, j:i. a.cH
vando a eonstrucção da estrada de ferl'O dQ 
norte para. prolonga.l-a. pelo ten-itorio boliviano~, 
já auxiliando a emprez~ da via ferrea de Pa.oso 
de.· Agetas, à~stina.da. a communícal' a Bolivia 
CQin o rio Paraguay. 

Estas considerações bastam, Sr. presidente, 
para. demonstrar de ma.neira clara e precisa, 
não sómente as grAndes Yan!agens da construe
ção desta estrad8. como a urgencia de sua reali-
·~~ão. . 

A estra.dilo tle ferro do Madeira "o Il!amoré 
eome~ no ponto militar da Santo Antonio, no 
rio Mad.eira., e termilU!o em Pa()alui.•, no rio Ma
more, medindo 363 kilometros por terrenos 
altos, pouco accidentados apelllls interrompi
do• por seis pequenos regatos, cujos nomes ou 
vou Ior à cam'lJ"a. 

Esses ribeiros são (te): Bananeiras, Lages, 
~Ribeirão de S. José, Araras, I\Iutram-Paranã e 
Jo.cy-Paranã. 

Del!e$, os dous ultimos são os mil.is impor
tantes: mede cada. um 12 metros. 

Foi, Sr. presidente, um engenheiro amed .. 
caao,-o Sr. coronel Church, quein levantou a 
idéa. da construoçiío desta e•trada, <J.Uando em 
i869 visitou a. Bolivia. • 

o primeiro pensamento deS.e engenheiro roi, 
como era. natura.!, & ccmatrucção de um ea.nal, 
mas bem eed.) reconheceu que as avultadissimas 
somtru~s necessarias para essrt. obra não a tor· 
ns.Yllm exoquivel, e então, como se tem feito, 
opinou pela e.otrada de :ferro. 

Adaptada " idéa a,. estrada, esse engenheiro 
obteve do governo boliviano uma concessão 
p$ra a estrada. da ferro e organizou úma com
panhia de estrada de ferro coro o capi~l nomi· 
nal de um milb.ão ele pesos fort•i\ em ouro, •, 
chegando aos Estados Unidos, organizou outra 
comp~uhia colll o capitt.l de dous milbões de 
pe•o• t"o'rte> em ouro, denomina..ia Companhia 
limitad .. de navegação do Madeira. ao ilhmoré. 
A Bolivia pouco depois cedeu os seus direitos ã 
comp1nhía de navegaçãe e o Sr. Church ven
deu a sua concessl!o á e.ompanhia da estrada. de 
ferro. 

Esta, que recon.b.eeeu as vantagens da obra 
e <rue poderia tirar immediato interesse, vendeu 
as suas acçlles a COm?anb.ia de naveg-<>~~o, isto 
e, fundiu-se nella. Em 1872 a companhia de 
navegação resolveu emprchender a obra e le
vantou, para ss fins quo tinha em viah, um 
emprestimo em Lonires, da e 1. 700. 000, con· 
trEiotando com a companhia ingleza de construc· 
ção de obras publicas, a construcção da estrada 
do Ma.deiro. ao Mamoré pela quantia de 700,000 
libras. 

Essa oompanhh enviou im.mediatamente para 
Santo Antonio do Rio Madeira o. msteriol e 
pessoal ncccssa.rios para o começo' dos traba· 
lhos; mas ahi chegand•}, veriftcou que a ex
tensão dn estrada. aro. maio.- do <(U9 aquella q11e 

2emra de base ao s9u ajuste, e por isso rescm· 
diu o contrato e propoz uma acção ·de indem
nizs.ção á companhia de na.yega~ão. 

Esta., porém, não clceani:m()u e foi· eonf:l'a.br 
a e1:ecu~ das obras com a casa P. aud F. 
Collins, de Philadelphia. 

Devo dizer. ~que etfeetivamente, por uma. re
visão que s& fez nos êstudos, verificou-se que 
U.via uru. excesso da 59 kilometroo. 

A casa Colli11"s enviott para Santo Antonio 
n11'?-eroso pzssoal. e grand~ quan:tidáde de ma
teuaes, de maneua que, -quando a.lli chegou o 
illustre engenheiro C! ue ia tucalizár as obra.s 
por pal"te do governo brazileiro, tinham che
gado ao Rio Madeira um pessoal tcchnico ·de 
50 engenheiros e constructores e um pessoal "de 
700 operarias, dos quaes 200 erão bolivianos. 
Este pessoal emprehendeu logo a construcçil:o 
de arma~en< para o• rnatC!ria.es, de habitllQlSes 
para O• engenheiros, constro:ctores e oper:~rios 
montou uma pharmaeia., um hospital , uma 
íabri~ de telha G tijolo e uma serraria a vapor, 
e depois começou as olJras. 

Entreto.nto em lnglaten-o. os poasuidoros de 
títulos, quê ha.,-iam retiro.do da empreza a su~ 
confiança, especialmente po~ causa da rescisão 
do contrato com a compa1thia iugleza de con
s.tl'ucç:§:o, requereram aDa tl·,bunaes o la\"ant.a
mento e a entrega desses capitaes. 

Os t:·ibunaes julgaram iwproccclente o pe
dilio c elles appellaram em ultima instancia 
i'aro. a <~amara doa lords. 

Por outro lado a ca'a Collin's traoalha.vs com 
tanta actividade, que em i878, a~enas oitü 
me~es clepois d~ eomeça.t· os tL·abalh<>s da v!a 
fez-roa, o. looa.ntotlva percGrria. &eis milhas dQ 
estrada da ferro e mais de 60 milhas tinham os 
trilhos assentes. 

Entretanto, CGllin's não L"ecebia em dinheiro 
a.e preeU1ç5eo que lhe cr~m devidas, a em
pregando os seus reeursos, esgotou-os a.fi.n~l. 
falliu, suspenden os trabalhos o despediu O& 

seus trabalhadoras, deixando no rio Modeira 
cerca de 2.000:000$ em materiaes. 

A cam~r• dos Zords declarou procedent~ a 
appolla~ão dos portadores dos títulos e mnu
dou-Jhes entrega1· os seus capitaes; e o go
verno bra~iloiro, como lhe cumpria, declarou 
caduco o decreto legislativo que autorizou ~ 
garantia de juros ao capital ~ddiccion~l e ficon 
dissolvida a companhia. 

D'ahi em diante a imprensa, o parlamenlo 
e o s-ovcrno têm proclamado a necessid8.de e a 
conveniencia de construir-;c ess~ ostra.da por 
iniciativa bra.zilei1·~. 

O Sr. ministro d<~ a.gl"icultlll"a do gabinete 
21 de Janeiro, no seu relatorio apresenta<io 
ao abrir-se a :J.C t11al sessão, diz a respeito o se

. guinle : ~ 
~ Tendo caducado o. conce&iio feita ao co

ronel Church para a eonstrucção da. ferro-vl'a. 
do M:Ldeira ao Mamoré a ficando dest"arte sem 
effeito a garantia concedida pelo decreto legis
lativo u. 2814 de i8 de J"neiro de i879, 
pa.rece-m~ muit:o conveniente ao.:~ interesses 
do lmJ)ario VOS dig-neis d~ pNvidenciar a res
peito da construcção desta importante ferro-yi(> 
que, além de servir parte da provi !leia d' 
:Matto GroA90, atrabirá para o• porte• do Ama
zonas a importação e· a e:tpo~tação da Bol i via 
Oriental. » 

EiS o que a es:se respeito disse S. E:s:. neet<t 
eama1•a. · · 

« •.• Além do p1'0scg11i>nento d~s estrada• 
de íerro, para que jà pedi verba no orçamento, 
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julgaria muito conveniente autorizar a ~n
tia <!&juros, nio excedente de 6 •{o ao anuo, 
ts empre;o;aa que lomueem a si a c onst.·uç.ção 
da estrada !ie ferro do Madeira ao Mamorô, f>ém 
-como o prolongamonto da do Paraná . 

cSiio muita conhecidas as convenienciaa com
merciaes e politicas q 110 nconaelham que, ainda 
com oa.crificio, nllo •ojam adiados este• tra
balhos. 

dnvoco especi almente a vosea att~nçllo par& 
easa linha, qua. àGnominarei internacional _: & 

do M&deira no Mamorô. 
cO Sr. Adri«n·• P imeutel: - Apoiado. 

cO Sr. A!~u d' ArcnljQ {•ainist>"J d« Gf!Y'Í
culttwa) : -Chamar os productos bolivianos 
p~ra o vallo do Arua~onns, encaminhai-os pal'3. 
1'0.t?reados br.•ziloiros. é sem duvida um dos 
maior~s sel"'içoa 'l uo actualmente póde fazer a 
administração. -

c. A camara ubo <jUé :t n&COSsidade desta via 
da eommunôeaçllo jtí foi rcconhecid& pelo poder 
logislativo, quG dec•·ctou a garanti& de 7 •[o 
sobre o capital addieional de ~ 400.000, e co
_n'b.ece ao circumat~neins que impo~ssibilitaram, 
n despeito do molho r <le~ejo do3 governos bra
zileiro e boliviuo, a r.1alhaçiío da. concessão 
feila. a~ coronel Church. 

• A po~~iç:Io da Bolivill em relação ao va.!le do 
Amazonas é a maia favoravel ao exito deste 
.:rande p rojoclo, mu <!nmpro niio o ~dil>r por 
tanto tempo que 1> terminação do• tra ba lhos, 

"'que ort> se ell'ectupm no isthmo de Panama, 
~ venha abrir sa.llida, om falta de outra melhor, 
: M " Jlrodu cto• bolivio no•, crea.ndo deste modo 
;rel&çõ3s que TA&ia tarde nfto será focil at trahir 
:para .o B1·az l . E' quoat:lo esta que n§o inte
: reasa menoe ao [mporio elo que á Bolivin • • • • 

O meu illustre aomprovinci.ano, oenaàor pelo 
Ama•onns, lendo othll opiniões no sena.do, per
guntou ao nobro ministro o seguinte : 

4 O St•. minilt:'O aetual pensa como pensou 
seu antecessor a. reNpoi to desta. q ueo tlo ~ » 

O nobre miniltro reapondeu : • penso . , 
Po•t.eriormento o uobro ministro declarou no 

senado o seguinlo, oxtrahido .do ·resumo do 
Diario O ffiçial : .. 

c Respondendo ae nobre senador pelo Ama
zonas, que fer. obMrv~6ea sobre a estrado. de 
ferro de Madeira ao Mamoré, declara que 'nã
nhum governo patriot ico deixarà de qutrer unir 
o Prata ao Arua~onas por um& bem traçada via
ferrea ; ma'a os obataoulos nito 8ilo tão faeeis que 
de promplo se remonm. 

c Faz o historico dl. cmp reza e demonstra as 
cau81l8 que ~ou::uram o ma.llogro da empreza 
Chureh. . 

· c. Essas difficuldades, que esmerecem os e.~ 
pitaes, só com estndos eapeciaea poderio ser 
bem conhecidas e-ovitada.a. > · 

Creio q_ne, além desta• rna.niíe:.taçõea do go
\'erno, amda houve um o.ceôrdo · diploma.tico 
entre o governo imperial e o da Bolivi& para o 
mesmo fim. 

ALGO~ Su. »~PUTADOS :- U'll tratado. 
O Sa. Cauz : - Houve -u m accordo diploma~ 

t ieo, aeja t raduzido em trat.a4o ou de oatra qua.l
q~er fôrma. 

Senhoreo, a el! trada de f.1rro do M t deira s.o 
Mamare íoi estndads; e~~Se• e.tudoa forarn recti
:fieados, àerviram de b:>~~e a um onornoe empres
timo em· Londres, serviram de baae a do os con
'tr?-tos de construcçio, s~rviram do b~se :i. ga
r~ntia do governo imper~l. 

O Sn. P .AI!SOB MrRA.NDA. : - Apoiado ; não 
sei paro. que maiS estudos. 

O Sa. Cnuz :-Eu entendo que o governo 
não deve emrreheoder 0.1112. obra aom quo tenh~ 
sobre ella estudos f.ritos, especialmante sobre 
s. quantia que tem de delpender ; ma.s es
tudar o que é conhecido, estuõar o quo esbi. 
estudado, só serve para gastar dinheiro e pro· 
tellar os melhoramentos. 

O SI\. P ,\DIJA FLEUIIY (ministro da auri
culturtt) : -V. Ex. me diz qual é o orça
mento ~ Em quanto importam as obras 1 

·o Sn.. Caoz:-Perdôs-me ; ou lá ch e;:o, e 
V: E". ó .. quem deve r esponder._ · 

O Sa. PADUA FLli:URT {•ninistro rla <lf/ri
cuUurn) :-V. E x. está tão bom infor~nAdÔ .•• 

O Sa •. Cnm:-Proeuro cumprir o meu d••vcr. 
Ainda sobre esses estudos deve haver um 

elemento p'ec oaisaimo. dül'erento do que 1e dá 
em outraa obras p_rojectadat : é qus o pro~o da 
unidade kilometl'ier. não dor ondo do calculo, 
que p ossa ser fallivel; o ~:Qverno pôdo a deve 
clicalar esse preço peb. conta da, dcepeza feita, 
porque alli manteve um distinoto fiscal, que 
deve conhecer quanto cu3to\l o ma terial e u mito 
de obra para a construcção da 11m kilomoh·o. 

O SR. P.lSSos M !RAND.\:- Apoiado, é um 
fiscaL muito habil. 

O Sn. Cauz :- Neatas circumataneias. e u te
nho r eceio, Sr. presiden te,de que aconteça alli 
o que-acon~eceu ·na minba província e que vou 
rllferir : a imprênsa, o commcr cio, os preai
dent 'S d e provincia, reclamaram dura,nt9 30 
annoa pela COillltrncção de uma ponte para o 
serviço da. &lfandega.; o gonrno mandou fazer 
29 projectos ; finalmente, Mnharee, Olltá se con
struindo a ponte, e o Tigesimo projeclo esta 
sendo fort~mente modificado pels.s neceasidachs 
d~J. conetruoçfo. • 

0 SR. MAc-DOWELL : - Apoiado ; a ponte 
n ão supporta o alpendre ; está se refazendo um 
d" macieira, porque não servo o d o Íérro. (H a 
outros apartei.) 

O Sn. Cau~ : - Não alio u difficulcla.d&a do 
terreno que esmorecem os capilael n esta caso .· 
Foi, como -j4 disse, o erro depoia corrigido na 
e:rtewo da. estrada, raeulteudo a r eeei•ão do 
con trato da companhh ingleza de const.rncçlio ; 
foi a incorrecção na operaçlio finan ceira. ; foi a 
legislaçio eontradictoria da Bolivia eobre o 
ass11mplo. · Tudo, porem, deaapp .. receu com a · 
empreza, reatando apenas cerca d~ do"" mil 
contos em materiBA!S da maaaa fallida, que 
&inda podl!rió aer aproveitado• por baixo preço 
e aó o poàerâ roer no MadeirA. 

A' Tlsta do .exposta, paree1 provada. a eon
veni encia de tomarmos uma reeolnção prompta 
a respeito de láo ~portanto assnmpto; como 
que elll& resolução póde e. deve eer to!lllda, 
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porqa.o na secretaria do nobre Sr . miniat•o 
devem exi11tir relatorios do .aea illu•tradi•sirno 
Jia::al junto O. eatrada de ferro do Madeira ao 
ltbmoré. · 

O Sa. MAc-DownL:-Apoado, muito coin~ · 
patente e disti.ncto. 

O s.v O>tc>Z: -E ~i o uob.re ministro sobe de 
dillicnldad~• on preciso. da =i• estudos, por que 
não os m.a.nu úzer sem de!lloro ~ 

Pa.aeando á segunda .parte da interpeUação, 
dtvo declarar que ell• se a.cha bastante mocli
(i(l:tda peJo S:VÍao do no bN w.inÜ<tr<>, d~ tado do 
5 do oorrente mez, dirigido ao s,·, i• secre
t&rio. 

Neste o.vho S. Ex. expõe opi niiies muito 
aeoitaveis, e nenhllma duvid' pile em relação 
á adopção do p.rojeclo aqui otfereoido em MArço 
oobre um~ estrada de forro j>ara Goya~. 

PG-sterior.nente a nobre comcnisslto de com~ 
mercio, i~:~dnstria. e artes, que tem illuatralio oa 
Annaes destaa <luas seso(Ses com pareceres lu
minosos (ap,iados), apresentou sobre o projJ
cto um trabalho bashntemente desenvolvido, 
conduindo por um s~bstituti~o, que discutirei 
em occasiiiu opporLuua, porque creio que com 
peqnenas moditi(lll.Çõea poderãO 1i.c1r de =rdo 
•• opiniõe3 dos autoreo do projeclo, do nobre 
ministro e da com missão. 

l'eaho, porém, de fazer breves consideraç~s 
oo~re dona pontvs do aviJ>O do nobre minia_tro, e 
estou convencido. de que, exp?Staa aa mtnbas 
razões, S. E:t. ha de ficar de accordo commigo .. 

Diz o nobre ministro, e com r:uão, que a. es
trada de ferro salvando Nl cachoeiras do Toca~:~
tins e do Aragua.ya, b.t. de pertencer a todo o 
plano de vi&Ç!o publica do lmperio, qualque~ 
que seja o proj9Cto adaptado: 

E' nrna verdade; mas S. Ex p:.rece nutri~ 
duvidas entre o t!·açado da estraaa da Boa Vista 
a Alcobça, e a da Boa Vista a Belém, capital 
do l'.a.r&; eu. porém, que conheço aquelln 
regiões, ~:~ão tenho a menor duvida ([ ue não 
pó:!e na V3r escolha : não s&mente o traçado 
para Belém tem quaoi o triplo do desenvolvi· 
men\Q da. estrada de ferro traçad'\ pars. Alcobaç<t, 
como pa8U por sertões completamellt& desha
bitadcs, e atravessados por numerosos e cauda.
·los)s rio• oue hão de offatecer grande reelaten
cia, en~reeanto, que par-: Alcobsça _,.proveita:m.
se 350 kilometros d& Blt:to Tocantin~. perfelta
mente n~veg>Vais a vapor, e c~:~jaa margens 
esl.lio poYoadaa,a:ristindo nallas cidadel e villaa 
dorescentes . . 

O inco~:~Yeniente das baldeações é insignifi
cante em relação á enorllle differença. dos capit...,. que têm de ser empregados Re•sas sstradM 
de ferro, accrescendo a alta das tarifae da mais 
extensa estrada. 

Quanto S. baldeaQlo , nó& ji. temos dados 
seguros para mostrar qo.~ n~o é para es
pantar . 

Noe Estados Unidots, segundo :Maury. e1l.ll~ 
a baldeaçiO de ulll& tonelb.da i franco e 25 
COIItl. , equiva.lenta a 7 reis por arrobl. Ora, 
quAndo mootno 'POB1amoa cale~l~r ~tlt~e nós ,. 
20 rói~ • 3rroba, é um encargo met~nülcante : 

A outra ol:Hrnção que eu dea!JO fazer e 

quaniD aoa estudos de q ne S. Ex. preciaa na 
secçiio impedida dos ~i&o Tooantins c Aragaaya. 

Na s~cret~ria do nobre ministro ha estudo• 
grapnicos completos dea.u. secção e o traçado 
do eixo da projeetaàa estrada, :mandad;s f , zer 
pelo governo e quo c118taram mais de cem con
tos de réis, ?Ois duraram mai< de tNs anno•, e 
nilo dav-em se!," desprezados p~ra se fazer nova 
<lespel.a. 

São estas, Sr. preeidonle, as conaideraÇÕ!la 
qne a hora me permitte fa~er sem pro.jnizo d<> 
tempo neces<ario para o des~nvol vmen to da 
resposta do nobrJ ministro, que é a p~rte mais 
importante d? d ebate. 

Peço desculp.~ a S, EJr. d• e ter inoorruno
dado, mos entendo que ca.ropri o meu dever 
procurando ouvir a sua opinião sobre um as
sumpl<> que •e proud·> a grandes inte •·e~se• 
tanto politico~ como eco[)omicos. ( AJ>aiados ; 
1)luito bc~u , m.uitu bcúJ.) 

O Sr. Pa.dua.1:i' leury (•ntJti<tr u da 
ccgJ·iculturt~) :-Agradeço no t10bre dei>Utado :1 

occa•iio qu~ me proporciona para mais uma 
Yéz e'lCternar o meu pen3tl.lll.ento a respeito desta 
estradn ele fe rro . 

Creio que não ha. dnta opiniões neate as
sumpto. A viação que develi~r as aguas do 
Amazona• Jts do PratP.. aerâ. facil li vista das 
g rand ~· Y&llta.gens que o offereeo. (Apo,:arlo$.) 

Nã.G ó sôuumta o commercio, i\liâs. muito 
!mporl>lnto., com a upublica ú .Bolivia ; ou· 
tros interesses fallam em seu favor : a. P'o
vincia de Matto-Grosso ter a por ahi nat urd 
s~hida para os seus produc tos, fáz ~ndo ligação 
com o norte do imperio e talvez com ocent•·o . 

S. Ex. 8$be que a .navegação de GuaJ&rli
merim :i. cidade de Matto Grosso ae coruudera 
franca e sem obstaculo algum. De Matto G1·osso 
a S. Luiz de Caceres até onde temoo já navega
ção a. ,·e. por, não se contam mais de fJO}eguas. 

A camara dos Srs. deputados quando disentiu 
o o~çamento, votou t5 contos para subvencioD8r 
uma modesta compAnhia que f~z eMa na
yega.çã' ; portanto 11io te11ho necessidade de 
demonstra•· c1ue a via 11uviO.l ji estli em gro.nde 
parte aprov.:it&d·,, e \'Ou responder a interpel
l&ção ('ê): 

o: Qual ~ opi~:~íiio do governo sobre a conve
nleneia f\a imm.Miata eon•ttac~ào da e~tr-a.da 
d~ ferro do M tdeira e M&lnoré! • 

A opi11ião do gover11o i conhecida, os meus 
antece••ures ja nos relatorios, já em despa~o 
a pretendent .. desa.a omp~o.. deelar.tra?'- poat
t ivam.ente que ~>penao prectsavam d :s motos. 
· Ila unt ponto-, porém, em q no disco:do do no
bre denatd<lo, e é q o.a11to ""'" es1udos. 
. E;u;.,inoi os papoi• ralativos a est. quootiio 
e não posso attribuir o mo.llogro do1 tnbalh~ 
da PN!JJc worlls co:nstruction oompctny em i87S 
e da empN!Za Colliiis em i878, senA:o á f:tlta de 
oonheoimonto completo do melhor tra90-do. 

A idéa desta estradt. foi ievanlllda pelo co
rot~el Chureh sem os neeêssarioe estudos. O• 
que h aria eram de um olng•mheiro hydl'll.nlico, 
o Sr. Francisco Keller, que, indo ao .AmAzoiiAo 
a outro fim, creio que .tratou desta 'Vl.a de com-
municação. · 

(Trocam-se aLgt<ns apartes.) 
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Si ha orçamento, si ha. trabalhos aatisfacto · 
rios, ou nio os lenho. (Apartes .) 13,. e>ludos, 
dizem os nobres deputadqs, porque o governo 
nomeou um tisCAl,mss dechro-á eamara que não 
ha· estudos que possam detertnin:>r com segu
rança qual a garantia de juros pa.ra a1uella. es-
trada. · 

A garantis. foi dad:> . •• 
O SR. DuQm:-ESTRADA :- Sem &studos. 

O Sa. FLEUB.Y (miJ>istTo da aguicultura):
..• sem cst11dos su:flicientes ; e não é cas~ uni
co : para que elle se n~o reprJduz&,é quB preci
samos de d&doa seguros. O nobre deputado não 
pôde ter m?ois interesse por esta estrada do 
que eu. 

O Sa. Cauz :-N i a fiz comparações, cada 
um cumpra o "'u deve!'. 

·o Sn. FLEURY (mi»istro "'' agricuH••ra):
Hei de ewn orir o meu, como e!l entender. Eu 
estou convencido dA qne O TllJlltogro-da tenb.tiya 
preveiu da falta de ostudoa completos. 

0 811. . PAsSos MIRAXD.t: -Não ha tal. V. E~. 
está perfeitamente enganado. 

O Sa. P.U>U.I. FLJ:UB.T (m.i nistro da. agriwL
tur .) :- Eu não faria a concessão 119m os ne
cessarioll exames. 

O Sn. DUQvJ:-Esnu>A T:ctXJltl\t. :- NeDl 
podia. 

O Sa. PADUA F!.:&URY (ministro da agricul
tura) : - Pa.ra dat· um testemunho do mn iR
teresse por es3a estrada., e do zelo no cnm
primento do dever , · !ombro q"e declarei ao 
senado que não fal'ia ~ncossão algum1 sem 
G3tudos por parte do go\'crno, e manifesta.lldo 
este pensamento, aceitei o addi!ivo qll~ a\ltori
zava o governo a. despender at<i a quantia. de 
500:000$ em eotudos, cogitando principalmente 
dest~ estrada de ferro. 

Hoje, tendo cabido o additivo,"pedi licença 
so senado para-ponderar que sem essa autori
zação nada. podia fazer em relação a tal ser
vi ço. 

Ora,qllem assim procede, póde ser taxado'por 
demais oscrupuloao; mas níi.o é contrario à 
idóa,-e foi por isso que ea disse M nobre depu
tado q11e, como illho de Mal !o OroB"o e como 
brazUdro, teria satistà~ão em contribuir para 
dotar o paiz com -esta v1açio. 

Si o additivo for renovado e aeceito em 3• 
. diaco811ão, declaro q ae org&nizarei o seniço 

de est11doe definiti voa, aem os quaes, repito, 
não garantirei capital algum ; faça- o quem for 
mais coragoso do que eu. 

• . Temos feito d8;pezas extraordinariaa com es
iradas de ferro, temos . applicado methodos 
di.lMrentea para a conceSsão de garantia de 
juros a.oa capit~Ps empregados ; mas as re~la• 
mações que existem e se preparam, slf.o taes, 
que julgo de meu dever declarar que nlo to
marei a responsabilidade de sobrecarregar o 

.. thesóuro com gara.ntia de ja.ros sem estudos 113· 
tisfactori~•- · -

o ·sa.- Fntcro nos SL..,"IOS :-O principio nlo 
póde aor aceito em absoluto, na prática muitas 
vezes é impoileivel. . · -

O Sa. PADOA Ft.!roRY (ministro da a_qri
oultura): -Em relaylo á estra:da de ferro 
do llideira e Mamare, que lutou não só com 
di11iculdo.des naturaes, maa tambem eom 
descredito lançado na praya de Londre~, o 
que nos coD\·ém é proeoder a estudos completos 
com o bom peuoal de que dispomos, org-a
nizar um orç:~.mento e vir ao corpo le
gisla.tivo pedir meioa ou lançar mão daquelles 
que estiverem autorizados. E' o que pretendo 
fazer; e é este o peneAmBnto que dominou a iu
form.açio que tive de dar á. ca.mara dos Srs. de
plltados· em relação a estrada. de Alcobaça. 

Si será melhcr partir de Belém, como diz o 
aviso, ou de .A.lcobaça, como pretende o nobre 
depatado, é coasaq_ue posteriormente sa póde 
resolver Slrn prejmzo do pl~uo de viação pOl' 
aquelle lado. 

Outra. eatrada de grande vantagem & a de 
D. Pedro L E' um._ necessidada e•tabelecer 
facil e segura communicação com a. provín
cia do Rio Grand·~ do Sul. Um illustre se
.nado1· offereceu additivo, autorizando o go
verno a gat•antir juros ·ao ·.capital de qus.tro 
milhões de libras sterlinas. 

Pois bem, aceitei a autorizaçlo aob :> condi
ção de q ne o o estudos fossem preliminarmente 
feitos pelos ag<lnt's do governo. A idéa é aceita, 
creio gue não h a hoje quem duvide da necessi
dade dessa medida. 

O Sa. ANDR.I.DE FlGt!lllR.l di um aparte. 
O Sa. PADU .-1. Ft:!URY: - Ahi està, que com

migo pensa, o nobre deputa.io pelo ii• districto 
do Rio do Janeiro . Talve• oe entenda 'iUe 
o actual miniotro da agricultura é dem:uiado 
amigo do estudo. Sou Mé timido, porque na car
reira ver tiginosa em quenos pDderiamos lançar, 
com eerte2:a nos arru.inaria.mo$, E' Lewpo de 
refi e c ti: : é pr~cisn <).tte, se uíba o que se póde 
e se va.t garantir . 

O Sa. DuQUE-ESTRAllA :- Mas o governo não 
aceitou e> meu additivo sobra um pla.no d'3 
viação geral do Imperio. · 

O Sa. PADUA FLt:O'l\Y (•ninistro da a!J"icul
tura) :- E' uma neeessidaàe. Hoje todo o 
mando tem um plano de viação geral do Im
perio. O con,gresw das estradas de ferro COIXl· 
posto de habeis profissionaes, os ministros e 
seus a.uxilio.res, todos nós, abrilldo uma. ca.rta 
do imperio dizemos,- as linhas princíps.es de 
viação devem ser por a.qui ou por alü . 

Mas, senhores, c1uando pedi no senadQ t. 
cre~íio de uma cammissi!!o o.uxiliar , tive igual
mente por fim colligir os preciaos ~·a~albo•, 
que sobre ·este as•umpl:ô devem exiStir nos 
archivos da 1ecrota.ria. Temo> por exemplo a 
planta e crçamento das despeza.s p&ra navega-ção 
dos r ios Ivahy, Tibagy e Parunapa11ema, na 
província .do Paran:i., e outros traçados que 
podem ser aproveitados. E' temllO de exa.minar 
o caminho percorrido, de reunir os trabalhos 
feitos,- de assentar em um plano que, embora 
não polila ainda •er perf&ilo, servirá de base 
para a constru~ção das estradas ma.is impor
t~ntes. 

Senhores, quan:!o 50 Bngenheiroll com u.w:• 
pe$a<lal de 600 homens, i!!.Lernados nos sertões 
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do norte, de5awm~m diante das di:t!leuldade! 
do emprestimo Boliviano ..• 

O Sa. Cauz:-A compa.nhi.n. !o.lliu; não foram 
pag~ as prestações 

O SR. PADUA F_uy~y (miaisll'O da agri
ct<ltura) :- .... e h~tto assega.rar rp1e a em
p~ez!l- não foi bem calculada. Os nobres depu
tados não podem di.er-me nem o. exte115ão 
precisa da via-ferrea nem o orçamento pr.)
vavel. 

Tenho conversado com pessoa~ habilitadas e 
a.tG com. interes:!adoa nesta. que.l5tão, e aei que 
não temos um orç~mento. Den~ o eorpo le.,.is
lativo g-arantir juros pelo. unidade kilometlca.? 
O nobre deputado pel~ proyinci~ do Rio de Ja
neiro que se lem constituído fiscal do thesouro 
Cbm um zelo \1ne eu louvo, não dec-larou já qu.e 
não estava mos preparados para esta emprez~>. ~ 

O SR. ANDRADE Fmu:mrRA: - E' a unica. 
estrada para. a qual eu Yoto g-arantia de juros, 
mas pree<!dendo estudos. 

O Sa. Oauz :-A seCJ·etaria da agricultura 
deve ter os apontamentos todos. . 

O Sa. l'iLDU.~ FLE<JRY (-mi"i't;·o ela agricu!
t'l.<ra) :-Ma~ não os ~em. 

O SR. CRuz :-Pois é essa declar~ç!fo que eu 
censuro. A censura vai a quem couber. 

0 SR. PAnDA FLEUR'i (minim·o·da agricul
tura):- V. Ex. Jlào sabe a qu~rn censura. 
Houve é certo boa vontade da parte da Bolivia 
e do Brazil, mas não ha trabalhos definitiyoo, 
ba~es seguras, sobre as quaes po;samos descan
çar". 

O SR. A:--nlU.DE F!Gull!UU :- Ha estudos, 
ruas creio qu~ são incompletos. 

· 0 SB.. p A.DU.~ FLEURY (111inis11•o d(t agricul
tl<ra):- Correu ~ locomotiva, houve grande 
enth~siasmo; mas iss(} não ba~ta .. 

Ha hoje quem •upponhA 9ue o tracado deve 
afa.star-se 1nnis do rio Madetra. 

Nestas ckcumstaneiao eu declaro ao nobre 
deputado que si o additivo P"-'S"~ em 3• discus
são no senado, eu tratarei de organizat• o ser
viço de levanta.me_nto do plano que depois apre
sentarei ao parlamento; roas sem estudo8 pre
vias não me ut:ilisarei de autorhaçiio para em
prel!a desta_ ordem. 

O Sr. Paseos Miranda:- Sr. 
presidente, não pretendia tomar parte no de
llate. O nobre deputado pelo 2• disll'icto da pro
vincia do Pará, men diotincto ~migo e .co-reli
gionario tratou perfeitamente da questão ; e. 
nem er:.de esperar outra eousa porque S. E:t. 
o protiss10nal e tem completo collhecimento ào 
a.ssumpto .. Entretanto, deputado eleito !'ela 
província do Amazon•s eu. ullo posso deixai' 
passar esta . questão sem dizer algumas pala-
vras a respe1ta. . 

Declaro que a revellação ieita· pelo· nobre mi
nistro da ágt"icultnra não só n:t outra casa. do_ 
parhmento, como agora, em relação á eotr~da 
de ferro do Madeira e Mamoré. entó51ecen-me 
pl'ofundamente. Eu espera"l'a que S. Ex. no~ 
dease sobre eota impoM.l>.ntiB•illlll questão é!pe
r~nças seguras ; ent~etanto as palavras de 

S.E:t.não sã.o mais do que uma triste d~sflllll!IQ. 
A questão do. estrada de fe~ro do Madeira e 

Mamori\ c uma questão que se debate ha 20 
annos. Em 1860, o corQnel boliYiano Quevedo, 
de2cendo de seu pai.z pelo Rio Mildeira até a 
capital do Ama.onas publicou uma interessante 
memotia em que demonstra.va as Ta.ntagens 
que da estrada de ferro do Mad· ira. e lllamoré 
resultavam nã.o só para a re publica da Bolivia 
como tamb~m para o Bra.zil. 

Em 1864, o engenheiro Ccutinho. notavel 
pela na illustração, pela. sua dedicação ao s3r
viço publico e pelo enthusiasmo eom que 
sempre se dedicou ao estudo das ml\ravilhas do é 

valle do Amazon:t.B (apoiadas), publicou lambem 
uma :rnemoria em que demonstrou as. vantagens 
dess:. estrada de ferro. Depois, em i867, sendo
minisLro da agricdtuu o Sr. conoelheiro 
Dantas mandou fazer estonos e Ol'<;>amantos. 
dessa estrada de ferro, estudos que foram pu
blicados. E afinal veiu em 1870 o coronel 
Church d.islincto engenhoiro americano que 
tendo viajado pe1n Bolivi~, publicou memMio•, 
apresentou plantas. orçamentos e todos os es
tudos uecessarics â eonstrucção e custeio de 
uma. via. ferrea, r1ue par~inUo de un1 pouto in.
fgrior á cachoeira de Santo Antonio no Rio Ma
d€ira devia Jlrolongar-•e com o percnr$0 de 
cerca de :JOQ kilometros pele. margem direita do 
rio até acima da Cachoeira ou queda do Gua
jao~-Mirim. 

Por estes estudos obteve o coronel Churoh " 
cGnces•ão de que trata o decreto de 20 de Abril 
de 1870 e esses estudos serviram de base ,;. ga
rantia. de juros que para a me'lma estrada con
cedeu o poder legiolativo. 

Reconhecido a••im a utilidade da estrada, co· 
nhecido o seu _tra1J3do, ~pprovados os seas 
planos levantaram-se dua• emprezas para 
a construcçi(o da mesma estrada ; primeira
mente uma companhia ing-leza e depoio uma 
emprexa que se levantou em Philadelphí>~ peb 
caea commercial de P. & T. Collins & Comp. 

A vista do exposto é claro que a falta de 
estudos nunca embaraÇOU & construeção da 
estN>.da._' · 

A primeira. companhia, como muito bem 
disse o nobre deputado pelo Parâ, fez aequisi
çã.o da material qua julgou nece•oario n& occa
siíto, oontro.tou o peesC>al que era preciso para o 
serviço da eStJ•ada da ferro ; e em Santo An
tonio, no Rio Madeira deu-5e começo em 1873 a 
esses trabalho•, até sem se esperar pelo flSca l 
que o governo deYia nomear. Verificando, poróm 
a companhia que o contrato que havia feito 
não lhe poderia dar os lucros que ella sem du
vida almejava, começou a de•acreditar a es
-trada, dizondo que haviam grandes diffieuldades 
a vencer no territorio que ella devi~ per
correr. 

A compallllia ing-leza fez isto com o :fim de 
p:reparor a. resc.isão do contrato, que afinal 
conseguiu depois de longa e tenaz opposição 
por parte do conc~ssionario. Apeza~. pore!D-, 
de toda• estas difliculdad~s ainda em 1877 se 
creou um<> noVll< emprcza em Philadelpl)ia, 

·que levantou grandes capitaes para le.,.._r a 
efeito a estrada õo :Madeira e :M:a.morc. 
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·Em',-Santo Antonio no .Rio Ma-leira, ponto 
donde deviap~tir a estrada; f~i collocada nova 

' '1 uanli:lade d e material muito :mais importante 
·do q m~ da prim·eira. vez·: leva.nta.ra.m-se edifi.cios 
para resi:hncia dos engenheiros e empregados; 
co!llltruiram-se hoepita~ s; estahel,ceu-..e uma 
pha.t•macia; levant,.ram-'se casas para o• ope- J 
l'Jorios; houve grande,pesaoal thechruco empre
gado no serviço da cons trucçao da estrada o 
elll oi to mezes conseguiu a em preza fazer s 9is 
milhas de estrada q 11& a. locomotiva P"rcoreu, e 
inieiar "' eonstruoção de 60 milhas, sem eneon
tJ:ar as difficuldes que igora bnto preocupam 
o honrado miuistro cio. agricultura. 

Existbm naquella; regitíes ce:•ca. de 700 u-a
batilad ,res na maior part> cearense a e boli
vianos, e ai não fosse o deaastrs que a ernnrsza 
soffre11 com a solução que teve a questão do 
emprestimo nos tribunaes de Inglaterra, a es
'trada. estaria. hoje mui to adiantada, ou quaJ~i a 
concluir-se. 

Pvr esta rap'da expo.sição que acabo de fazer 
sob;e a cons trucção da..estt·ada de ferro do Ma
deira e Mamare compNhend9 V. Ex. perfeita
mente que '" difficuldadoo de 'l"'' fallou o 
notr~ ministro aão iuteiramente tma.ginarias. 

Uma empreza qu~htner não levantaria capi
tae;, não levaria o serviço da e;;trada ao ponto 
em ~ue dei:.toll st não tivesse ·dados ••guros 
par~ convencer-se de q~e· a censtrucção dessa 
estrada. não oifereda embaraços. . _ 

O SR. DcrQn-EsT!l.AD.I. T.EIU!RA :-Qae não 
é pura phantasia como disso o nobre. mi-
nistro~ · 

O Sa. P -'""os MntANDA ' - Ainda ,;,.,;, ; 
. quando em i8?7 esses trabalhos foram iniciados 
, pela e asa de P. & T. Collins & Comp., de Phi

ladelphia, o governo nomeou um fiscal pan a 
.eatrada , o Dr. Feliciano Antonio Benjamin, en
genhgiro muito competente, nio aó por oeas 
talentos, eoruo por aaa probidade sempre lou
vada no desempenho de outra li commissões. 

O engenheiro :fiscal assistiu a. todos os tra· 
bolhos .. te que pola fullcncil' da c'lsa Collins & 
Comp. a em preza malogrou-se e devia ter in
formado ao governo com toda a precis[o, <b 
plano da eatra.da, preço de oacio. kilometr:o, diffi
cnldades do terreno, em:iirn tudo quanto pud~aee 
interessar a conatrncçl.o. · 

O Sa. AnRtA><O Pt!IU:N"FEL :-1n!ormou, lJOI!80 
a:sseverar. 

O Sa._ P<~.saos MIRANDA :-Ea não quero, 
Sr. preSidente, alongar-me nesta questão, por· 
que reconheço que me faltam as habilitações 
pre doas para. diacatir nm asou.mpto de to.nta 
magnitude, me.s pelo que se 16m sscriplo não 
eó no pai~ como no estrangeiro sobre essa es~ 
trada, pelo que têm dito pessoas muito compe
tentes, está reconhecido que o terreno não o:ffe
rece.a.s difficnlda.qes qne se a:figaram ao nobre 
ministro. 

O Sa. P.oU>UA FLEUllY (m.inist~·o ela agricul
tllra}' - En disse que :haviam duvidas sobre o· 
traçado. 

Q S11.. ·p usoa Mn<ANl>A. : - s~. presidente, 
1iJna. estrada. que se estudá ha. 20 annos; que 
teye come~o dttas vezes, que foi :fiscalisada por 

um agente do govllrno, 'j_Ua chegou a tcÍ• 60 
milhas em constrac,ão e seis milb:,_.. construi
das, · n W pó de ,.,er a-pretsenta.da. pelo g~ver.no 
como carecedor~ de. eotudoa prelimi.llares, p:<ra 
ser no-vam<mte iniciada.. · · 

O que importa a palavra do nobre minis tro 
nesta questão ! Importa· o adismeato, porque o 
nobro miuiatro já doclaro11 quo um additivo, em 
qu.e pedia. ·verba para novo• estudos da estrada, 
·foi reJeitado no senado. 

Si o additivo n:io fõr aceito na 3• discussão, 
diz S. E::t. que ~ ostro.da não se furá~ nem so 
furão a!J menos os estudos que o governo julg• 
preeisos. · · 

As pabvras· de S. E>:., portanto, são uma. 
tl'iote clesillusão. 

O S~t. ~DRADE FIGUEIRA :- Póde !aier 
o~ estudos.· co cri a-; a.pa.ras do seu Grçamen ti'). 

O Sn. PAllU.!. FLEUI\Y (mi nis!ro da agticul
tttra)' - N 8m ,aparas, nem estudos sem meios. 
. O SR. P,tssos MrBANDA:- Sr, presidenté, 

me parece que o governo não liga. a estrada do_ 
Madeira e Mamoré a import>.ncia que devia. li-. 
gar; porque si ligasae •.. 

O Sa. ANDIU.DE Fr~UEIRA : - E' a mais im
portante da Impedo. 

o Sa. PAssos MIRANDA:-... o gov.Jrno te
ria pedido ao parlamento, ou meios Jl:~ cessarios 
para fa~er esses estudos, que julga indiapensa
veis,on garantia de juros para a erupreza qu;e se 
levantass~ com o proposito de construir e•u. 
eatra.da., ou, ftualmen te, os meios de. faz el-a por 
:<dministra.ção. 

0 Sa. MAc-DOWELL : -No primeiro orç&
ment0 da agricultura não se disse uma pala
vra. 

O Sa. PAssos M11UND.\.:- O orçamento en
cerrou-se sem que o governo pedisse uma auto
rização qualquer ao parlamento, para essa. .obra 
de tnoontestsvel im]'ortancia. 

E, ao pae•o que o governo demonstrava ~na 
inditrerança em tão grave assampLo, toda a 1m
prensa do paiz reconhecia. ser essa estrada de 
grande a.lcanee politico, economico e commor
cial. (Apoiados.) 

O nobre ex-ministro da. agricultura disse no 
seu relatorio que a estrada. do Madeira e Ma
more era uma estrada internacional ; disse em 
discur1o que :morria de amor.es por elln •.. 

O fia. DuQtii:-EaTRA.DA TliiXIIIRA:- Pala
vrorio. 

O SR. P .u;aos DE M!BANilA:-.•. que enipre- · 
gari~ todos os osforçoa p&ra. ·conseguir a reáli
zação dessa. idêa, mas o orçamento foi encer
rado sem conter uma verba. qualquer com destino . 
a. essa estrada que, como muito bem diz o nobre 
deputado :pelo Rio de Janeiro, o Sr. Andrade 
Figueira, e a mais importante do lmperio. 

Ao pu~o· que is to acon~eia oom relação,~ es
tt'ada de ferro do Madeira. e Ml\moré fora.m vo
tadas diversaa garanti~• de juros para con
str_ucção de estradas sem estudos de natureza 
alguma. (Apoiados e apartes.) 

Si o parla.mento ..-otou ga.ra.nti .. do jul"OS pal'll 
·estradas sem sel'em 0Stula.clss· e das quaea sõ 
tivemoa noticia. pelo parecer da commisaão desta. 
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auiusta camara, como poderá. o nobre minstro 
convencer-nos de que não póde tntar da cons
trucção de Uma est1·a~ar duas vezes_ ·COmeçada, 

· porque ainda precisa de "-'!tu doe! 

o"sa. PADUA FL:ECl\.Y (mins!ro da <+grioul· 
tura.):-Não ha ve1·ba, 

O SR. PAssos Mllt.Ü<D<L : ...:. Su-pponh~ ·o hon
rMo ministro que a êÍnprsza. Collin$, qM ini
ciou pelo. segunda vez. Gs tro.ilalhos .da. Gstrado. 
de ferro do Madeira e Mamoré, nii:o tivesse fal
lido; si tal t.ives;;e acontecidO a eatrad:l tão bem 
começada jã estaria. quasi a conctuir-se, Nesta 
hypothese pergunto : onde a necessidade 
desses ast~dos sem os quaes, entende S. Ex., as 
o~ras da. estrada não podem ser de novo prin
cipiadas ~ 

Eu chamo a aitenção do nobre ministro para 
umfactode quo s. Ex. póde tiràr alguma~ 
Vantagens, Sl e que esta animo.do de bons dese
jos ~m relação !l. essa e~tradn, tão do.sejo.da pelo 
paiz e Lilo embaraçada pelos homens do go-
ve ruo. .. 

S. Ex. póde tratar dos interesses 'l ue se !i
. dama. essa estrada., utilizando-se da• circnm
~tancias que c?J.locaram a empreza Collins em 
condições crit1cas. 

Esta empresa, Sr. presidente, ·não levou a 
effeito oaeu intento, não porque encontrasse 
difficulàades no tefritorio que a estrada devia 
percorrer (apoiados), mas por eíl'ei~ da deci~ão 

.. C:h. ca.ma1·a dos lords, decisiio que a camara co
llheM. 

Não tendo mais recursos, a. empréza que 
nem ao menos havia recebido uma só prestação 
pelo trabalho feito, teve d<: suspender aa obras, 
deiôtltlldo em Santo Anton1o um grande mate
rial na importancia de 2:000$000. 

O SR. MAc-Dowl'lr.L:- E uma. divida á fa· 
zen da nacional de 50: 000$, não cumprindo o 
procurador fiscal o seu de-rer promovendo o 
pagamento4 

o SR. PAflso• MIR.\111>A.;- sr o governo tu~ 
masseao serio e;ta. questão, d~vis. entender-se 
com essa. em preza. ••• 

Os Sas. DcQtm~EsT!U.nA Tl:rxEIIU. E AN
DRADE Fr~l!Ell\A pedem a. palavra. 

0 SR. PASSOS MIRANDA:-•.• procurando obter 
esses materi•e• e coo.tinua.nao o trábalb.o por 
administração : eis o que f&ria um g-overno que 
cuidasse s~riamente dos negocias publicas. 

So\l incapaz de accusar o nobre ministro da 
agr lcultura. S. Ex. dirige ha pouco tempo 
~ua. pasta, e não pode ser respo:'sa vel pela 
desidia de seus antecessores ; mas s1 o nunzstro 
da agricultura de enlão,q uando teve noticia da 
Jhllencil' deosa empreza, tivesse procura.do 
obter o material que :ficou em Santo AntOIUo, 
no Rio Madeira, o que conseguil"ia com pouco 
diapelidio, poderia proseguir nos trabalhos da 
e4trada. sem grandes sacriíicios. Esses roa.
tariaes estã> 3.0&ndons.dos e s"feitos ao estr .. go 
do tempo; a estrada construi& de$apparecerá 
en1 breve,-porque, como todos sa.bem, a vego

. tação em todo o valle do Amazonas 9 do exhu
bl)l"aneia cxtro.ordin~rio. e em pouco tempo .:. 
caminho que a locomotiva percorreu não terá 
diiferença da matta virgem. 

V. V.-'13'. 

Jà vê a camara q~!' na• condi~es em. que 
estamos podemos nos considerar no mesmo 
ponto em q uc nos achavamos .• antes que se 
flll•ooe em •en1dhante estrada.. ainl!.o em 
circumsbn(~iu. mais desfavora.veis. 

Enl i&\7,_ <1nando se tratou dessa estrada jã 
haviam memorias <]Ue demonstraram sua u tili
dad·e, já. •e tinha estudado o tl·~ç.,do, feito o 
or.;amento, lm•ant •do. plantas, etc.; entretunto, 
que n~ actualidad~ c depois de 20 annos de 
estudos, depois de tantos debates llo t>ar!amento 
com:J na. impL"ensa~ em fa\•or dessa obra i.Iupor
L"lntissima, o nobre ministro Y'3m. com :1. maior 
ingenuidade <lizer : não posso tratar desse 
imp-ortante :1ssumpto sem os estudos necessa..· 
rios, paca isto preciso de meios, e emquanto o 
Fada.mento não m"os dor, cu nnda. faço. 

Eu, S•. prestdento, lamento pr ofundamentA 
que o nobre ministro da agricultura estejo. em 
tão critica situação com rell>ção a estrada de 
ferro do :Madeir• c Mamor<i. 

V. Ex. C?mprehende · perfeitamente 'iuo · nii<> 
posso deixar de ligll.l" gra.nd~ import<J.ncia a 
essa estrada, não só pelas vantagens que ella 
tra.z ao Imperio, <Xlmo e:specialmen'e pelas van
tagens que ella. vai t!•azer à rrovlnciA que cu 
·represento. 

Tra.ta-se, Sr. presidente, de fa.zer transitar 
pelo valle do Ama-zonas oa productos commer
cia~s de nm Estado que se compõe de tres mi
lhões de habitantes; trata-se de estabelecer rc~ 
lações commerciaes com uma nação ·amiga ~ ne, 
sobretudo agora. depois da guerra do Chile p~r
deu o nni<o têrritm·io que tinha no Pacifico. 

Feita essa. estrada.. necessariamente todos os 
productoa da parto o~icntal da r opublica. da Bo
liví:J. e todos os da p~ovinch de Mato Grosso, da 
partQ banhada pelo GU:Lpuré, hão d~ necessa- ·, 
riam ente procurar a via do Madeira, e V. Ex. 1 

comprehende como se h~ do dcsen\lolver na.- 1 
queJlas regiões, o commercio, a iudustria, que · 
muito concorror~o par~ a prosperidade do Ama.• 
zonas e riqueza do gstado. , 

E' sabidv, Sr. pNsidento, que o Rio Madeira· 
foi ol>joeto d~ cui<hdos do governo d>~. metro-', 
pole durante o aeoulo passa.do. Por longos an- 1 
nos se fa:r.ia por aq uelle rio o comme rcio de 
Mato Grosso. Por alli os govornad.ores da ca-' 
pit.:l.nia faziam o seu caminho. 

A• dif!iculdades de 11-•nsporte, o• embar•>ços 
naturaes levant>dos pelas cachoeiras óeram 
log-ar á pouca frequencia. por essa via de com~ 
municação. . 
Ape~ar Ui.f:!SO alguns cQmmerciant~a mais o.u-:

aados emprehendiam sempre essa VLagern ate a. 
fronteira da Bolívia ou até Villa Bella, em Mato 
Grosso, pelos lucros fabuloso• que colb.bm do 
seu .commercio. 

O caminb.o nunGa ficou completamente 
abandonado, e apezar de terem os bolivianos de 
percorrer mais de 700 leguas em canóa, sendo 
HO obstruidas por cachoeiras, o commcrclo 
entre " Bolivia e os portos do A=onas • p,.,.,. 
progrediu sempre. Cons~ruid~ n. cslr~ de 
fer-ro na região cnca.choe1tada e estabelec11la. a 
na vegaç~ rr vapoL' na parte superior do rio, on
de se coa tam mais de 50 logunS1 dcs.itnpcdida.s 
no ;>.famoré. Guap<lré e seus atlluentes o tempo 
de viagem do Parà. a BoliYia, diz o engenheiro 



c!mara aos DepLiaoos - lm"esso em 3010112015 09:33· Página 39 ae 40 

ü8 Sessão eri1 20 uc Setembr•> d.; 1882 

Castanho, ilca.r~ r<duzido a fi .dias e :t 9 o \ Entã:? dÜ$0 eu ~o gave~no qae & · l~•peri
cidade de :MatQ Grosso. dade ·cammerci:U e eronorn\e.\ da pro'li ncu do 

· Haaittd ' nnia outra queslão muito importaute ' AUlll:l;onas, o dtsenvolvimeniO de suas riqu~aas 
Jl~r& q~a.l cl.uu:ua a. ntten~ do-ncb~o !J)ilustro na.tu~a.es, .e, portanto, o augm2nto das r~ndas 
d:t. a$:1cultura. S. Ex. s~e que tem-se des- puhlic.s d~penJiam simplesmcnt~ 'de dnas cou
pendtdo '::lnu .;omma. t&bulo~a. com a omigra.ç;ãO sas : d~ brJ.ços e nnvcg-~çlí.? a vapor ; de bt•aços, 
c~tr~ugeu·a. da qual se ha colhi:lo result:nos para colher os ricos productos d~quelle sólo fer
neg~t!vos, pois li'ltta certo de que con.stt·uida li tilissimo ; de navcg::<çifo. a Yilpot·. pru':l tran
ostrn.d" da forro do Ma.deira. e Mamo~· é .>~ós te- apo!'tal-os . aos mercadoJ c"n$utn!dores. 
remos um!!' corrente ~pontanea de JJ?lg:ra.ção Os factos' vieram mais tarde eonfirtrul.L' o meu 
da repubbca. da. Bolina para a provxnets. do .. :10 
.Amazonas. - J 01 

• 

Apeaardas grondos d.tl!iculdadeii do lr a:uspÓ!"- A estrada do fe"r.:>.do Madeira. e ·111aa.ucü 
t.e d1 Bolivia para a provineia do Amazonas, attrahe parn o no~so lerritnrio grande num~ro de 
dü!iculdadcs qu~si insupera1eis por quo e bolivianos, que encontram em nossô t>aiz traba
como j:i. dias~ uma viagem de 700 legu~U~ que lho bem remunora.do e vida mai.l tranquilla, 
se raz em seis me-•es >lendo que 140 leguas causas <jllC el!e~ nllo possuem ilo sOlo natal. 
aão ob~truidas por ~acho~rà~ onor~oa, >:Ira- Nestas eondiçOes ,., immigração boliviaM se 
vea~adas sempre; com sa.~r!fic1o da VI~&, a1n da faria em nlta eecala, sem dospendios para os 
nss1m com tolas .essas di.ficnllades nus vemos cofres publico• e cem gr:.ndes vant:gans para o 
q?e neste,s i O ul~m·a ~os tem- se e~~bele- paiz, porque a immigr.lção esponlaMaé a uni c a . 

1 '"do DO r1o MadeJra mrus do 6000 bohVJ&nos. que nos pOde ser util 
Essa emigração Sr. pr<sidente está coucor- . _ . . . • 
r ando plÍ~a a riquez& e prosperiJa.de da pr<>- S1 ~~ h~esse sdo. en~ertado o orça.n:ento 
vineia. do Atna.zonas. porg,ue os bolivianos esb- do tntntste~Lo ela agncultu•·a. comm~rc1o e· 
beleeilos 11o Rio :Madeira <>pplicam-s~ na 05• obrM. pubbcas anteode me ca~er ~ pal,wra, <\ll. 
tracç\to ela symphonia. ehstica,I:ecebem generos tratam. de nss,u.mptos que se prondem ao pr~
de con•umo, e aseim ta.mbem concorrem p~rs. a . gresso dn provmcLa do Amazonâs e chnmana 
riqueza nacional. para elles a. altenção _do governo. Est.ea ~ssum-

Ji vê V. Ex qu~ ,. e;;tra.da. de ferr J do :Ma~ piOs oram"; novogaçno " vapor, ~ q~e•lilo das 
deira e Mamoré, além d<l$8as ~ant"ll'ons ger!lee Lerras .p~bhça5. '!' eatechese doa mdtos ; ~as, 
expostas, traz ninda umn out~a. para. mim de . como nao ~· fot d"4o íal~a.~ nessa. oeeaat~o, 
subicio valor, isto é, attrahe par~t> a província esp!lro m~ntf·)S IO.t• ~1nba; J~o.'s q~o.11do ·~ dt~
do AJ!Iazonas gr~nde numero de immig'l'~<n to s, cutlr aqut um credt to. do ~uu&tet'IO Ja agn
bomene lobot·io•o• e fortM, nlfoi tos 110 Dos•o cultl!-ra e entlio pod;r~1 ato prestrt~ urn pe'l ueno 
climn, que têm os nossos costullles e quo pro~ servlço ao :'ob:e mtmsll-o d'l. agrtcultnrn, ,qlle 
fassam a nossa religifio. ~a ~o~tra lt~o llller~s1do pelo b,em pubheo, 

. . tndtcando-lhe os m01oa neeesllllrtOs para au-
Ora, SI o gove~no ~em ~espendido _som~Js gmenlar na rond"' publicos, proou~ando S.Es:. 

tão grande3 com tmwgraçao es~ngotra, Sl o desan-volvor DS fontes d~ riqucr.:os que possui
governo reco~e~ q11e a prospoe~da.de ~obre- mos no \·nlle do Ama.%on~s. (M " i to uem , ;;wito 
tudo d~s pronnc1as do Amazonas a do Pará de- '""" l o m·ntlm·.; r.nmp"imP.>Wuln . ) 
pende do augm~nto de populacio qu1 poss~ 
desenvolver a riqaeza. daquallas vilstas regiões, O SR~ DuQUE·E~-rn,Ul.~ Tztxmtn.\ (pe!n. o;•
como o gover.qo não procura por todos os mcio.s <Iam) polo quo s•J~ Jnla !'•:a or.!om do dta de 
fa.eili~ar a immigração dos estados vizinhos, qu1 amanhil um& rlns lets de fix•Çtlo do for~.~~ •. 
é $qUel.l& que =is 1103 eonvôm! O Sn.. f'l\ESlD!NTX diz quo cssna leis fomm a. 

O soverno f.~rá isto simplesmente com A os• imprimir, -e doi~ BGguinta ordom do dia p.~r:12t 
ln.da de feno do Madeira G Mn.mGI'é ;·além das d·l Setombro de 188'2: 
v.antagens conunerciàe,, politico.s o economi~ · 
cns resultantes deeta ort1•ada nÓil te!"emos o aug • 
.manto de população e de populacão que prim~ 
pelo trabalho, porque é força confesur que os 
bolivianos, qua 53-Mhaln estabelecidos .na pro
vincia. do Ama•onas, distinguem-s) ·pel~ sa:. 
economi:t, pélo seu amor ao trabalho. pela obe

. dieneia :i.s nossas !eii e pela simplicidade do 
seus costllllle$ . · 
. Sr.· presidente, qu~ndo eu tive a ho.nt>a de 
adminU;trar a provinc~il' do AmazonaJJ em 1876 , 
e pretend~ndo olü Q~tabaleeer->e colonio.s ngri
colas. ea, informando exn uma p7opo~ta que 
t inha. sobre este assumpto, deelsrei ~o governo 
que :i ag-ricultura na provinci~ do Ama.:zonas, 
Sobrotud~ n& aetnalidade, era um& cousa muito 
ditl'teil, porqu~ nin~tuem vai de;bmvar m~>-ltu, 
plantar e esperar pelt colheita, quando tem 
produ e tos na.tivos d~ oubido valDr, qu~ se · ad
quire com a maior f•eilida.de. 

:t~ Prrrtc. 

Continuação h 3·' discussiío do projceto 127 B, 
relativo á estrada de ferro l\Iogyaua. 

C<lnlinuação da 2.: diseuesiio do projec\0 
n. 200 A, relativo á r~vogaç.lto de leis provin
oi.aes. 

;? disc::rs3&o do proj :cto n. 23 A, estrada. de 
ferro d~ Bs.turité. 

i~ dhcLta•íl:o do projeciO n . . 243, d& 188.1>., ~ohre 
üeençl a. l'ic~r Meirellas. · . , 

i• discussão do projecto n. Ú4, pretenção do 
D. M. C . . :Machado Baeno. 

i "' discuasA:o do projecll> n. !94, pretenção 
de D. Florinda J. Oarique. 
· ·2> discussão do projcct~ n. i9J, credito · ao 
ruinisterio 4o im.11~rio. 
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Con.tinr1nçilo d> discussão d<ls cmend·1s do ••
u~de ao J:>"Oj~cto n. 182, privilegies indus
tnae~, 

As mntedu.s Uesign~t-Ua8 [:JôirJ. a i"' parte da 
ordem do din. iS o 20 de Setembro. 

lnLorpolh;'io dD Sr. depul~cto Durl'tc-E•tratla 
Te~xci1·a ae Sl~- ministro da a.g-ricull.nr,'l.. 

As ma Le1•:a.s d~!iignü.da.s p:).1·a a 2.1. p~u·le da 
m·cbm do clh 1S e 20 de S; tem uro corrente. 

2• discussão do projecto n. 18\J sobre eng-e
n h as petltrae.'l . 

L~vanta-sa a sessão :is 4 horas da tarda. 

AG'l'.'r. D.\. 12~~ Sl':S.'S:\.0 't)l 21 DE Sl-:.TlDllm.O DE iS82 

-:;UUM.\lUQ_- E~1·r.nu~s1"~~:.- nrctnc:•imcnLo~ do.~ Sr~. J. 
l 1cnillO c. Ani OtiÍJ Pit1lO.··.:.:ór.P!\~lllll I>tA.-f;oQlittll:'\.~;i(l 
ll:1. 3~ 1lht:IIS:I.~() iló prnjc,t:LO ~27 ll, rrhtl\·a :"l C'S~T3!\;l llC 
rctT~ ).Icg~·:t:r.,.-nhi'IJI';~ tli) ~!'- Fdido tl\·s S·).l!lo,;.
Conli.tiu;~.t.ão 11:\;l.l. lii~c:n~.t:iu-Jt) projo..'!u ::aGA :;obre te~ 
y.:~ga.ç5.o do 1el~ lltOl'~odo,c;;, Di~t=nr,w~ Llos S1·:-:;. R:-. tb
]Joznl o Cun.rlit.!c. de lrlhcim.-ln~~rtJoílag.ão Uo Si'. Dn .. 
quc·Kstr:.dn. Tchclt'J. :..o Sr~ m!J~Istto d.;~.·;..gl·ieulwr~. 

Ui~\jur.sos do:; Sr:::, Dutplo-E:;~ro.od:~. 'fob;e<:r:'l, P:~du:.~. 

Ill ~•~t·y (ruiul;Lro d~ a:;rieull.ur-a), Altonso Celso Jnuior 
c Dor.crr~ de Men.czc.s .-Or11cm tlo·tiia po.ra22 üeSo .. 
L01nLro ;lc i&~. 

A 's i1 hora~, feita a chn1uada, acham-se 
p~esentes, os Srs. Lima Duarte, Matta Macha
do, l~ibeiro d~ l\1~nezes, Leopo!Jo Cunha, 
'iieh·a de ;\ndrade, Ll\cerda \Vernek, Mon
ton<lon, Gontalvcs do C~t"valho, Antonio Pinto. 
Sour.a Qnoi<"or. J1mior, M.Jnocl CwJo,, l'scru· 
gnQlli~ Tauna)', Ctwncü·o da Cuuh:~, Clh.óa 
GiuLl':l, Pompou, Hodriguos .luuifJL', Almeida. 
p,~rCÍI'~\.1 .). l"'cllirlo, B:IL'RQ dÇ) f3u:dly Ign.:~do 
:\1:1!'\Íila, lta~j,!,oll:•, Al cof~r·,~~o, l~"PÍJldohr. 
Thaophilo, Almr;ich Ulivcir,. Augus~o Flcm·y, 
Antonio tle ~itjucira, Felicio dos :Sa11Los, lldc
l"on•o do ArnuJO, C1·u~ Gouvón, Barão d~ l.oo
[lolclina, VianrHI. Va7., Sin\"3.1, Clndid·> de Oli
veir,,. Martim Francis~o, Rorlol[lh~ Dant:t~, 

. Abebrclo rló Rríto, Alfl'etlc Cbitycs. C:wnciM 
da Rodt3, Riba•, Afti.>noo Celso .Tnuior. Pe'"~ui. 
P:HF;Os 'Mir;J.ndn., C'ly.sscs Yi~1nüa., MaLtimFran~ 
cisco Filho, Barão da Vill~ da Barl'a, Carvalho 
f!.ez:ende, Alval'O Caminha~ G~miniano. ZJ.mn.! 
Franklin Daria e Olympio \'alladi1o. 

GolUl)n.rcccm. depois da chall1a.cla, _·ús Srs~ 
Pt•ado Pimentel, Jos~ Porupcu, Souza Leão, 
Barão de Ct1niud<i, Lo twenço do Albt1<JUerque, 
Juvencio Ah-es, Caelho ('.:~,uvos, BeZCl'l"<' de 
:\!enczes, Bar~o de Araçagy, Hego Bcn•t•os, 1la
ciel, Ruy B:trbo.sa1 Bru~.el'r-a c~wüe;.e.ntí,Ca.llt~o 1 
~~ostn. Pinte. :Me.t?n, Jcs.6 ~fe.l'ia.nno e So:.tres. 

A~s t -l hcr~::; o 50 miuulC'..:·, aeh~nt.!.o~B·.l lH'ú
::.~nt~s G9 SH; . deputacl0;;, o Sr. prcsidenle 
abro '"' ~e~'Ko. 

Colllparccem,depois dG ~be,·ta. a sessilo e t>iudu 
dentro da l101"a reghllen~ul, os Srs. Carlos Af
fonso. Henrique lfa.r.{tWS, Adriano PiJUcntel, 
A lmeidn. Nogueirn.., .Ahes de Araujo, FeL•na.n
dGs dG Oll,·ci~, Mo1·eira de llrl"roa, Crut, Fer
rei!'" de Moura, P:>ulino do So11'<a V:~• de 
Mello, Fclisbm·to e Leopoldo Cunha.' 

Cum]J<ll"occm, fÓ!':c rl:l. hora regimental, ''" 
~~~~ Y. B<llisariu1 At\Onso l'cnna~ r'cl•rei,·a 
Vb.nna, T. Henúques, Bulhões, U.;nl'!rv:so 
~\1ar,l t: es, C~margo, Aucln.v.le L•' igucir.1l Diana~ 
Gonç:1lyos Fen•eil·a~ Conta;rcmT DuqlJe-Estrada 
Tei,cirn, At•anjo Pinho, Sot••~ C,rmlho, Tar
quinio d~ Souza, Manoel Patell~ e Mac-Do
wcll. 

F~lt·un, com e~usa participnd;t, os Srs. 
Barão da Estancia, Castello Branco, tio:mes de 
Cas~ro., João Cae~ano~ Pcucira. da. Silva, Silva. 
Mofra, S•lttstiano c Basson. 

Fo.lt::~.m~ sem causa participali:\, os S1·s. Ari<;
tidcs S pinol:1., 13arão do Anndia, Francisco 
Sodré, Joaquim TaYat·,s, Paula o Souz3, Prisco 
Pat'!!iso, P m·.-ü:-a. C<1bt'al, R..,dríguts Lima, Rír 
dri~·~c.-s Peixoto~ Silvi"-no Bra.nd~o, Silv:~. ·Maia, 
c Scl"l\plt i co. 

E' liJa, po•t:t em ,]iscns<ão e approv~d" se. nt 
debate a act:t d:t sossiio de 20 de Sotcmhro cor
r-J I~te . 

0 SB. i o SECl1ETAlUO ui conta elo seguinte 

EXPEDIENTE 

Redacçõ~s: 

Sii:o lida!, postas e1n discussão c nppro1':ldos 
•em debate n< seguintes redacçõos de additi\iOH 
destacados <lo projocto :195 A do i882, (orça· 
ment' d Hoceitn: additivo• relaH vos a eompn
nhi L Zootechnica, ;.tc.stL·ad:.J. do ferro da Vl:\l'frOUI 
Alogre, '"'Bahia, !IDBjuit~S no direilo"o des~m
hargadOt"C3 ~ ue servirúm em Goyu~ o Cttinbà, 
ú l"üllO'i<.\~ão ....lo coutn\ta d1J coluuisa~i:tu cmu a 
fJOdCih.tclc ••ololli!:>:~•lOl':.l 1~'.1 l·btll hlll·(-.~ t · rJ â. ll:I\'H• 

g-or1;:.1r~ ,J~~ H i o tb~ V cll1:r:~. 
\'ai-a jtnpt·intir· ~~ sc;;uínLc 

Em,ndn.s ~.ppro1·nd!l.~ pela c1mar,t dos depu
tados'' propost" do govorao, quo crça a. receiw 
gernl d? impet·io para o cxorcici0 d~ 1882 ~ 
1883. 

Acl·esc.(!.U ~"!-s~ no loga.1' con~petento: 

A assembl<i~ ge,·o.l decr.etn : 

...:\.rt _ i. 0 A reccib.1. geral do lmpei' io é m.·çad:t. 
. em :l.ZS. Qô0:700$, o Eeni t·e~lizarla com o pro
Juctc da que n..l'l'::c:.d"-!'-:ie dentl~o do es.êrcicio 
a~ t•r•,sent~ le! so'IJ o~ \it>llos ~<bais.o· deaigua
dos : 
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lmvortaç.:<o 

i. u;,•eitos ele i.mportação. 
para consumo, eleva
dos de 50 a 60 •}o os 
addicion.atõs ......... . 

2. Expediente dos generos 
hvrcs, etc ••......... 

3. Idem das e~patazias. 
(Como ~na proposta. ) 

4. Armá<enagem, alterada â 
porcentag-em na rar.ão 
seguinte : até um mez 
0~5 °{ o~ até dous mez:cs 
i 0 / o ao mez, até tres 
mezes 1,5 •/0 ao mez, c 
por todo o t lmpo que 
exceder 2 •j , ao nrz .. 

24. Di ta do imperial collegio 
de Pedro li. ....... .. 

25. Dita do ínstítut(} dos me
ninos cégos. (Como na. 

26. 
74.600:000$000 27 . 

pl'oposta .) 
Dita dos surdos-mudos .. 
Dita. dos matriculas de 

in~SLrucçã.u superior. 

680 OOO$OOO (Como na proposta.) 
: · 28. Dita dos proprios no-

CIOnaes ............. . 
29. Dita dos terr,nos diaman.-

linos ........ -- --· .. . 
30. Fõros dos brrenos de 

In~I·inbas . .......... . 
31. La udemios. ( Como na 

proposta.) 
32. 

1. 200 : 000$000 33. 
Venda de terra~ pu bli~~·· 
Premies de depositos pu-

blicas .............. . 

40:000$(!00 

3:300$080 

180:000$000 

i6:000$000 

10:000$000 

75:000$000 

12:000$000 

Despacho marítimo 34. Oonceo•ão de p e n nas 
d'agna. (Como na. pro-

5. Imposto de pharôes .• :. 
6. Idem da dóca. ......... . 

Exportação 

7. Dh·ei~' de exportação : 
reduzindo-se 2 •ia do 
imposto sobre a expo:·
ta~i!o do café, do alg-o
dão, do assuc""' e da 
he:rva mate ......... . 

S. Idem de 2 1,r2 •}, da pel
vora. ( Como na pro· 
posta.) 

9. Itlem de i ij2 °/o de 

10. 
ouro, etc ........... . 

Idem de i •;. dos diaman
tes. (Como na pro· 
posta.) 

Interior 

il. Juros das n.cções d~g es
tradas de ferro ....•.• 

P Reucb da estrada de forro 
D. Pedro ll. ........ 

:13. Id<!m da estrado de ferro 
de Ba.tu6té •. , ......• 

14. !de m do correio geral. 
(Como ua p1•opos ta.) 

15. l~"nda elos tc]eg-r<phos. 
(Como u pt•opoit.t.) 

iü. Dita d .l casa da mGeda .. 
17. Dita da typog-raphia na

cional. (Como na pro
posta.) 

18. Dita <lo Dim·io O ffici~l. 
. (Como na proposta.) 

19. Dita da hthogt'aphia mi
litar. (Como ná pro
posta.) 

20.. Dita da fabrica. dtl pol
vora. (Como na l>ro
post."-.) 

21. Dita da bbrica de fet·ro 
. de lpanema ........ .. 

2Z. Dita. dos arssnaes, ... .. . 
2:J. Dita da casa de cor·recção. 

280: OOil:l;Ooo· lJO> ta.) 
100:000$000 35. Sello do papel. (Como na 

r•ropostá.) 
36. Imposto de transmiss~o .. 
37. Dito aobre d~~· mine

raes. (Como na pro
po•ta .) 

38. Dito sobre lotori>.S ...... 
39. Dito de industrias e pro-

15.100:0()()$1JOO 
4
.,_ fissões ............. .. 
v Imposto ·de transporte 

(como na proposta). 

i :500$000 

41.. Dito predial. ......... . 
42. Dito sobre o subsidio e 

vencimentos .(como na 
proposta). 

43. Dito do gado (como na 
proposta). 

44. Cobrança da divid t activa 

130: 000$000 45. Coutribuít-io p a ra o 
monte-pio como na pro-

12.500:000$000 posta). 
45. ln:!omniza.ções corno na 

310: 000$000 propoBta). 
47. JuroB do capiL:tes nacio

naas como na propDsta) 
48. Producto de loterias (su[!

prima-se). 
20:000$00() 49. 1/2 •/o d~s loterias (sup

pl'ir:na ... e). 
50. Venda de genero> e pro

prios nacionaes ( que 
passa a 48) ; em vez de 
300:000$, diga-se •..• 

51. Receita eventun.l ( que 
passa a 49 ; como na 
proposta). 

4 . 500 : 000$000 

~50 : 00()$000 

3. 400: 000$000 

3 . 200: 000$000 

\JUO: 000$000 

20) '000$()00 

REJ..'ll.l. COM APPLICAÇAO ESPECI..lL 

;Ft•nào de cmancip(l:ção 

25:000$000 Conforme a proposta, quanto 
20:000$000 aos impo•b:J•; diga-se, po-
40:000$000 rém, em "tez de 1.200:000$, i. 900:000$000 
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Fundo Jl~>·a a cducaçao á~ ingenuos 

1). Imposto da 12 1/2 oi•· .•.... 
:l). Sello dos bilhetes •••...•... 
3). i/2 •/o, rest~nte da commis· 

~ão, de que Lra\~ o art. 2• 
do decreto n. 2935 de 16 290 : OOO$OO@ 
de Julho de 1862 ........ 

4). Remanescentes do• premies 
(lei n. 1114 de 27 de Se
tembro de 1.860, art, 12, ; 
§ 3•) .................. ! 

Art. 2.• (C><>rli·,.mc ~proposta.) 
Art. 3.• {CoulÍl.TOO a prop~sta.) 
Art, 4.. • Accrescente-se ao proposLo- p<l· 

dendo tambem ser vendidas ou ar,•en.dad:J..s. 
em lotes aa fazendas sitas na pt·ovinoia do 
Amazonas. 

Art_ 5.° Fica o governo autorizado '{13ora 
ma.ndar 'VGnder : em hasta publica a• fo.zend•s 
nacionaes d~ ilha d0 Marajó, na provincia elo 
Pará, abrindo-se concurrencia para cada uma 
das fazendas se;aradamente e dividindo-se ~s 
do grande oxtonsão, c com as formalid:l.des le
gaes ; as terras nacionaes denomin~>das da 
Trindade, no município do Por~o de Pedra., 
provincia das Alagôas. . 

Art. 6.' Os generos constantes da tabella D 
fic.qm isentos dos direitos de ex~ortação. 

AYt. 7. o O governo é &ntorir.a.do a reformar 
o regulamento do sello, ile modo. não só a pre
encher as omissões e corrigir os defeitos que 
nelle possam existir. mas tambem ~ reàuúr ,.. 
taxas dos saguintes titulas : 

Diplomas de condecorações n>icionaes ; 
Patentes militares ; 
Licenças para aceitar condecorações estra.n-

gciro.s; . 
Recibos ou quitações p&L'ticulares; 
Cheq_ues e mandados ao portador, ou á pessoa 

de termmadn, pnssados para serem p3.gos por 
banqueiro:~ na. mesto.a. pra.çl, em viL·tudo de 
r.on tao correntes, nos termos da lei de 22 de 
Agosto dG 1860. 

O &ello dos recibos, qnito.çõ~s ou_ qua.es~uer 
docum~ntos passados por particulares, para. pro· 
va~ a entr6ga de valoros ou r.le>obriga.r ter~ei
ros, d cobravel de qualquer importa.ncia e por 
qualquer exemplar ou via, sempre que boQver 
mais de uma. · 

Fieam sujeitos a multa 'l.uer o portador, ~uer 
o sig-nata.rio do documento encontr"-do som estar 
oellado. 

Art. 8. • Ficam desde jli. revogados o de-· 
çreto de 20 de Outubro do 1835 o a lei n, 598 
de 14 de Setembro de 1850, que concedet"am 
lol:êrin.s para fazer face ás despezas da. casa de 
corrcoçlio e p:<ra o melhoramento do osta.do s~-
n.Hario. · 

O c governo fica autorizado a reformar, sll!D.pre 
'l.ue julgar con~eniente, os plano• das J[)te
rJllS. 

Art. 9." Continua. em Yigor·, durante o 
exercício da presente lei, a disposição do 
at-t. 1o, n. 42, da lei n. B018 da 5 de Novembro 
de iSSO. 

Art. 10. E' revogada a disposição do art. 7•, 
para.grapllo unico, n. 2, da lei n. 2792 de 20 

de Outu~•:o de if>77, ~fim do qua sqfa applicado 
a mall.umtssão de escravos o prodacto to tal do 
fundo de emancipação. Deve re1·e~Ler :10 mesmo 
fundo qualquer importancia que haja sido dello 
separndá em virtude d essa lei e da de n. 2940 
do 31 de Outubro de 1879, 

Art. U_. ~icam elevad~~ ao duplo as ta~ as 
d~ transmtssao causa JJJ.Ort•s e de dua.ções i><ter 
~·vos, na Jlarte herdada ou doada que >O veri-
naa.r em csc1•a:vos. · 

Co')rar-se-.hão de m·a em diante pela taxa de 
escravos:: 

2J$ ~nnuaes_no município da co•·te; 
20$ nas ca pt taes do Rw de Janeiro Bahia 

Pcrnaru.bllC ), S. Pau[o, S. Pedrot ~fa.;anhfio ~ 
P><rà : 

16$ nas outt•as capita<lS e cidades do interior 
co>nprehendida> n~quelh circumscripçào rlo im: 
pasto r radial ; 

E iOS n~s villas c povoações. 
A renda re>nlta!lte desses impostos l'erten

cera ao fnndo de _e':'&J!cipação, se.ndo o pro
dueto da do muniClplO neutro applicado ao 
fundo de omancipa~ão dos esor~vos do mesmo 
município. 

Art. 12. Fic:1 crea.do um fundo p•u educa
ção de ingenuos, C[Ue constar!\ das seguintes 
rendas, provenientes de loterias : 

Motade do imposto oobre loterias. 
S el!o dos bilhetes. 
ij~ •i• restante da commiss3o da qu~ trata o 

art. 2° do decreto o.. 2936 de 16 de Junho de 
i862. 

Remanescr.nle dos premias. (Lei n. H14 de 
27 de Setembro de 1860, art. 2°, § 3.•) 

Art. 1.3. O goyerno pagará os coupons e as 
apolice~ da diO'ida fundada. ao portador, que, 
m.ediant~ provas ir-:refraga.veis 1 rec(}nhecer-se 
terem •ido _eerdidas on destruidas, Os recla
mantes, por·em, p1·es!arão uma garantia que 
represente o valor dos coupons ou das apoliccs 
c i O annos de jul•os, q uqndo det•ern estas mo
tivo a reclamação. No prazo de 10 annos, 
contado~ da data do pagamento dos coupons ou 
apolices perdidas ou destruídas, preocreverão 
o.s acçõe> do terceiros contt•a a úzenda na
cional, e findo ·~sse tetepo reslituil·á. o tb. ~;ouro 
a. garantia. 

Art. 14. Ficam isentos dQ imposto predi,.l; 
I, Os estabelecimentos d~ instrueção, per

tenoentes a associações particulares regular
mente const ituidas, em que fõr distribuído 
gratuitamente o ensino. e bem assim o J!red.io 
onds esta aloj>da a bibliotheca fluminense. 

li. Os pradios das sociedades religiosas e 
de beneficencia que lhes sirvam de hospitaes. 

Paragrapbo unico. Os predios novos que as 
socieilades a.nonymas construirem desta dato. 
por diante ficarão sujeitos só mente ao imposto 
predial singelo. 

Art. 13. E' pl'obibida qualquer nova con
ce•sãu de loterias, ficando. ella.s · allolidas logo 
que se effectuar a extr<Icção das cencedida• por 
lei, ate esta data, devendo ser considerado. a 
nltima. umo. gran.de loteria, cujo plano set-â 
dado pelo go'e~no imperial, " concedida em 
fa,·or do monu111ento patriotico do Brazil com• 
memorativo da guerra do Paragaay. 
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Art. iG. Fina o govern~ autorizado a rever' De 100 a i50 réis por tonelada m>lricJ do 
as tobclia• anncxas ~os dec!'etos n. 5245 do 5 o.rrtMação dos navio.•, na r~•lio da ~ar;jn c d2s
de Abril de i873 e n. ô2i2 de 2 de Agosto de carga que fizerem. 
1876 estabelecendo nova classificação para as A de armuenagem actuulmen lo cobr~d:l. 
thc~urari,s de fu.zenda e alfundêgos da• pro- pebs rcpartl~ãe• fiscaos c bem assim a pro
l'incias, e podendo augmcntar ou diminuir c veuicut~ do servi~o da capatazia da alfan
numero dos respectivos empl'cga.dos, como fôr I dega, o <!U<~I fic:u·(, :1 cargo d:. mesma eompa
m~is conveniente aos in ter3sses do set·viç.ol [ uhia ~ 
~evondo ser submollidae as novas lab~Uas à I 4. • No fim do l"'"r.o do privileg-io as ob,·o~. 
:tpprova~.ão do 11oder logis!Mivo. umleria.es, pre;lios c accessoi-ios passarão a<> 

A1•t. i 7. O imposto p:-,edial dobr:_do, que d?nli.uio ~o Es~·1do, tudo em perf,!ito estado .d•l 
pagam as corporações de mao morl~, nao com- conservnçao e mdependente do qualquer lll· 
prchende o> 3 •fo destinados ao servi~o da City dernnisoção do Estado. 
ln'lJrovemcMS que Ih~ devo ser cobrago como 5.• As t<J.xas só serão cobradas depois de con-
MS partiaulares. cluidaa todas as obra•. 

Art. tt:l. As cartas do naturalização ficam ô.• O governo terá. o diraito de rever, de 
desde ja iaeutas de todo e qualquer imp0sto; accõ~o coma companhia, as taJ::as estabeleci
sendo as eamaros municipaes t~ntbem cornpe- das pai'& o fim à e reduzil-M, toda vez rtue o juro 
tentes para concedel-as. e:<:eeder a 1.0'/o· 

Art. 1\J. Fic~rn i'sentos de direit.os as ma- 7 .• A coml?anhia indemnisarà o Estado 
chinas e s~us a.ecessorio!! c materiaes qtle im- da hnporta.ncul. dos , juros reccUi(bs, logu 
l'Ortar a companhia de Bebo:·ibe,.em Pernam- quo a renda lir1uida exceder de 8 ' }., scn-
buco, ~ara ~uas obras. do 1netad' .do e:s:cesso destinada :ique!le fim. 

Art. 20. Os funcciona.rios civis a;10scntndos 8.• Ao governo imperial fica o direito 
qu.~ ~ccitat-ezu c exercerem empr-eg? ou com- d-e resgatnr as obras. construidas peln. co~pa
missl\o rett·i\Juida do governo !J'eral, provinciol nbio, uma vez qM ellas estejam tcrmma
ou de companhi:l. subvencionada, ou com ga- rlas. 
rantia de juros do llstado, ou de pl'ovincia, ou 9." A indcrnnizlçilo sera feita por upolic~s tia 
os cargos ele senador, doputado geral ou pro- div:id~ publica do· jttro de G •f• ao anno, serrin
vincial, perderão, durante o. temp • om qua rio d~ bose á estipulação do preço a imporlíl.n
o~erceL·em em~:rego ou commWsà1~ ou cargo Ie... cia das+ despezas eft'i~duadas e devidawente 
gisbtivo, os vencimentos da respec~iva aposen- cJmprovadas. 
tadoria. At•t. 25. Fi~a o governo a.utorizado a rever 

Esto. diapcsiçõ:o é pcrmnnenl.o. O$ contrato• com as campnnhia• do navegação 
Art. 2L Fica concedido ao· goYei'DO o cro- a vapor subvencionadas, renovando os que e::tpi· 

dito especictl do 6.000:COO$ para ser applicado ranm, ou expirarem no exercício des~ lei, si 
ao melb.or,.mento do material da nrmada, de neccssarios forem, e supprimir as súbvençõo•, 
àcC<ird' com o pl~no que fôr adaptado pelo go- que não forew pt·cci•as. Ew caso alguw pod"
verno. rão ser excedidos os prazos o vantagens dos 

Art. 22. O ministro e secretario de estado contrato• vigentes. 
dos ncgocios do irupe~io Jic~ autorizado are- ·Art.· 26. O fundo de CaJanclpação s~ra divi
fo~mar a respectiv~ secretaria de estado, wa• dido pchs pt·ovincías, ca.bendo a cada uma o 
sam angmentn <la de.~llezn. rp.1e. ora se faz em produeto t.o~a.l dos ilrrpoBLOs }'r~spcc~ivos, (p.lO 
virtude da lei do o~~amento n. 3017 de 5 de [orcnt nellu• ~~·rocadado•, de modo que tod"
Novembro de 1880. .. a ,.,,c~ita dossa pl'O:odoncia , :\i'recndada e!lt 

Art. 23. O go\rel'llO podt:!l•á. couLrat.aJ' o fol~- U1ua provinda, seja :~.p)llicnda ã ru:t.numíssão 
neeimen l.o par" o fut•damonto do exercito e da rb ooct•twoo nollo. domiciliudos, 
marinha com fabricas naeionáes, Gm igualdade Art. 27. Picn o mini.• h-o cln agricullut·a, 
ele_ condições, por mais ~cmpo do que o det•r- commercio e abras publicas autod~ndo n rovot· 
nnnado no art. iO da.leJ n. 3018 de 5 de No.- o rogulamcnlO approvado pala dcct·cto n. 2922 
vembro de iSSO. de i O ele Maio de i862 c~ 1'oformar a hlspcc-

Ar:t4 24.~ Fiel\ o ~ovcl~no nntot·h::uJo 3, ga• toritl 1b~ obtons )Hlhliet~s cl~ t:'ôrt.a, J'êonindo n. 
l':lntlr ? JUro ue ú . ,_,, M anna e 00 ~ambio clln os uivet·so:; SOl'\' iço• d~-·~pit.al do Impori.J, 
lJa.r , ate 10 a.nnos, a um capital tra3.:dma de prO\'iso!'hunent.CJ n. <:ol"go de commi~sücJ nomea-
2.500:000$ á companhia qM se org~niznr para das pelo mesmo ministerio, sem augmcnto ~a• 
o melhoramento ·do jlorto d~ Forlalez(l. e con- dP.sp"za.s o dos '\'eno.im·~~tos autorizacloo, 
strucção.d~ respectiva alfandega, ~ob as seguin- Igual autOJ-i7.açi1o é concedida om r~lação aoo 
t~s cond1ções : : .regulamentos o or<>aniza,ão da secretaria ele 

t ,õ' O p~:).7.0 <lo privi_lcgio ser.J. no rna~:imo de e3tndo do mesmo· ~i.nistel'io c elo co1•feio -(ln 
33 :>nnos. Irnperio. 

2. • As obras p~ra o melhoramento do perto Os novos regulamentos . poderão ser postos 
seril:o :1s que constam do plano ap~esentado ao prO\'ÍSOriàmcnté em Mecução e •et·ão submet
governo impe~;a! Jlelo engenheieo inglez tidos à 6ppt•ovac;ib d? po1er legislativo na pri-
Hawkeha1v. mcira re~nião das eamaras. 

3.• A comp~nhi~ cobrará as seguintos t:\• Art. 28. Fica o governo autorizado :t cedor =5 ~ . .. . :i ·ca:nar-~ mc.niclpal do Recife, po.>·a prolon-
. De. um a i O reis p01' kilogramma de mel~ gameuto da run. de Pedt•o AtronsG até á pra.ç.a 

cadorta 'l"C emba\·car ou de,eml:~•·ear 110 de P!ldro li, a are<l. uecc•sa~iu, oc·;upada pelo 
por lo· r•t'op:>io nacional ~m e~istenl~ . 
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Art. 29. E' o governo autot•iz~do a. concede!' 
:l empreza ou companhia que tomar a si a 
constt·ucçlíO ele olJras definitivas na bana do 
Rio Grande do Sul ou ~ abertura de um canal 
que assego.re !i. prol'inei& franca navegação 
ma.ritima naquelle ponto do litot•al, durante o 
prazo max:imo de 40 anno;, além dos favores 
de que trnta a lei '" 1748 de 13 de Outo.l>ro 
de i869, o direito de coui"ai' ?.s seguintes t"xas, 
<[ne não excederão de 
Po: to nela® dG na via de vcl:t. q11e 

trau&itar pela ba1·ra ou canal. .• , f~OO 
Di ta idem idem a vapor. , ...•.. , .. , ;600 
Sobre importação directa......... 2 J. •f, 
Idem idem das províncias......... i oj, 
Sobre a exportação p»r"' o estran- · 

geiro ou par~ outr.ts província•.. ij2 </o 
E ;tas taxas só poderão ser cobrada• de}!ojs 

d·1 conclusão das obras. 
Art. 30. Ficam isentos do pagamJnto doo 

di~eito9 de importação as machinae o mate
riaes necessa.rios :\s obras da companhia. das 
agua9 do Grão Para e bem assim os mate
riaes necessarios pMa as obra.s dô al>asLeci
mento ·a•a.gua a cidade de Cuyaba, capital da. 
província ela Mato Grosso, comprehendendo 
este favor os mater1aes ja importados par:. as 
ditas obras a importancia de cujos direitos 
será t•estituida. 

.A.rt. 3i . Fica o governo autorizado : 
I.-A rescindir o contrato de· arrendamento 

das fazendas nacionaes ilo Rio Branco na pro
vincia do Amazonas. 

ll.-A reduzir ~• taX>s telegraphicM, fi. 
cando <lesde j:i suspenso o actual regulamento 
da rspa.rtiçlio dos t•legt·~pbos. 

lll.-A reduúr as ta:l'as postaes e reformat· 
a repartição geral do3 correios do Im;:erio. 

IV .-A emiLtit• os tit.nl<is de renda com o 
juro annual de 6 'lo por 30 annos, que a lei de 
28 de Dezembro de 1871 destinou aos proprie
tarios que preferirem entregar os inge!luas 
filhc.~ de. su.ns a.:ie:ra\ras. 

V .-A afo~•r i compHLhia bahia.na de nave
gação a vapol' a arca, em que antig~rnente 
houve uma fortaleza denominada S. Bar
tbolomeu, na capital d?o. Bahia, para o fun de 
alli estabelecer uma. morto na que sirv·a pat•a 
oonstrucção e repat•os de navi,e. 

VI.-A. conceder a Josó Antonb de Araujo, ã 
socieiade ou eruprcza que se oJ•ganiz!r, a 
isenção de dit-eitos de importação dos Jrate
riaes neceas~rios para cons~ruc~.ã;o, serviço o 
conserv-ação do . mercado de S. Sllv.ador, na 
pl'Ovincia d~ Bahia. 

VIL-A elevar "mesa Je rendas da cidade 
da Mar.abcí à catGgoria. de alfandega na cbssc 
q_lle lhe competir. 

VIH.-A e:.:pedir novo regulamento para a 
lypogr~phta nacional, pl'Jmulgando o quadro 
definitivo do respec~ivo pessoal, sem augmento 
da despez~ que ora. se faz com esse estabele-
cimento, . 

Art. 32, No cnso quo o govern1 prefira não 
garantir juro• para n rcnli~a~.io d:l.s obras do 
parto do S, Jo~ da B.ma, nn provinei.'t do Rio 
de J:~neiro, po<lerll nlJLOri%111' (I compnnhio. que 
parn est~ fim. so Oi'l!'·'ni~M· n [>oL·cohcr na ac
g-uiutes taxas: 

Por tonelada de carga dos navios de 
vela....... . ..................... 1$000 

Idem idem de vapo~es...... . • . • . . • . • 1$000 
Idem sobre o va.lor da imparLação.... 2 •f• 
Idem idem da exportação ..•.. ,.. • . • . ij2 oj, 

As t~n::as n. quê s.~ -re,fQriJ est.l au. toriuç::to 
serão cohradt~s súmente hs cmbarcaçiles e mcr
cadot·ias quo t1·ansitarem ))()lO porto já mcncio
n::do, a depois de concluídas todas as obras. 

At·t. 3:>. Serà concedido ao Dr. João Ba
ptista d<l Lacerda um premia de 30:000$, em 
moeda corJ•snte, em remuneração da s Qa des
cobcrtl1 da acção do permtmganato de potus>a 
como :mtidato do veneno ophidico, conforme o 
n.rt . i79. §2il, in ji1te,da Consti!uiçãodo Im· 
r.erio. 

Essa quantia s~rá tirada das verbas-Soccor
ro> public"s-3 MelhoNmeutoa do estado aani
t~rio-do orçamento do imperio. 

Art. 34. Ser:í. entrJgue á respectiva ir
mandade do SS. Sacramento da igreja matl'iz da 
f•·eguczia àe Sant'Anna, dest~ córte, o pl'Oducto 
de duns loterias recolhido ao thesouro, prove
nieu to de 12 que foram e:.:trabidas em vez d~s 
i O concedidas para as obras da mesma matriz. 

A1·t. 35. No~ cont~atos que nã.o versarem 
sob1·e simples fo1• necimeoto de a.rtigos estran
S'éÍ...""Oiil não poderi Q govQ;o-no eDtipul~:Lr pa.ga...: 
menta. em moeda qu~ não s eja a corrente no 
lmperto pai'~ todas as tr3nsaeções. · 

Quando o contratü 'ver~ar sobre juros ou pa
gamento de nnnuidadss durante certo período, 
o jllro oa p.aga.manl;o podori .sel' garan~iao 
tanto a em prezas nacionacs com{) estrangeiras, 
seg-undo o 11adrão da lei de 1846, sómente no 
c~so de ter sido o valor das obr~~os e dos· tra- · 
bll.lhos no Illl porio e o ío,·necimeu\o de. mate
riaes. tom'bom avaliados segundo o mesmo 
padrão monetnrio. · 

Ar L 35. Fica revogala a disposição a. 2 do 
§ i o do &rt. 23 da lei n. i507 de 26 de Setem
bto de 18ô7. 

Al't. 37. o' governo não poder.i. concede!' 
isenção de direitos a outros objectos, que não 
sejam os meMionajo> no art. 4o da tarifa vi
gente. 

A1·t. 38. A isenção da taxa a que se 1·efere o 
art. 1ô do rcgulament0 n. 7536 de i5 de No
rerobro de !879 comprehende todos os escraws 
empl"egados no SArviço tia hvourn, inclusivo. os 
de estl\bolecimentos :v~ricobs quG est~jam nos 
imites d:l.s cid~des, villas c povôsçÕ)S. 

Art. 39. Fica a.utorizad'o o g-overno a refor
mar a. .sec.r._~tal·ia. d3. justiça. sem augmento d:z. 
re•pectiva despeza. 

A1•t. 4<L Contillrutm em vig()l' todas as dis
posições das leis do, orçamento sntccedentes, 
que não versa1·etn p3.1'licularmonte sobre a !iJCa
ção d~ r~ceit:t e déspe7.a., sobre !IUtl)rizaç'â') 
p(U'a. marear ou augmenta~ vencímGntos, N
formar repartições ou log-ista.ç.ão fisc:J.l, e que 
não tenham sido exp1•es::~.amente revogadas. 

Art. 4!. As leis que Jhan1 a receita. e des
pon vara. o e:tercicio de :1882-1883 regerão 
lambem ~o exercício de !883-1884, e:tceptua-



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 30/01/2015 09:35 + Pág ina 6 de 34 

104 SesM.o em 21 de setembro de 1882 

doa os creditoa eSpeciaes que se extinguirem 
no exercieio de i88:t-i883. 

Art. 42. Ficam ~evogadas as disposiç(íes em 
contrario. 
Sal~d&s commissões. em. 21 de Setembro d9 

1882.- Affonso Celso Junior.- Generoso 
Marque.. -Leopoldo de Bulhões. 

Tabellas a que so ret:erelll Oi=õ arts. 
fJCI~ 10~ o il.u da dcspcza do Jniniirto
:ri o a .fa.c:oonda 

TABELLA A 

CRE.DlTOS SUPPLEMENT A.RES 

Lais ns. 589 de 9 de Setembro de 1850 e 2348 de 
25 de Agoslo tte 1873 

.EXERC!ClO DE i879- iSSO 

M: i"isterio da fa::enda 

Decreto n. 7976 de 22 de Janeiro de 1881 

A,ot. 8•: 

§ 4.• Caiu de 
amortização •• 

§ 8.o Jnizo dos 
feito• da fa.. 
zenda ....... . 

§ 9. • Esta9ões do 
auecadação •. 

§ 15. Despezas 
Gventu!le;~,. in-
c!uidas as dif. 
feranr,as de 

66:187$037 

20:800$000 

ôi:i()!l$000 

cambio .•....• 2.9H:000$000 
§ 16. Juros di- · 

versos . • • . • .. 584: 000$000 
§ 18. Ditos dos 

deposito• das 
cah:a.s econo
micas .. ~· .... 49:828$138 

----- 3.692:924-$175 

ll"-ERC!CIO DE 1880- 188!. 

Decreto n. 8062 
de 17 de Abril de 
1881. 

Art. 2•: 
§ 44. Ob~as - Fa

culdade de medi-
cina . .. . . . .. .. . 200:000$000 
Decr~to n. 8129 

de H de Junho de 
1881. 

Art. 2•: 
§ · · 43. Soe corroa 

puõlicos e me
lhoramento do· 
c s ta do sanila-
rio.. . . . .. .230:000$000 

----- l. 43Q:OOo$0oo 

Mi,isterio da guerra 

Decreta n. 82!0 
de 6 de Agosto de 
1881. 

Art. 6<>: 
§ 7. o Corpo do · 
s a u d e e hospi-
L:Les ..•.•• ···•4 .. 

§ H. Pt·"ças de 
pret ...•........ 

§ 22. Diversas 
d espezas e 
eventu•ús ..... . 

56:683$437 

309: 224$441 

153:488$754 
------ 519' :l96$632 

Mini.terio da agricuUura 

Decreto n. 8257 
de 10 de Setem
bro de 1B81. 

Art. 7o: 

§ H. Illumina
çã.o publica ... 

Dact•eto n. 8345 
de 24 de Dezem
l>ro de 1881. 

Art. g. : 

1ij 2.• J~ros e 
amortização da 
divida interna 

28:000$000 

fundada ...... 1.245:946$925 
§ ll. 0 Estações 

de arrecadação. 127: 357!);035 
§ 12. Typogl'>J.· 
phis. naciono.l 
e Dia,.io Offi-
ciat ...... · .... 

§ 1"3. Ajudas de· 
cu:;to . ...•..•. 

§ 15. D.spozas 
eventll.aes. in-
cluídas a6 dif-
fe.r eu ç a • de 

:136: 66G$i08 

20:000$000 

c~mbio .. . ..... 2.206:06-4$229 
§ 16. Juros di

versos, inclui
dos os dos 
bilhetes do tho
souro, commis-
sões e corréta-
ge!ls .... ··~ ... 

§ 18. Ditos àos 
depositos da • 
caixas eca.no-
uiicas e ll.lon tes 
de soccorro .... 

760:0(1(!$000 

:33:373$193 
----4.530:302$'090 

5.507:698~22 
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EXEltClCWS DE 1880-1882 

M~nisterio do imp,.ria 

Dec,·et3 n. 834.0 
de i7 de De-
~em bro de 1881 

Daspozas éloito
raes na. cótte 
c t>rovincias do 
lmperio ...... . 40:000$000 

llXEltClC!O D:R 1881-1882 

MinisteJ-io do impcrio 

Decreto n. 8228 
do 26 de Agosto 
dei881. 
Art. 2°: 

§ 50. Obras-
Faculdade d a 
Medicina .••.•. 200:000$000 

Ministerio !le ~stra11geiros 

Decreto n. 8224. 
de 20 de Agosto 
de 188L 
Art. 4•: 

§ 5.' Extraordi-
na.da.s no exte-
rior........... 33: 18~$722 

Decreto u. 8225 
de 20 dQ Agosto 
de 1881. 
Ar<. 4•: 

§ 4..• Ajudas de 
custo • . . . . • • . . 00:968.,4'.750 

Exercício de 
» ., 
" , 
" " 

Recapi tahção 

1879-1880 .• 
:1880-1811 .. 
1880-1882 .. 
1881-1882 .. 

TABELLA B 

1UO: "158$472 
--------
300 :!58$472 

3.692:924$175 
5.507:698$722 

40:000$000 
300: 158$472 

9.540 :78!$369 

Verbas do orçamento pa~a as quaes t; gJ~erno 
po<lerà abri~ €reditos s"pplomenta,.-o3 

!IINI:s r.EB.IQ DO !MP .ERIO 

Prosidenci~$ de provincía : 
Pelas ajudas de C\Bto aos presidentes. 

Soccorro~ publico•. 

M!NISTIR!O DA IDSTIÇ,\ 

Aj ndo.s de custo : 
Aos uuLgistrados de i• e 2• entrancia. 

Conducção de presos. 
v. v,-14 

Ajudas de custo : 
F:xtraordinarias no exterior. 

!lt[N!Sl-Kft!O DA :O.IAhiWH.:\. 

1-bspitMs: 

Pelos medic•mentos c utensis: 

Heformados : 
Pelo soldo de offi.cia1s e pt•aças reformada~. 

Munições de bocca. : 
Pelo sust~nto e dietas das guarniçlhs dos 

navios da armada . 
MU-aições nava.c~ : 

P0los c.a:tos forh1Hos d9 avaria, naufragio, 
alijameni<I de @bjectos ao m.r o outrw sinis
tros semelhautes. 

EventuMs: 
Por ditferenças de cttmbio e commissõe.s de 

SGq_ttes, t,•at:>mento de praças em. portos cotran
g~iros e em proYincis.s onde n&o ha hospitaes 
e enfCl·marias t enterros e ft·~tes. 

Corpo de saade e hospita~s : 
Pelos medicamentos, dietas e utensis. 
Praças de pret : 

Pe!M grntiíieações de voluntarios e enga
jados, e premias para os mesmas. 

Etapas: 

Pehs que occarrerem além da importancia 
cousignarla. 

Despe?.as dos corpos e quarteis : 
Pelas for~agens e ferrageus. 
Cl3.sses in..q,ctiva.s : 
Pelas Gtapa.s das praças invalidas e soldo do 

officiaes e praças refol·madas. 
Ajudas de custo ; 
Pel~• quo se o.bonarem a.os offi.ciscs qua Yi~

jam em commissãa do serviço. 
Fabl·icas: 
Pelas dietas, medicamentos, utensis e etap~s 

diarias a colonos. 
Diversas despeza. e~entuaes : 
Pelo transporte de tropas. 

!tlL"'!ST.EiR10 DA AGRICULTURA 

Illuminação publica. 
Garantia de juros ás estr~das de ferro: 
Pelo que e:.:eeder ao decretado. 
Correio geral. 

MlN!STERto DA F,AZEN'DA 

Juros da diYida interna. fÚndada: 
Pelos que oceorrorem, no caso de fuudar-5e 

parte da divida. fiQctuante, ou de se fazerem 
opar~ções de credito. . 

Juros da divid(< inscriptn. antes da emissão das 
ros.pcctiv(l.s apolices ~ 

Pelo~ que forem l'er.iamodos &!<im do alg-a-
rismo or<;aào. · 
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Emiss&o, substituição 
moeda: 

~ resgate do p~pelli\H~ISniiiO DA. A.GB.lCULTUlU. 

L~i "· 1953 de i7 de J v.lho 
P•lo feitio <!o nota•. de 1871, art. 2•, § 2.' 
Juizo dos feitos da fu.2.mà~ : Prolongamento da estrada de 
Pelo quo fa.Har para p>gamertto da porcenta- fel'ro do Recifa a S. Fran-

gem da diTidt. a~1~cadada · cisco, com a pa1·to eubsti-
Albndegas e mesa• alfundegadas, recebedo- tuida na est1·ad~ da Victo1ia, 

das, mesas de ~endas e collectoriaa : e da estradA de ferro da 
Pelo excesso de despeza s~bre o credito con- Bahia, sendo 3.937:711$471 

cedido p~ra porcentagem dos empregados. para a i•, c 3.000:000$ 
Diiferençll.s de cambio: para a 2• ............... . 
Pelo que fOr precÍ.'!o, ~fim de raalüs.r-se a 

r~mesS& de fundos para o exterjor. 
Juros dívet·sos, e ditao doB bilhete& do the-

souro; 

Pelas imporlancil>$ que :forem precisao além 
das consignadaa. 

Commissões e corretagens : 
Pelo que puder. ser necssso.rio alem da somma 

c:)neediàa.. 
Juros do emprestimo· do eofre rle arphiios: 
Pelos que fo~em reclama~os, si á sua impor

to.ncia exceder à do credito votAdo. 
JI.U'o.s à.o:s dep.ositos da.s cah.as economicas e 

dos mantos de BOcr.ol'r'o: · 

Lei n. 2397 rie iO de Se
lembro de 1873. 

Consl~ucção da e•trada de 
ferro de Porte Ale~re 1 
Ur11guaya.n.a . ....•..... _ . 

Lei "· 2450 de 24 de Se.. 
tembTo de 1873. 

Garantia de juros nã() exce
dentes de 7 "/a ás compa
nhias; que construem ou 
construirem vias-ferrsaa . . 

Lei 11. 2639 de 22 de Se
lembro de 1.815. 

Pelos que forem devidos além do credite I'O· Obras pàra o abastecimento 
tado. d_'agua :i ca.J>ital do lmpe-

E,.,ercicios nndos : 
Pelas p6nsõe•, llpo••nta1lorfu.s, ordenaúoa, 

sl)ldos e: outros. vencimen~oa marcadoS: em lQi. 
R~pJsições ~ r<,.tituições: 
Pelo> pag~meu\c$ ~eclamados, quando a ím

porta.ncia de.ste:s exceder il consignação. 

TABELLA C 

Creditas especiaes para os q"aes o govorno 
poderá f azar opsraçõo< de credito.- L• i• 
n. S348, de 25 de Agosto de 1878, art. 18, 
e n. 2192, rie 20 de Outubro de 1871, 
art. 20. 

MlNIST!:lUO no ni~R!O 

Lei• ns. i 904 e !905 de 17 
de Outubro de 1~70 e 2348 
do 2.5 de Agosto de 187:), 
art. 2a, 1)/Jrar;rapha u:raicQ, 
.... 6. 

Medição e tombo das terras 
que, ·nos termos dos C()ntra
ctos: matrimoni:1es, fcrmam 
os pa~rimonios estall,le
cidos 1nr~ Suas· Altezas as 
Srs•. D. Izabel e D. Leo
poldina e Seua Augu•too 
Esposos ................ . 

Leis ns. 2348 de 25 de 
Agosto de i873, art. 2o, 
paragra.p~o uni co ,., • 3, e 
2934 de 25 de 0\ftubt-o 
de :(87Q. 

CollSirucção de llm novo ma
ladOUl'O no municipio da 
t:"ôrte •• ~ ...... ~ • , • , •.•• , • , 

18:000~'()(10 

150:f'll'i()$000 

r1o .•.. 4 ••••• , ••••••••••• 

Lei n. 2570 à• 20 ele Ou
lu/n·o (/,c 1873, art. !8. 

Prolongamentn da estrsda de 
feno D. Pedro II, inclnin
ilo-se 60:000$ para um ra
mal destin.do li cidode do 
O aro Preto, em Minas .... 

Lei n. 2687 de 6 de N o~em
bro áe 1875. 

Garantia de juros ás compa.
nhi~• que est&belecerem 
engenhos centraes, incluin
do-se 400:000$, que :tiea o 
governo autorizado a des
pender com juros á mz!lo 
de6°/0 ......... ; ••••••• 

Lei n. 2940fd'e 31 de Ou
tuln·o;de 1879. 

ObrJs da estradA do ferro de 
Paulo Aft9nw ............ . 

M!NlSTl!:lUO D~ F AZ&liD.\ 

· Leü n. i837 de 27 do Se
tembro de 1870 , artigo 
unico, e n. 2348, de 25 de 
Agosto de 1873, art. 7•, 
paraf!"apho v.nioo, n. 4. 

Fabrico das moedas de nickel 
e de bronze ............. _ 

Lei n. 2348, de 25 de 
Agosto rle 1$73, art. H, 
§ 5", "· 2. 

Premio nio excedente de 50$ 
por tonelada , aoa na.vios 
que Be ~on3truirern no Im-
perio ................... . 

6.937:71i$47J 

6.5i2:i06$908 

5. iõi:S: @93$890 

3. 250 : 000$000 

4. 5/)0 :1100$000 

56i: 000$00!1 

456: 140$lOO 

20:000$000 

50:000$000 
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Resnluçt1n legi<lati'Da n. 
2687 de 6 de No'De mbro 
d~ 1875. 

G$l"antia. de juros e 3morti • 
zaçilo diL• letra:s hypothe
ca.rias de b~ncos de credito 
reo.l. ......•.. . .•..... ... 

TABELLA D 

27 o 629; 952$369 

Tahella dos generos de producçt!o Mciotl<tl 
gue, pe!o artigo da lei n . dest" data ficam 
iset~tos ele direitos. · 

Ag11o.s]mari.nhas (pedras). 
Ame listao. 
Amendoim sem ciUeo. . 
Araruta.. 
Azeite de peixe, e de cgu<> ou pot•·o. 
Betas. 
Bolachas Jinas. 
CarD.e secca (xarq ue). 
Cer~eja. 
Cevada.. 
Cho.p<los :finos. 
Ditos ordinarios de pello, de lebre ou lã:. 
Chocolate. 
Cinzas da ourives. 
Oolla.. . 
Crina vegetal. 
Crysolilas em bruto ou lapidadAs. 
Crysto.es em br11to. 
Esteira&. 
Farinha de milho. 
Favàs. 
Gengibte. 
Li preparada ou bene6.ciada. 
Para.llelipipedo• de pedra. 
Pernaa de macb.a.c!o ou de saL'l"a e outras. 
Polvora.. 
Po\assa. 
Quaijo•. 
Roscas. 
Sebo Oll gt·axa. em I">Lma, coado ou em velas. 
Toucinho ou banha em mantas, derretido ou 

preparado.-A!fímso Celso Junior . .....:Leopoldo 
de Bu&iló~s .- Ge11tl·o;o M argues. 

Vsm á mel!& e é lida a seguinte 

formalidallos legaes e eonsirlerA &UAJiêll90S ou 
re\'ogados os o.rt~. i2 e i3 d1 lei n. 2033, de 20 
de Se~embro de 1871 ou julga que ta.es artigos e 
demais w•posiçue> vigent.eo &ubre prl•lio, .go 
ineonvenieatJs e inexequivei.s '/ -S. R. 

Sala. da.s sessões em 2 i de Set~rr.bro de 1882. 
- Duqu~-Estrada Tei.,eira. 

0 Slt. PRESIDENTE tem a pala.vr.l o Sr. J; 
Penido. 

O Sr. João Penido :- Sr. presi
dente, depois que a camara dos Srs. deputados 
suicidou-se com a. votaçilo do dia 19 do correnta 
"'""' concedendo B prorogaçio do orçamento 
por mais um exercício, deaa.rm~ndo.-nos <ias 
nossas prerogativas in1uferiveis, devemos pre
parar a nossa maio. e ía•er o nosso testamento. 
(Apoiados e niW apoiados.) · 

Os ricos legario ao paiz o~ thesouros de sua 
illustração, de sua experiencia. ... 

O Sn. P.a&S!DJ:Nf !! : - Devo obseryar no 
nobre .top11tado que o.ão póde fallar sobre o 
\·encido. 

O Sa .. JoÃo P.zr<mo:-Não estoll WU.ndo sob1·e 
o veacido, n.am mesmo protestando ; ~stou apé
nas fazendo uma critica, e tenho todo o direito 
de Jaz el-a.. (Apaiados.) 

.Bizia. e11: os ricos l egarão á llattia. os tbe
sJuros de sua. sabedoria, da sua experienci<> e 
patriotismo ; os pobres, como eu, só pvdem 
legar os bons desejos de bem servil-a. 

O:s pequeriUII re:,'1ltos contribuem para a Cor
maçlio do$ grandes rios. 

Sr. presidente, o partido conservado•· ma.
nifest~znente as$imilou o Sr. presidente do 
conselho. ( .4partes.) · 

Quando do partido liberal apenas se desu
caram i6 votos eoncederrlo-lhe a prorogaç<o do 
orçamento, o partido conservador, quasi e!ll 
peso, veiu em seu s.uxi.lio, t e.ndo, contradicto
rio.montc, negado ao ministerio 21 de Ja.~ 
neiro urna prorogaçiio apenas de Ires mezes. 

A contradicçlio é evident e. 

O SR. JosÉ M.\lUol.:n.;o:-E prorogam um orçn.
mento <tue dizem eata.r dasiquilibrido ! 

O Sn. Jo;(o PE:<too:- Nada admirou- me mais , 
senhores, do que v~r o ox·m~rechal do Íllturo. 
verdadoi~me!lle marechal · do l'"""ado e do· 
·presen~e,arreban.har a eu.~ groi l'nra contradic· 
torlatnente vir caut.e.r a palinodi-1 em um .. das 
mais importantes queatll.ea que se pod~m agitar 
em um paiz. 

Peço di& e h ora para interpollar" o Sr. mi- o Sa. Fzt.tCI O DOII s~NTos:-Niio queriam 08 

n.istro d • justiça, sobre os seguintes pontos : 10 oJ.· po~ u 111 auao 0 os quere-u p or doas ! (H « 
1.• Qae iuformnç~s teV"e o governo sobre os outros apa.rtes.) 

meninos appreheudidoo pela p.olici.o. e envi~dos 0 Sa •. Jolo PtNioo:- E:cactamente, eis a·bi 
para fazendas~ outra. contradicção: olio queriam i O ' /o por ;Um 

2.0 Que providgnciaa tem tomado ou pre- anno e ago~os querem por dous. (Cruxam-se 
tende tomar o governo sobre os meninas &bo.n- ) 
dona.dos e sobre os q_ue são reclusos na essa -de opar_Stes. p A " 

1 detenção'! O l\. B.EsmllliT.&:- ttenç~o . 
3.• Jalga o governo que os juize~de orphlos O Sa. JoÃo PENmo:-Quundo nos :J.chavamo• 

d"' cilrLe tem competencia para contracar o ser- ' aqui revestidos do presli~io e da forço :·le Dos 
viço doa melli.nos orphão_s, fóra dOB limites~- deu &eJeição directa (apoJ.ados), fomos ueanml· 
sua j11riedicçio? dO&. abdiC&DQO da no&.:. prinr.ipa) G Jirimordial 

4.• Tem o governo conhecimeu.to das nume- compe\eneia,-qual 'à de 'VotH i,S te1s anD.úas, 
rosaa pri.a!!eé e1fectuada<~ pela .policia, aem aa •egundo a co11.1tituição. -
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0 Sa. Jos>i MARIA>~No:- Commettendo uma~ O _Sn. PRESIDE:-:~:- V, _Ex. dec!arou qual 
· · · lid d 0 obJecto chJ. urgoncta ; J>Or 1sso ~•tou charn~udo 
lnconstltUeiOna a. \!. • • , . . ·~ ... nto. 

O Sa. Jo!o PENmo:- ln~onatituclonahd·,de s.•a "'LLnçao para. esse [ll . . 
enoampada pelo marechal do pre•ente e .do O Sa. Joio PLNwo:-Eu chegare1 la. 
P""sado. . ~ .. • (C'l't'-"ILm-se apartu.) 

O Sa. R~ooL~llo DA.N:r.l.S:- Entao Ja não e Vozzs:- Ou~m o orador. 
do futuro. ~RISO.) • . . • . o Sa. Jo:í.o P.ENIDO :-V. E:.:. saueSr. pre-

0 Sa. Jo,\o PJ<NJD ) : -Ja fol so do futu,o, sidente uc "'"'~aio "elho não sp•end.o 
~oje, pot·ó~, é do presente, do passado c do a falia;·. 1ail!,·kn'de.) 
fuLcu·o. (H,~al'ldoác prololl!fa<lcr.:) Um iUu8trad.<J jornal j'\ <lll:~e que cu não s;c-

0 Sn.. Pnl!l.siD~NTE :- Attcn\~o.o! bia grumma.tica e que comprasse o Coro.j:~; 
O, SR. Jo:to PEi<IJ>O'- Sanhoreo , falia-se comprei, li o não apreut)i cou>a als-uuu ( 11.•-

ruullo ell:l pode1' pessoal. .. Qu;ro nos on trcga sadas.) . . 
a.1 11oder pessoal~ . A c:amara, porém, h1~ de to1· ~ paclCllCI~~ d'.! 

Hoje estamos aUsoluta.m~nto á. mercc desse O\Wir a minhll Hngun.g·em, seja qu!ll fó1·. 
poder. irréoponsavel , . que pódc mandar-nos O Sa. An,o:o;so CEt.BC Jcnnoa : -Muito 
···as•eul' quando qmzer c ~em dar-nos a . . ., d' · A • l ) 
!;,enor sati3fação, visto ter a cama.r~ votado o patnoLica, Ium;o I>t<ncta. ( ~:~'~' os· 
orçamento por dous annos. (Apo.arlos e nao O Sn. JoÃo PENIDO :-Como J• d1s•a, o noul'e 
opoicr.dog.) pl'esidGnte do eouselho nlio andou bem «visado 

Vo?.ES :_Oh! Oh! aceill>.ndo a plena ccn_fiança financeira_ dos 
. _. .~ 1 ~dversar1o!. ( N'ao apo"'.clos c \"e~lamal:o~s.) 

O Sa. PnEBlDE,TL • - Atten<;ao · No senado u.,diberal de~larou llnprudente-
0 Stt. lGNACIO MARTINS:- Em .todJ o caso mente q\le o sou partido estava .em liquidação, 

tinh ..... se de far.~r o orçamento par-J. 1883 a. "-tanto bastou par~ que os conservadores o 
1854. n.ereditasem <l procurassem apvress~14 (!'i.<o) ; 

O Sa . .JllÃc) P.Exmo : -l?lzos:~e-s~ n~ occ:\Si:T.o entretanto póde bern ser que o S1·. p1·esiàente 
<ille "~.ou3ti\uição ordena. do consolho q\lebrc-lh~s a cast~uh" nn. bocoa. 

(Di~ersos aj)a<·tes,) O Sn. !G;sAcm MAll~r~~s:- E mesruo otgo::-n.~ 

O Sn •. Tolo PE:<mo: -lln~1lo cr,:. preferivel 
sup]lrimir-3c o parlamento. 

Senhores, os no;;so; a-lver•arios têm oliacto 
fino: sentiram j:Crto o c~eiro do poder e coro 
saudades das cebola.s do Egypto tcatam de pre~ 
pa1·ar te1·renq, afim de não encontrarem e uba
l'nç.o em se~ governo. Dens os felicite, ~i 
nssim a cont~~er. 

Tendo a cama.ra cl.1.do de nl.ã':l a. urn ~ de suas 
nuds imporhntes preiogativa;: ~ dei:x:tndo a.s
silll o parlamento ·,L mercê do poder poosoal, é 
o ca.so de per,S"unt.aL·-se: Quem nos govel•nar:t 1 
-Cun·\lr .. .ee-~t a Ursa. do Norte ao Cru~t!ito do 
Sul~ .ou o Cruzeiro cUt"\'"ar-~e-:t pel"aute a Ur~a 
d~ Norte 1 

O Sn. JosÉ li'IARIANNó:- V. E~. e:t1i wuüo 
poralxilico; e preciso explicar-·~. 

O Sa. VIE[R.I. DE ANmuo~ : - Est.:l umiLo 
clat·o. 

O Sa. Jo:\o PEr-nDo;-You toma•·-:uo ainda 
e!a.r<J. Qaem noo govcrnal'li: Oel'Í o marech .. l de 
Goyanna Oll o. lll"'rcchal no 1\bcn~o '! (H .. Itm:-
1/or/e.) E' o que desejo sa\Jer. 

O SR. PR"ESUl:E~rn:-Pemüttn-me umaob
ser\'a~o. V. Es. pediu nrg-encüt para apre
sentD.r um. requerimento eohre procu.raç:O~s e 
sobre a es Irada de ferm D. Pedro 11 ; entretanto 
não est1. tratando de nenhumadest~s questões. 

O Sa. Jolo P ENIDo :- Estou fazendo o meu 
e t ardio ; V. Ex. é in~xoravel para commigo. 

o Sa. P!l.EsiDllNTE;-Estou apenas -p~diRdl 
que Clllnp1·a. o regiment~. 

O Sn. JoÃo p..,,.wo:- V. Ex. sabe que sou 
Yelbn; não ten_b.t) habito de h·ibun~ G ~ou 
~.canhado po1• n~tu1•eza. 

Seja como fól'. cu nnnc:~ apoiei b~mens, 
apoio situações, e, sendo a •,Jresente hber~l, 
pr~ato-lb.e o meu voto, a, parodiando o meu 
venerando ehefe Martinho Campos, declaro 
que voto por cont~ do seu dono. 

Tenho muita sympathia paios nobres minis
t •·oa, principalmente pelo nobre ministro da 
guerr~, com cuja. amizade muit.o me honro c 
cnjo liberolismo sem jaça llpl'ecio. 

O Sn. Al'~·or;so C~L•o J uNron :-Ella tamhJill 
se honra. mui to com a amizada de V. Ex. 

O Sn. Jo:\o PtNroo :-Para que Y. Ex., S1·. 
11residl3n~e, não lllais n1c advjrta~ vou entr9._r nu. 
roa.t.eria. d~ minha twgencin.. 

Ha um clamor geral em U bá, Catagu~zes e 
Lcopoldina, peli\ do1!l01'a de g·rande quautidad~ 
de aaccos da café 11a. estação de Porto Novo do 
C11ilho.. (Apoiados c ap~rtas.) 

Da outros loll''"'es surgGm iden ti c as rocb
•ucv;ões: a.ssiw V. E~ .• Sr. presidente, deye ter 
-visto no .J on><<~ do Comme>·cio pelü·-se a 
minha interl'ençiio e dos meus illustres collegls 
do ()fl e 0:"1 rlist.rielt~p; pcro.nt<1 o govarno) .afiro de 
remover-se~ g rnn,lc quantid1de de cafd que "e 
~-c.h~ accumulah em Mathías Bnrhosa. 

Ora., quando a. estr~<la de ferro da I.eopoldina. 
e outros r,ullae~ dão sah.id~ a todas a.s suas c~r
gas, é dê ~dmitaJ~êe qu) a estrada de ferro 
D. Pedro II, que dispõ0 de graude• recllrsos, 
niio poss~ f~er o mesmo, desde que não te1H 
havido embaraço algum na linha. 

Tenho reelama.d1> p:>r di,-erstJ.s vcs:es o a~é 
hoje não se tem dado providençias, sendo cllas 
no ewta.nto fac eis. 

O muito illustre senador por minha provincia, 
S1•. conselheiro A!!o=o Celso, lembrou o cso ào 
tr·,n~ nottnrnoe r•llr•\ tal fim, utilisando-ee dos 
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eg.~·~·os G1Upl'Gg1\d0S Gtn lu.atL•O G q_u-6 li.) aeha.m 
n11s estações. 

O Sn.. Av110;-;so CtL30 JuNton.:- Apoiado. 
O Sn. . Jo:i.o PENtDJ:- Es•es carros, cobertos 

com um encerado, pt•estam-~e perfeitamente a 
conduzir o c~fà. e em poucos dias a.s ost::çõea 
podem near cdmpletamento vazias, cessando 
por esse roodo o proj uizo que t êm tido os 
f:~?.encleiros, e que 6 enorme . (Apoiados c 
Rll<U'tes.) 

que nam o• con•ervadores fariam mlllhor. De
pois do \'etoque que aer.bou de ro1fr<~r,ent!o nem 
tem qualifieaçlio. Apenas duas disposiçõea boas 
encontro na noasa lei eleilQral e qile aceitei 
com o maior onthu:sia.~mo: a primeira., a. elei
ção dirMta, o facto de votar o el eitor no candi
dato que conhece; a .segunda, a auribuição 
concedida. ás cg.maras mttniciJ>aes de escolhe
ram seus pt•csidentoo, atlriblnçii:o de que gota.m 
todDs :.s outras corporaçõe~. 

O censo é medonho. 
I'eço roa.is um\\ V'!~ p rovklencias, poia o 

clamor ó s-oral, l:1nto lll\ pravinei" do Rio 
de .T:~.nciro , como Jtr. <le ~i iua.s, a m:iis des
cu~.da. 

No Brazil, para ser eleito•·, devo-se exi~it· do 
ci dA<i.ao só>nenle-aaber ler e e•crever e ter do· 
micilio certo. (.V:uitos a1)(Jiados.) 

TudD que fór alem disto <)fidalguia. 
Quet•o lambciD, Sr. pre!lde!lte, cht!.mar , .. 

'-\tt.enç~o do g-ovcl·no para uma concurrencia 
muit~ proju1icial •i estrad11. de ferro D. Pedro li 
n que se lern estabelecido por meio de tr.J.ns- . 
porte de tro.cção anim~l. 

Como nunca. fui politico senão de ald~a, 
ainde me pre•o de ser coherente em meus pnn• 
cipios, si bem qul i•to de p•·incipio; seja como 
a g mma. do P ará, que a. tudo se amolda. 

Ainda bem qu2 elles nad~ perdem com as 
contr~dições dos homens . (Apartes .) E' umo. c ousa. espantos~ ! De J aiz ele Fora até 

porlD d~ raiz da Serr" de Po~ropoli& milha.res 
de kilog~mm<LS de café são t=portodoa em 
c.arrvç.~ ~ela. a ntig1\. e:strad,,. de 1·odagem . 

Eu b z1s. · propc>gan~a . eoh·a os fazenchh·?s 
11:1ra qu·o Duncn. prefcrrssem o transporte purtt
eul~t· no do. c•trado. cb fer ro D. Pedro 11, que 
ó uma. e~tracla nftciona.l, '.; lh•)S faúa. yer que u.o 
seu . ~rooa(lim onto h~ via um pDaoD de falta de 
p:.:riolismo. A respool» or:~o a seguinte : &S 
~rroças conduzem nossas co.rgas ll1lr preço 
mais barat~ e com mais segurança. Ja .nãO é 
poueo. (Apartes.) 

O quo é certo ó que a c~ncurrencia é mani-
festa o em extremo prejudicit<l. . 

De entro os proprietarlos dé carroça• co
nho;:o muitos já.1•íeos, alguns ató negocio.ntos 
de cafc l>'lui na corte, e <tUO entretanto tinhnm 
encargos muito pesados. 

A estr!!da União e l nda•tria. eslli. o.bllondo
m~cl o., tom w:n .acnscrvador que naàa. eonserya. ; 
pois bem, eU~s pagam bal'l·eir.u excessi vns, 
sltstcnto p~t'llo os :lnimaes, bom numero do 
mnpt·egados o aind:>. assim :>dqnil·om fortunl\. 
1r C!vi<loil~c quo p:~.t·~ Í3so .j uecetss., rio qlle cou
,luzam muita e:>rgo~, resultando ludo en> d~tri 
lllent() rla est.ada .O. Pedro> li. 

· Por.1no não tomar p1•ovidencias p~ra <[UC ~es
se esse estado de ·cousa• 'I 

Não sei qual sAj n o defeito; peço, po,ém, o.o 
governo qu~ o procuro o o t•emova. 

Basta que as tal'ifas da estrada de feáo D. Pe
üro U dem para o juro do ""Pital empreg:\do; . 
qn:tntn tto rna.i~, devam soi" abah:arlos tlO: modo 
:t proteger :>. \a,·oura,gnc augmen!:a a proouc
~õo e riqueza do paiz.-E' ~>lc o ollj~cto rlo 
meu requerimenw. . 

A pr oveit11ndQoolllc <b p.tlavn e d:~o beno.,.olon
eia de V. Ex., S:•. pre~idente, peço licença á 
camara para apra>anlar um projecto. 

E' bem eonh·~cido o fnror que b no nosso 
pa.iz pelos postO$ da gao.:<}a nr.cion~, . a !X?nto 
d~ termos tal v e?. um exermto de 400 !lUl ~offictaes 
e nem um só soldado. 

São buto~ os offieia~~ . que muitos tenentes, 
capitães, majores e até eoroneis, mio pttderam 
aer alistados. T~mbem is•o niio admira, porque 
hoje o ser aleitar é um titulo de fidalguia. A 
nossa lei eleito:.oal é re.l\rictD. de um modo tal, 

ApêZar d" velho, Sr. prcsidcnt•, não tunho 
medo d<\ liberdade. Os nossos costumes são li
berMS, mas todM· as nossas ll.lia são de medo, 
de precaução e de terror. 

Rntentlo r1uc to,Jo o homem dov.:. ter ~ lilJGr
dado qne Deus lho dea, comtanto que nlto of-
fenrla direitos de ~)?Ceir.o . · 

Sabe V. E x., Sr. p•·esidante, vorque os nossos 
hom o.ns deseji\IIl t.tulto &er officiaes da gnarda 
nacional'! Elll ~reul pa.ra t erem o direito de 
passar procurações. (Apartes. ) 

O meu projecto dll. o dkeito de passar pro
curação ao eleitor, •tue hoje ó mais que um 
coronel , c mesmo que um marechal. (Apartes.) 

O SR. Pro:smENTE :-V. Ex. quer mandar o 
seu p~ojeeto 1 

O Sa. Jo:io PEN!Oc:- Eslou acabando de fun
damental-o. O meu projecto <Í mais um incen
tivo para augrueJJtar- se o eleitorado. Para que 
o eidaàão tealu o direi to do po.ss:u- procuração 
d~ proprio punho, evitando andar legua~J e le
guas pelos 5ertões a procura de tabelliilo, ello ' 
"V'-ea<1•!ni. " ler e eacre1·e'· c trotar:\ de se1· 
\'lr.(). -

Po•·e~e-rue , port,.nt.,, que o mel\ projecto <i 
de alguma utilidade . 

O Sn . Fnrc1o llOII SA:s1os.-Apo·iadD, voto 
por ellc. · 

O Sn. Jo:í.o Psxmo: -sr, pt•eaidente, não me 
:\d~irta mais, porque eu. me sento já.. (M "i to 
bf!m : ,,.;,;t, T>em. O llr~tdm• e (clir.itrul.() . ) 

Vem li m&:J9., ô lifiO e remettld-J 
<XImpetente o e~gninte 

P,·ojeolo 

N. 250.-1832 

2>. S'IISSÃ.O 

Art. i. o Todo cidadão hraziloiro quo for :U.üs- , 
tado elei tor terà o direito de passar procuraçlio 
de. proprio punho. 

A.r t. 2 .• Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Ca.n\al'a dos deputados, 2i ds Sstembfo de 
1~82.-hão Penido. 
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Vem á meso, é lido, ~poiado, poeti> em di.s
cuasão e adiado por haver pedido a p:J.av ra o 
Sr _ Cantão, o seguinte · 

Requerirne,.to 

Requeiro que M pergunte ao governo, por 
iatermedio do Sr. ministro da agrieultnra, com
merc!o e obrM publicas, quaes as ,providencias 
qU9 têm sido tomados p•ra. transportar a gran
de qu&ntidade de saccos de café retidos nas es
tações de 1\fathias Barb112a e Porto Novo do 
Cunha; na. estrada de ferro D. Pedro 11, e para 
evitar-se a. prejttdieinl coneurrencia feit~ á. 
me~ ma estrada por vehiculos de trac~õo ~~onimal 
que percorrem a antiga estrad• de rodagem 
entre Juiz de Fóra. e a. raiz da Serra de Petro
polia, desvi..ndo assim mu.ita Mrga de expor
tação e de importa.t.ão-

Cama.ra dos deputados, 21 de Setemb"n <lo 
1882.- João Peniclo-

0 Sx-. An"tonio Pinto : - Sr. 
11residente, qu~ndo fallei pela primeira vez 
aceres. dos negoCio& da minlia província , decla• 
rei desta. tribnna. que o faz\~ com muitt>. ro[>ug
ns.ncis.; confesso que e ata repugnaneia em 
mim cre5ce tauoo mais quanto esta que.st.ão V&i 
tomando proporções deJ;&gra.da.veis à depnta.ção 
do Ceará, e a mim espoci8lmen te ; o além de 
que iucommoda a. ea.mara, que não põde ouvir 
indifferente discussões sobre matarias odiosas. 

En tretan~. corrc~me o dever. de restabelecer 
a verdade. que foi contesLada yolo n•l>ro d~pu
tndo pela Ba'hia, o Sr. Rodolpbo Dania•, e 
pelo mau distincto p~tri cio, o Sr. Thomar. 
Pompeu. 

Disse o nobre daputado pelo 7• districto d~ 
minha provincia que os representantes da n!).ÇiO 
jamais se devem oeeup?.r com eata.e ques~cs do 
eampanario,e que aó deTeriam trazer ao conhe
cimento da carnal'& qaeatõGS de estado, ques
tões de alto in t.eresso publico, etc _ N:Io 
penao do moamo modo. Entendo quo em m,_ 
teria de direitos não ha. ma.ior ou menor impor
tancia. Um direito violado e UlDa inju stiça, o 
loda a iuju' tiça. é clamoroea e a.ffecta. muito 
particularmente aos interesse• I!OCÍae&. 

Isto nio é uma queatão de campanario, é um~ 
questão de grave Injustiça. feita. a. um cida.dão 
pac~co e cuwp1·idor'de seus deve~es, ~o era 
o profesaoi de ht\m de S. Bernardo; e con
fesso que não eapera.V& que o presidente do 
Ce.u:á. sanccions.sse aemelhante a.ato. 

Baeta. o facto da lra.DS!erencia ds ~círa de 
S. Bernardo· para Quixcromobim para. pór a 
li:nyo a paixão pa!tidari11._ q~ e ateou .no_ es
pmJo da. aasemblea provmcial, e a llldlft'e
rença. ou acquie•cencia do presidente d11. pro
Yincia sanectonando uma lei dit~da por senti
mentes contrarias à jastiç11. e cont:ra.rios w• di
reitos do digno profeS..or que foi removido acin-
t~samen.te. . . 

Sr. preoident•, conheço n cidade de Qu.ixe
ra.mobim, onde paaaei muitos alinos, e da. qual 
)~ais me esquocerei. Em nada. é su~rior ·á 
c1d~de de S. Bernardo ; • digo ii!IIO impa.reial
menté. porque recordaçõac gro.ttw me prendem 
àqtte!la. tarrt.. Maa ó pr~eiiO fazer justiça · á 

cidade de S . Bernardo, boj e mais populosa 
t.al~e: do que a de Q~heramobim. 

A cidade de Qub:e"'.mobim, de(JOis do. seco <>, 
está. urna. "r&rda.óoir.~· noeropo!e, nssim como 
!Ddas as cidades centrac~ d~ província. á ex
cerç!o de uma OU dnas ; e tanto é assim que !\ 
assembléa provincial, em i878, suppr!miu todas 
ne eadeiras olc lotim, {;. proporção que fo~•em 
yag;tndo os lo~areo do profes110res lJOr a.po
senhdoria, morte ou derni!<São. 

Isto ó uma prova &.·, que o interior do}minh~ 
provineio. eet.ô. dovaata.d.o! não é o mesmo que era. 
dan tas ; a secea levou quasi toda populaçlio, 
toda. a. fortun~ ; e eu não vejo razão para que 
a auembléa provincial removesse a cadeira de 
lo.tim da. cidn.d<> de S. Bernardo para Quil:era
mobim, sendo aquella cidade mais populosa do 
qu e es ta.. . _ · . _ 

Pela. atre1çio pa.rllcular qae consagro a cl
<lade de Qub:eramobim, desejaria e desejo ~·
dentemente qne e lia tenha nma eadetra 
de latim ; mas este meu nffectc não vai até 
consentír que so pratique uma ínjustiç~>. . 
Aquelle acto da aosembléa provincial foi, pois, 
injusto e sômente ditado pela pah:Io parti
daria. 

O SR. Tso:>!A% Pol<»JW dA um aparte. 
0 SR. ANTONIO PINro:- Em resposta digo 

ao nobre dcpuiado : eu ní!o quero que esta eo
.m:.r" và. conhecer do facto; estou :l.pena.s ex
,pondo-o p~ra quo chegue ao conhccul!Cnto do 
ps.iz , c se fique s~bendo mc!hot· <JU3l é a 
parcialidade com que procede o prestdente do 
Ceará. ( A.poiados e nao a.poiados.) Receio 
q ui! essa parcialidade v:i nugmcnta.ndo, porque 
o quo eu vejo e que só 08 tuelll a.migos con
servadores estão soffrendo ; é o professor de 
S. Bet•nardo; á o co!lector cle Pereira; é final
monto o dil!'llo coronel Sombre.; todos conserva.
dorcs. Nenhuma das fr~cções liberaea nem " 
dissideneio. conservadora tem soffrido nada; só· 
mente eonSGrvadores dir igidos pelo illustre Ba.
riiodo Ibinp >l,a, prestimoao chefe do partido cou
ser>ador, e que estão sendo perseguido.q, sendo 
a.Jiâs o Ba.r~ da lbiapabo. o modelo da. modera.~.ão 
e da lolerancia política. (.ipoi<td~s.) 

Eu tenho, portanto, o dever de c lamar contra 
estas injuatiças,' não porq uc elbs sejam por ora. 
em grande numero, porém peha propor,lias que 
póde ir tomando a {'Qrsezniç&o . . v. Ex. vê que 
já nm professor fo1 r emovido por D.ilo querer 
votar em um candidato liber•l; d~pols o coro
nel Sombra, ho!Tiem de posição elend:l, chefe 
do .po.rtido conservador .de Marangus.pe, està 
sondo perseguido. 

O Sa·. Tum.u2 Po:I!Pl!U dli um apa1·Le . 

O Sn. A.:ITON!o P1~7o :-,. Ninguem qner a 
impunidado ; mas o pre•idente .U. província 
d•via saber . que o actual p l'()mOtor de Maran
~ape é muito parlldario, é desaffecto ao illuatre 
.l:larll:o de l bhpaba, de quem procura vingar~se, 
e do p;<rtido conserv&dor' e , portanto, não é uma 
gar•ntio. da justiça publica. 
~r. presidente, o nobr~ deput•do pelo C'.eara 

querendo justifiear o actO violento d 1 assemtJléa 
provilleial, sanecionado pelo preside11te da ?ro
vineia, avento• =argumento erroneo, cona1de-
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rando que o professor de que se trata não é 
inamol"ivel e equiparou a lei que regula esta 
materia. da i nstrueçiio publie~ na provin.ci :a. eom 
a lei qn_e regula a remoção dos magistr!ldos. E" 
a. primem>. vez que. ouço diZer que a. ma.gutraturn 
é inamo>ivel; vitalicia. sei eu que ella é. Os 
professores de l&tim n!o podem ser romovidos 
11em por a.ccesso. · 

OSa. T!IOM.I.Z PoMPEt::-V. E::<. nii:o conhece 
a lei <h instrucção publica. 

O Sa. AN'rONto PIN'l'o :-Tanto conheço que 
aoseguro ,. V. Ex. qae a remoção oó se p6do dar 
por accesso e o · professor de latim nil:o tev.1 
accesso, e por i!ISO não póde ser removido. 

O Sn. T!rOMAZ PoliPlm :- A lei da instr oc
ção pnbliea regula tanto o ensino primario como 
o seouu.d::..rio. 

O Sa. A"'-ro,;ro Pr><To :- Aindc. o nobre do
pnta.do procurou j11sti6.ear o acto com informa
ções do director d• instrucção publica . . Precisa 
dizer que o actual director e o menos comp~
tGnte paN. dar inforrnaçõe> n respeito, ~orque 
ó muito partidario, e tanto é 'lue inter \'eur nas 
ultimas eleições geraes, escrevendo aos profes
sores do meu dis;tricto para votarem no co.n
dido.to de sotc. rccornmcndaÇão. 

Um funceionario n estas condições, que obriga 
&Os aens s ubal ternos a votarem no aen candi
da to, partidario ·e saspei to não póde dar 
illform~çõe.• o.ceito.nis . Eis porque diStle que 
casa infor.oaçã.o de 11ru:!a valio.; havia. um. plauo 
preconcebido e esse director dou a informn
çito que se lhe exigiu. Esta e q11e 6 a ver 
dade. 

o Sn. T>!O>!A1. Po.>:tPI;U :- Mas e COlJ•er
vador. 

O SR, AlftONIO Ptl\-ro:- Nã.a sei o q ue ello ó, 
e nem attendo a estaa differenças paliticas qnnn· 
do tenho de fa•er justiça. ( .4peiaclos. ) 

O SR. THOltA7. Po:I!?Eu: - Bntio l iboraes e 
conserva.dores Bi!o todos apaâxo!lndos. 

O SR. EscuGNoLL't T.I.UNAY:- E' muito dis
tincto esse moça. 

O Sa. AN"l'ONI<> Prm:o: - Não contesto e 
julgo-o na útuta de axerc~r U !Xl& cadeira no 
m<>gisterio, ma.; tendo sido o.pprovado no mes
mo gra.u de <»p~cid$de e h abilitação que o 
padre Figueiredo, ni!o tinha. o direito de prefe
roneia.," ao contrariO, o. nomeo.91to tocava a. cate 
por lei. 

O nobre deputado que ma está honrando com 
seus apartes foi ~ concurso e &pprovado no 
meomo gro.ll que o seu contendor, entretanto 
foi escoll.rido le.llte de geographia por ser ba.cha· · 
rel; houve respoi to á lei . 

O Sa. ALv.uo C.umnu : - A situação era 
conserva.dora 

O SR. Â.'lTONIO Pt~o: - Aman-se 'maia a 
justiça.. (Apa;r-les .) . . · 

A discussão, Sr. presidente, soore a cadeú·a 
de l&tim de S . Bernardo pertence a.o cobre 
deputado, o Sr. Alvat·o Camillha, eleito por 
"quelle dU.tricto ; elltro nella ea:-abumtantia 
e só para mostrar que o presidente vai se doi
:s.and.o arrastar par conveniencias partidarias. 
Nilo temo do que ellG tem feito, maedo qU:e po
dem .fs.z'er. 

O SR. 'MBTON: - Tem b:tstante altivez para 
oão se deü:ar art3$\ar. 

O SR. A"ro:<xo PtNTO :-Eu tenho n ecessi
dade de pedir j ustiça para meus amigos que 
estão ameaçados de perseguição e d~ facto 
estão sendo perseguidos . O facto do processo 
do coronel Sombra, •em crime, e provoco os 
nobres deput~do• qt~e me contMtem, é um 
oymptoma q 11G denuneu o estado em que se 
acha a adminis traçito d& justiÇa . V .. Ex. sabe 
' lue os a.druinistrdores da jll8tiça n&o infrigem 
os osus devere o oem conta>· Mm " impunid•de . 

Nno ha j uiz gue oancciou-. uma i.niquidade 
quando na ~dmmistração esti um homem ener
~ico ,, bem inApirado, q uo póde informar ao go
varno sobre a eonducto. do funccionario prova
ricador . 

O SR. A l'<TONIO P INTO: - B' um defeito qno 
reeonhP.ço na politien pro\'Ínoial: a oxalt:t9ito 
partidaria. de todos, roaximo <los ami(<o• de O Sn. Pl\ESIO!::STE: - A ur~toncio colleedida 
V. Ex. (Apart~s.) está eagota:ta e terroinados as tres quartos da 

O pre•idente da pt·ovincb, a quem alias res- bot•a. 
p eito pelos aeus tdentoo e exeetlontos quoli.l&- o SR. Ax~OXIO P INTO! - Eu peço a V. Ex. 
des, não sa vai conduzil)do muito bem, e o facto nt&ia cinco minut.o• de i11dulgencta. Tão po.lpi
da nomeaçilo do Sr . Catunda. pára lente do 1>hi- tante & a parcialidade do Dr.Barros Pimentel, 
lowphia do lyeeu o prova.(.-l.pa>·tcs).O nomeado que mostrando-se inditferente em r alação ao 
.; = 'o de oapaeid.adc para o =giater io, intel· proeessa do e Jronel Sombra, não sttende, como 
ligento e estudioso, mas a 'preferencia de sua devera., ás violeneia.s pr&ticad&s ua cidade do 
nomeação demonstra a parcia\i.iade do presi· Crat ' · (Apart.s.) 
dente da província. (.!parte&.) Não desconhe- E' obrigação do presidente fazer com qtie os 
ço, como dia&&, a ca.pacidl>de do nome~do, mas funcc1ono.rios p11blicoe cumpram o seu dever, 
a. s~a nom~a.ção foi contra a. lei. O pa~re. Fi- advertindo-os como lhe compre, principa.lmen.te 
gueJ.J"edo fo1 appr.ovada nas mesm.a~ condiçõe• quando se trata de promotores publieos, cuja 
do Sr. Catunda, mas o prestdente oe>>:ou-sJ do- nomeação pertence a elle. 
minar pelas paixões politice.s contra a lei ao 0 SR. IGN.~cro M.\.RT!XS: _v. Bx. está de
se \1 contendor. . I fendendo o preaiden.;e da província. por não in-

O SR. l'B:O>!A.Z Po:>~PErr:-Pe~o a pa.l:wr~<. terYir n• adminis traçito da justiça . 
O SR. A~>-rnNIO Pu--ro: - Infrin g iu-se :l.S.Sitn I O SR. ANTONIO Pn.-ro:-0 promotor. do· C rato 

a lei sem justifteação possível e e11 sei até do ~ entrou por um cartorio a dentro e rasgou 
arr<l.njo que se projecta fazer para o logt.r que processos e petições de recurso: é meto pl"O· 
o Sr . Citu11da deixoot vago nu tribu11al d:> re- va·1o ; e como ~e o presidente justifiear-se 
lação. · con.serva.ndo este 1ndivicfuo na promotoria ~ 
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o Sll. TaoMAZ POMPEU: -Mand~u tomar es
clarecilnentos. 

o sn. A!nONro P!NTO:-Mandou ouvir sem 
duYida ao accuaado; respeito oste direito de 
aodieu eia. prévia, mas é o.inda uo caao uiOl sym
ptoma de parcialidade do presidente, porque ao 
eoiJeel(;r do Pereiro,ruandou demleti~ se'!! arrdz
eneia • condeseenden<lo com oa aeus unges ; e 
com 0~ adversat-iost é por demais rigoroso c 
precipitado: (Apartes.) . . 

St•. pt'e&Identc, o.prove1to esl.at• llll. trtbuno. 
p•ro. dizer duaa pal&vr ... sobre asoumpto qao 

• neste momento cnega. ao meu conhecimento. 
Fai informado de qu~ se prohibiu a eutr~da 
nesta casa oos re.U.Ciores e reporlers da Gazela 
ela T arde, p elo motivo de que hontem este jor
nd mallralua em a.rtigo ests augusta. camara . 
Acho que este motiVo n~ c bastante p•r" jus
úfica.r e. prohibi~ ão. 

O a taque feito á cama.r~ si é injus\o cabe por 
~mesmo e não devemos dar o:s:emplo duto. vio
lencia nós que devemos ser os primeiroa do
fenllOr~a da. libllrdede e da publi.cida.de de nossos 
debates. . . . . 

O ro111cdio eon.tn o. unpren.sa e a propr~o.lm-
prensa. 

O Sll.· lGNACIO M.u\Tir<S :-V. Ex. leu o 
artigo ds GtUcta da Tarde de honlem 1 

O SR. ÁNTONIO Ptl<T·l'-Pouco importa: póde 
ella e•crevero que quize~. mas eu sou obrigado 
a cumprir com o meu do,·er. (Apwtc s.) 

Nót catamos em um p~iz livre e portanto não 
podemos probibir a. entrada. nes~a. casa ao re
da.etor de qualquer jornal; si hoje prohibimos a 
entnd• do urn, amanhil prohibiramo., :>. todos. 
hto ê m&u pr.~eedente. 

0 SR. !GNACIO MARTINS :-0 aenn.ào ptohibiu 
:>. entrada doo redactorea deaae jllNI_a! desde o 
principiD da aess4o. 

O Sa. AN'tONr• P1~To :- Seja como rõr ; 
dovomoo ga.rantir o principio con~ltuciona.l, 
•1no ottamos em um p•iz liv•·~. ó do opiniiio 
em quo a diocuasilo ó a l"·irncira g ;~ rnntia d"s 
noaaoa direito.. 

E, d~maie, •i ha injurias, olla• não no• 
ofl'endom Bn'l couo!l nlguma. 

o Sa. FELtOIO noo S.\NTOs :-Apoi.Wo. 

2.• 

No art. i •, onde se diz-ató :i lliat'S'Oin es
querda do Río Grande-aerescénte-so-na con
fluonch do rio Sapuc.ahy-miritn. ou no ponV> 
mais conveniente abaixo desta contluencia. 

Sabdas •essii~s. 21 do Setembro de 1882.
M r;rtttu1fl !Jn 

O Sr. F e licio dos Sautos:
Sr. pre5ident·J , muito pouc.~s palo.vt•ns tenho " 
dizer om resposta ao discurso do men amigo, o 
honr~do deputado I'Ql" proyincia de 1-lions 
Ger~es. 

Como rcla tor d~ commiwo deve1•ia defende!" 
o se11 l'"'·ecer si ellc por ventura t ivesse sido 
atacl.lo pelo nobre deputado. 

o SR. Mo:nANooN :-Nilo :.taquei o projocto. 

0 SR. F'ELICÍo DOa SA!ITCS :-:àfllS, CO!DO a 
c~m~ra vi"• S. E:.:. reco,heceu a utilidade do 
projecto, n justi~_.. da <onoessão qu e propomos 
par:> a companhia Mogyaoa.. 

Tratando de. muitos imp~rtantes aasunlptos 
connez:os, porem que re~lmente niioeotalxllecero 
nenhuma impugnação ao trabalho da. com
missão, o d!scurso do nobre deputado deve 
antes ser apoiado d~ que cJmbatido por uós. 

ApproYeitarei a oceasiào par" pres~r home
n,.gem "" m~a. colleg<> p<Jbs ~udes serviços 
qne ne~ta tribUnll e n~ comon•são de cnmo.rM 
municipaes tem prestado li província que nós 
ambos rapresentamos. (Apoiados.) 

O Sn. So.uu:s :-Tem desemt"Xlnhado pel'fci 
tamenta o sou mo.c.dr.to. 

O S11. ANTOISlO PINTO :-Não d~ventos •. e.m 
de.~abr.fo de um ataque feiL? ã.s nossis pessoas, 
tomar uma. providencia arbitrar ja; proccd=os 
bem, e o pai~ e a opinião publica que nos jul-

. gtlem. (Apoi<Ulo• .) . 

O Sn. F'BLIClo DOs SA!><--ros :- Tem lllanife$
tado um e!tudo serio e accurado das necessi
dades do nos;o paiz , especialmente do 
distrie to que represanta. e de toda :~.·zona do 
oe•t~ d:> província do :>!inas. (;i) lO ia•lo" .) 
S. Ex. tem pc1·feitamente bem comprehendido 
a •ua mis~ilO af•sl3ndo-se d~ssas diocn•gi!es 
esteroia portidarias, que, longe de promol·~t·a:n 
o 1•rogros•o do p •iz, v no produ~indo um~ gel'•l 
descren,.a na utilidade q ne póde prestar o 
parl:u11ento. Si todos tratM•em de •rocst.õe.• 
semelh~ntos, estudnss~m as verdadeiras ntili
d>Wies do paiz corno o noiJI•e depatado a ' l uem 
me refiro, o nivol moro1l dn. enmnra &e elevaria. 
muitc maia n• opinii!o publir.a. 

O Sa. CANTÃO :-As discusaõe• politica• niio 
rebaiurn o nivel moral da camara. 

O Sa. FIILICio 003 S ANTOS :- São modos de 
entender, n!lo gosto clellus; ji emitLi, mais de 
umo. Tez, o JU_au modo de pG!l>llr com fr:m queoa 
a fl!SS respe1to. R;efiro~me as quostlí•• parti
dariaS que se ag1tam cnl!·c nós e ·~onsomam 

· Tenho cot~cluido. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuaça:o da 3& discussão do projecto 
n. 127 B, sobre o prolongamento da estrada de 
ferro Mogyana.. . 

E ' lida, apoia.d•, e eutrtL conjuntamente eDJ. 
. discassão a seguinte emenda 

EmeHtla no p •ojecto "· 127 O 
L• 

No art. t• aupprimam-so •• palavras-em 
direcção à cidade ~e Ubera"b~. em Minas. 

todo o nosso tempo. · · 
Mas, voltando 110 pr~jccto · em .1iscus~o . o 

nohre depu~ll.do reconhece por certo que a ap
provação dad~ pela comi&.<;;1o no proj octo :~pro
sentado pelos Srs. Ulhõa Cintra o outros, fo1 um 
acto de justiça, a re~lw.entc bastnm u t·azões 
com que fut~:dnmentarno.:s o no.sso parecer parA 
convoneer disso a ennmr.\\. . t.-::'~rf'~ 

A Mogyana. ó•om duvidn a prim·:;;.";;"fcomp&· 
nhi7 de estradas de ferro do l3ra.zíl, á j a '),lle 
mau deYo O'leroecr do p:~.rl~~o~uento: por:ptan to é 
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uma OOinJillollhis. organiza. la' com eapitaes bra-l o Sa. I~xr.rcro nos SANTOS : - Que seja de 7 
•ileírcs, dirigida. por bra.zileiros e que tem leguas. 
construido maio de 300 kil.ometros. . . 0 Src SoARE" :- A serra ahi tem uma de-

O Sa. llr.HóA Cn<TJU. : - 310 kilometros. 
1 
pressão f•cilima.. 

O SR.. F.RLICIO DOS S.\.NTOS : -.-. de estr:>.da O Sa; FJ<Ltcto l>DS SANTOS : - Di• 0 llobrc 
de ferro, com uma despeza de pouco mais de depu~ado po1· :.vtinas, meu amigo, que a; con-
20:000$ por ldl metro; a sua oon.trucçiio tell! ekacçã~ niío é muito difficíl porque ha uma 
revelado uu1a. solide• igual à das me!lJOres dQ depresslo 11a serra. ' 
Bra.zil. (Apoiados-) 0 Sa SJoAn • Grande d ~ · 

E atendo que ê nosso dever aeoroçoar uma • J!.S -- cpressao · 
empreza que tem procedido cQmo essa . ; O Sa. FEL! C !O oos S.~-,;-ros : - Mas, mesmo 

O Sa. MART!M FRANCisco :- Está dando um que a.gsim •e;'a, &inda se -vê 'lue calcula-oe o 
dividendo dB 9'1/Z aiO •j.. custo kilomP.triM do rarn._l em pouco rn•i• <te 

20:000$000, 
O Sa. F:eLrc:o nos SANTOS : - ••. uma em

preza que não attonde aómente aos interesses 
dos sens ac; ·ion ist 's, mas ·tambem ao~ da z!ma. 
que serve, baixando espont'l.neamentQ as suas 
tarifas em beneficio dos productcres. Ainda 
ultimn mente ac;lba de faze1-o~ e mesmo assim 
tão zelosa e tão éCODOtnica. e a sua Mminis~ra
ção que distribuiu a seus accionistas um divi
dendo de mais de 9 °/o. 

E' uma c •mpanhia que ouxou emprehendor 
um grande trecho do prolongamen tn e ramae• 
de sua estr •da, sem pedir o menor fa1·or aos 
cofres -publicas. 

Agora me;mo, desejando prolonga-l-a em 
demanda das aguas n&vegaveis do :i o Grande, 
só nos rede garantia de juros para um capital 
de sers m1l cantos, calculando portanto o seu 
eu• to kilomotrico pelo. baratisoima conetr<tcção 
feita até aqui. 

hnporta consignar esta observação: é a pri
meira companhia ~ue nos pede garantia a-penas 
p~r 20 a.nnoe c o JUro de O •!o para seu ca
plb-1, 

Em vist~ destas considerações a commi••ão 
não podia deixar de aequiescer a.a proj ec\o, o, 
aó para b&..:-moniza.r eijt<'J, coaces!Jio com o :~ys-. 
tema que temo• adaptado em relaçlto áe-ontriL.B 
offereeemos o substutivo em diecus!ão. ' 

A utilide.do d~ companhia !1-fogyana nao se 
exhibe ll6mente no serviço prestado com o •~u 
prolongamonta em t!o favoraveia condições: 
O digno depu ~ado por S. Paulo, o Sr. Moreira. 
do Ba.rros, offereceu umn emenda. ao nosso pa· 
recer pa.r11. que a compnbia seja. obrigada a. 
construir um ramal para os poços de Caldas ; 
e comquanto o terreno 11 pel"Corror por Cllll& 
ramal não &eja dos mais faceis, havendo uma 
cordilheira a transpor, é apenas de 1. 000:()00$ 
o augmanto do capital proposto. . 

I': eu estou infOl'mado de· que a oo~panbia. 
ace1ta... · 

O SR. Al'!lllUDE FIGUEIRA : - MM é insWli
cieate. 

O Sa. FEL!Cro nos SJ.mos : - Plll'ece inauf
ficiente ... 

O Sa. ANDRA.D:e Frammu.:- B' insufficien· 
tis&imo. 

0 Slt, FELIC!O DOS S...Nros :-... Não podemos 
determinar euotaments a ext~neão desse ra· 
mal, que provavelmente será de 8 a 9 le· 
gu.as, •• 

O Sa. So.utl!ls :-E' de 7 legtta•. 
v. v.-!5 

O Sa. 1\ÍETON :-E' :uuito barato. 
O SR. Fa:,rcro nos SANTOs: -Eu, Sr. rresi

deute, quando vi a cn:"nda do nobre. de:iutado 
poL" S. Paulu, he>itei e•n aceital-a. por parte d• 
commis•iío, por~ue parecia-me difficil que a 
companhia !IUdesse fazer o rJmal de Calda• 
apenas com i,OOO:OI!O$. Só deJ;Xlis que ftti in
for!Uado por pessoa compel~nte de que a corn
panb.ia concord' na obrig-ação a ella assim im
posta, foi que dei-lhe o meu. assent.im~nto. 
Acredito que ella fara o ramal com esse r·e
queno capital. Temos no seu pr~~edimento .•. 

O Sa _ SOAa:es: -Apoiado ; desle que se 
eomprometterem, o fa•em. 

O SR. Fl!Lroro vos SAN'rOS :-••• na sue. co
l'af;em emprehendedora, n~ sua. zelosa admi
nistração, a:s garantios nece ssarías. PodemQs 
mesmo a.ffirm.~r que,ain1a. quando a quantie. se
ja insufficionto, olla niio nos vira fazer e1igen
cias de fian~a. de juros para o augmento ~e~•• 
ca.-pital. 

O Sn. SnAltES :-Apoiado ; s;;o inc~>pa>-~• 
disso. 

0 SR. F<:LlCIO 008 SANTOS :-0 nobre depu la• 
do por Minaa, porô111, nilo discordandu das con
dm;i'k!s do parocor, procm•ou cJ•iLicur as rt>~õo• 
em quo olla~ ao basaam. 

Auim, S. Ex. n~o lou com aMi&fa,io a d~~ 
elar~Ç~'J foitu pola Co1u1ni~•l!o do ')UG a provin· 
c ia do Minns j1l concodou li mc•ma com-panhia 
Mogyana " prolongamento d~ estrada, da• 
marg-ens do rio Gt·anda ~s do Parnah;vba; 
mo.s S. Ex. dada ~ar noto.do 'lU O a. comm•ssiio 
só referiu o f'aoto para. mo~tr~r quo a opin.ilio 
da ass~mbléa provincial do Minas e do presi
dente da pravincia eram fMoraveis ao pro-
loDgumento ~té ao rio Grande. 

foi uma ill~ção qus fizemos ~penas. Con
cluímos a fortiori,-

0 SR. Mo!I:TANDON : - Peço a palavra para. 
responder, 

. O Sa •. MAarm FR.,Nmsco :-Peço a palavra 
pela ordem. 

O Sa. FxLrcro DOS SANTo•: -A commis!!io 
hão proeurou sa.be-~ ~::i o prolongamento votaJ.o 
pela assemblello de Minaa é ou não conveniente 
a nossa província. A lei mineira foi cit.ada 
apenas como um ar,ume!lte de que noe sor
vi~o• :e_o.ra mootrar que o prolongamento atê 
ao rio Grande era bem aceit~ pela província de 
Minas. . 
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O nob:·e deputado discutiu largomonte a 
,, uestilo, domonstL'ando que o prolong•mento 
do estJ•.,da do ferro do Rio Grande no Parna
hyba não tru·S. vantagens á provincia de Minas, 
nem á propria companhia. Não cn tro, Sr. pre
sideD:te, nessa questão; não estou mesmo longe 
de coucorJar com o nobre doputa.llo. 

O Sn.. \'A7. DE MEr.r.o: -Isto é fó1•a de tlu
v:•.\a. 

O Sn.. FELICIO oos S.-o;ros :-Mas não é disto 
r1ue so trnta.. O parec~r da commissiio não se 1:'1!

fe~e ao prolongamento da es~rada em lerritorio 
Dineíl"o alem do rio Grande4 

o no:;rc deputado disso que o vrolongamento 
l!~L tural d~ssa e!Jtrada deYÜ:t ser um pouco mais 
)lilra oeste. S. Ex. neste ponto me parece n~o 
ter razão, porque, si R estrada Mogyanna, em 
vez de proeural' as proximid tdes do porto da 
IUfann., se dirigisse rc;ais para oeste, pertur
harü completamente o•lros pl~nos de ''iRÇãn. 
JJ o facto de ter-•~ ella estendido até S. Simão 
1_1rejudic~u em part1 o prolongament~ da. Pau
lista~ 

Ora, •endo a estrada Pauli,ta, por sua bitola. 
c su~ dü·ecção. a que. mais do gue outr~ qual
qaet·_, c_onvirá pL·olon~·:n·-s~ em derna.nda da. 
provrnc1o. de Mato Grosso, como via politiea e 
eatrv.tegica, set•b um erro si foss~ fel to o pro
longamento d1 Mogyano. para o oeste, dimi
nuindo os interesses que póde ter a companhia. 
Po.ulistn. ll() seu prolon)o.menco. Pelo contrario, 
Sr. presidente, ai cstivesoo em minhas mãos 
;. c1uestã~. eu procura_ria d~sviar n ~Iogyaua 
pt!.l'a o nascente o ms.18 poss1\·0l. 

O nobre deputado colll!idot'Oil u:"i" qu6 o 
prolongamento da !l·log\·an ·t J>Óde )JrojtLdicar 
o syaloma da 1'iação gol'M do Impot•io. , • 

O Sr .. Mo;('r.ll'rllOx : - Não o pt•olongamcnto 
~"; :< bnrrancn do J'ÍO GJ>anda ; fallei do pro
!!.>!l.gD.!tJ.Onto na te1·rit<Jrio fninoia·o~ 

o Sn. FJ:L!CIJ 000 s.\N'rOS :-Bom. o f[UO r.~ 
l•arte do plano :;"DI'~ L do \'iilçlto mi:rtn ó o p>'0-
1 •ngamentfJ da estrada tla fer1·0 do rio Vci'de, 
dos Tra~ Corações nté ns margens do rio 
G!"and~. 

{H 'I ua~ios ap,u·tcs.) 
, Eu .Boi, St•. pro.oidente, q<JC o nol>1'8 deputado 
o. 11\'U& J.o que m .. ng·uem nestA. ca.sa, v~rso.do na 
g?os;raphia d.'\ regilo occidental dP. nossa ]lro
VLnctn, Conhec~-a orn tuuUa parte por tel-a 
percorrido : além disso e etuda .... a, acu!•nàa
•.tente ... 

O Sn. J. PEKrno :,..- Apoiado; tem estudado 
muito ; conhece pePfeitamente a nossa pro
vLneta. 

O SR. FEL!Cro oos SANTOS : - Mas o nobre 
deputado ha de permittir que eu opponba um' 
ligeir!l. cont~stação a algumas proposições que 
emittiu. Apenas vou rectificar alguma co usa 
has~ado em estudos que fiz sob a direeção de 
S. Ex. 
. A es!rada do rio Y erde deve estender-se 

até a cidade <le Lavras, de accordo com uma 
concessão que ~ camara ja íez e quo pende de 
decuão uo ••nado ; esse é o prolongamento 
natuml ~ directo, de accordo com o plano 

~CI"a.l c o mais conveniente :i lH'Ovinc.ia de 
Minas. 

Chegando as margens do rio Grande, nt< 
ba.rra do ribeirão Vermelho, a estrah <Jn
eontraró. um trecho de 3() leguas de rio perfei
tamente na.vega.vel, mesmo a vapor. 

O Sn. MoNTA.NDo:s:-Apoiado. 
O Sn.. F:s:LlCIO nos SANTOS:- Dahi até a 

cachoeira da Bocaina ~ viação será f!u\'ial. 

0 SR. SOA.REs:-Apoiado. 
O Sa, FELTClO Dos SANTOS : - Da cachoeira 

da Bocaina, como o nobre deputado disse com 
muita razão, o proloagamento deve-se fazer, 
passando facilmente a ·coxilha ou espigão 
divisor das aguas da baeia do S, F1·ancisco e . 
do rio Grande, e. C9hindo imm ediatamen te em 
aguá~ nD~.vegaveis do a.lta S. Francisco, na.s 
vizinhanças da Abadia do Porto Real, ou appro
veitando i:nesm~ um confluente do S. Francisco, 
<[ue nnaee nas viúnhan~aa da cidade de Piumby. 
Com um canal fa.cil, do 6 leguas talyez, ou uma 
G_strad·a de ferro,reunem-se as aguas naveg3.veis 
do S. Francisco ás do rio fuande e teremos 
prolongada até tl.s Andorinha.!! ou m~smo v.tC 
Pirapora. a g-rande via. central. 

.M&s, senhores, si olharmos p~t·a o mappa da · 
provinc.ia do Minas, ve1·emos que essa direc
ção é muitíssima differerente da do prolonga
menLo da Mogyana. 

O SR. SoAR.Ets : - Ma:s ha engano ; J.Jerdôe· 
me V. Eot. O prolongamento deve ser da ca
choair~ da Bocaina pelo rio· Grande até Ube· 
raba. 

O SR. FELICro Dos S.1N1os : -· D .. pois to
m~ rei om consideração essa opinião do nobre 
deputado. O 1·io Grande da cachoeira dn 
Bocaina até o porto da Rifana é infelizmente 
inç:tdo de caehoch·as por tal maneira 'lue não 
se póde pens~r no melhoramento do seu leito 
poloa pt•ocessos conhecidos até hoj o. 

O SR. So.mu dti. mn t~p:Lrte, 
O Sn, l<'~LLCIO Eos SANTOS :-A soluçã<> 

natut-n.l, diz o nobre dop~tà.do, ó um~~o ostr~da 
marginaL 

Mas, senhores, admittido o trAçado polo 
rio GrAnde abui::ro a~é o porto d~ Rif~na, pe~
gunto ao nobre deputado: os productos agrí
colas do trisngulo entre esse rio e o Parnahyba 
quG póde ser sel'\·ido por essas duas estradas 
(acredito mesmo que se e<Jnstruirão ambas no 
futuro, e Uberab& terá as duas sa.hidas p~ra. 
Santos e Rio de J a.neiro), eases productos não 
preferirão fatalmente a Mogyana, seguindo em 
e>trll.d~ do ferro até o porto de Sontos 1 Pára 
chegarem ao !.ronco central do rio Verde, não 
terão de soffrer tres baldeações na vio.-mixl:'l. e 
de percorrer um caminho muito m>is extenso 1 
(Apoiados e contestações.) 

O nobre deputado torna por objectivo unico 
destas estradas de ferro o Rio de Janeiro; 
mas a cidade de Sa.ntos ê tambem um porto al • 
fa.ndegado, de grande eommercio internacio-
nal,.. · 

O 811, MoRl!IRA Dlli BAII.l\OB:-1•110 pelo qu~ 
respeita. ã. import.açio, porque, qumto á expor
tação dos gonoros, S. Paulo consome tudo. 
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O Sn.. Fl:ucm oos S.I.Nros:-Eis-ahl o com
plemenLo do meu "raciocínio. O lheu amigo 
deputado por S. Paulo terminou a minha Íl'O.• 
se. O nobre dGputado pOl" Minas lal1ora n"u:n 
equivoco quando considera que os artigos ex
portaveis dessa zona, que são principalmente 
productos do &-rado -vaccuca, como o x.arque, de
vem vir nocessRriamente ao Rio dC! J :1neiro. 

:Mas, senhores, a pro1íncia de S. Paulo olfe
rece um ~ons•uno enorme a esses produ c tos das 
regiõ&S pro-'ima.s a Uoeraha. 

O nobre deputado manifes Lou o anhelo pa
triotico e muito de lollva.r-se, de aooroçoar-•e 
por todos os meios e com auxilio mesmo do go
verJto1 de vm.· o xa.rq uc da. nossa provincia. e 
<le Goyaz chegar ti província do Rio Je J o.neiro 
e entz·ar em concurrencia com o do Rio ds. Pra
ta.: .seri ~ isso de g:ta.n~le conveniencia pu·a. o 
l'a.i~ t1 especialm~.nte pa.l·a. Minas. O coasum o 
enorme e e~-cluslvo da carne a.eec2. dG sul na 
mata do 1.\io e no. capital do Imperio é um des
•es atsurJos economicos de que nos offerece 
t;l.o abunclantes e infelizes exemplos o aosso 
paiz. 

Mas oi o nob 'e deputctdo '1 ue~ promoYct os 
meios de concorrencia co•n a xa~~ue do Rio da 
Pt·ata, uão deve eaqaecer que a provincia de 
S. Paulo é um ,gra.nde eons !J.midor .... 

O Sn. MoaEUtA DE BAJUto> ,_ Apoiado. 
o Sn. FE:LICto nos SlANl:05 :-- • - • h .. de re

c~ml.teeer que nós precisamos de e~pellir aiu
•Jastria platina de S. Pa-ulo e dl Rio de Ja
n~iro. 

O Sn. Monnrn.~ DE B.~RR03 :-Apoiado. 
O Sn. l~>'UC!o Dos S.<:<Too:-Epara que pos

samos fazei-o ó p1·eciso que estes prodncto.s 
sejam tamb~m transportado• pela companhia 
:lfogy~na. 

O Sn. }.h>~nNDON :-Não apoiado. 
O Sa. So;U\l!:s;-Para que advoga1· a. causa 

.;le nm.a em detrimento d~~ outr.:t 1 
. O Sa.FELIC!O nos SAicros:-Si os prod11~tos das 
1~turas xarqueadas de Minas só puderem ir 
par:~. S. Paulo pela estr•da central do rio Verde 
r..onl. suas baldeações inevita.veis , u passa.ntlo 
pelo porto do Hio de Jan eir0, o sou frete MÓ là 
set•ia milito mais <lato do qua o do Rio d1t Prata, 
ainda <[Uando, colllo V. Ex. sabe, S1·. prelideu
~c, n<io ~~tiv'!Sl:i~mos tão fóL'a do rí!b~rncn dos 
f1•ete_~ hara.tos de êstt"ada~ d-J ferro pt~.ra. tl"-.lns~ 
portar gen~ros de g1•ande peso o pouco valor. 

NO:o posso set· su>peito nesta questão. O nobre 
Jeputado P?f Minss, meu amigo, em apa.rte! 
:1naba. de d1zer quG não devemos prejudicar Os 
mteress)s da uma estra.d~ em proyeito da 
o~ttra.. , 
. Nao teuho o 1n~nor motivo _de interesse par .... 

tlcula.r por um.a ou outr~ astr.a.da.. Sou mincil·o 
só quero a melhor sahida para. : ~ prodac,§:; 
agricola e industrinl de Millll3, •• -

O Sa. SOAII:Es : -Eu quero que V. E:s:. aJ~·o
gue os lnteresse-s de amhas. 

0 SR. FEL!ClO DOS SA)lTOS: -E' o quo estou 
fa~anda. Defendo os interesses 1le um:\ e de 
"l1tl'1\, porqu~ sou minei~o •.. 

O Sn. So.mEs dó um "l'M'lú. 

O Sn. F~:r.rc1o no~ SANTO~ :-•.. quero levar 
a S. Paulo, como ao Rio de Janeiro a concur
rencía. d• nossa industda . Minas é a g~·~nde 
província., ô ::\. Ge~· mcm.Ja: lf atei" do B!"azil; 'l. 

região cent•·al creadora da popub~ão ~adio e 
donde procederá, e já procede, o colono .ene~
gico, hborioso, p~ru as outras provindas. 

Su.-.1 populaçito n~o tem poi"tos de m~ ~ yor 
on,i.e exporte directamente seus productos; pt·,~
cisa, portanto, de alliar-se corumer~ülmente 
com a. da• pmvinci.as limitropl>es. (Apoiad~s :) 

A provi!lcia. e immensa o n.ófl. os mineiroa, 
para d~r ascoadouro :i industria de noss:\ pre
vi ncia., precisamos do• panos do. B:>hia, do E•
pidto Santo, ú~ Rio de Janeiro e S. P:J.c.lo. 
1 :elmonte1 Canuavieiras, Sa.nta C:·u:z, Cara, ... 
vellas, S. 1\b~h.eus,·Victoú>, Haperu.irim, :\b
c~hé e c~mpos, Ria rle J~neiro, AngrD·, &ntos 
e oukos n:.;ti ~:lo u.ec:::~~~dm:i. 

:\lin:as tem prmlucto~ sufficicmtc-s 'lésde j§~ e 
muitos mais te1·d. nar.\ commerciar com to4'1.S 
as provinciils que ã f'Qd:~iam : está. situada de 
m.aueü•a que precisR. de lo:ios t!S5eS portC.ti . 

(Apoino!os.) 
Como mineiro, n:1o po";lso se\.~ m:1.is flurnill.em;.-; 

do rtue I>auiista, até porqu~ ! si noe deisal'mos 
influir pelos nossos ~\ntec~dcnte.s hel·:~:"litnrim:, 

como v. E~. so..l;e, F.OD.10S mais pRuli.st~s ao 
q ue fiumínCn9es. 

I\ ossos pais foram ac1uelles ousados bandei
rantes paulist~s que penetraram pelos sertilee, 
""ladearatu oa gra.ndea rios, Q ll9l."C.Ol''t'eram :1~ 
lomlwlas escabrvsos d,, sec1•a do Espi11haç", 
em procl!ra 1lo oUI'J (>!11·;iarl?.>" e apm·tcs), fun
dando oa nucleos de população r1ue aindo. hoje 
cxistc1n. 

Como dizia, a estrada ce1ltral de ~lina,, ;~ 
1lo rio Ver.-le~ ha. d~ Sêgnir pa.rJ. ns n.g-uns ~ ~o 
alLo S. Ft•ancisco; não põde entrar m <'o::
Cl.ll"L'ún·cia c 1m o prolongn.1neato da 1·1:>gy:tlH~. 

A estrada de <rue·falb o n obre depntado pelo 
14• districto de MinM, ma1·ge~nd, o rio G.·ande 
nao ha de, n~o pode ser o prolongamento <lo 
tronco contral, hn de set• um import:\n ti~SÜJJO 
nm~. · 

A es~•-a.da. e~ntral mincir1 ttWl t)i:lnte d~ ~:!_ 
u~>> futuro tãú g-r:>.Jl<lioso. UlllO. ~OI\:\ tão impo:
lantc q o. e não p•·.,cisa fam,· questão de r.onn~ 
latcrilC::S do l'io G~·a.ndo pa.l'rL o sul. EU:\ ha ·)c 
prolongu1'-se t\LÓ as :1.gua6 mweg-ave\s do P. 
!4\'Mici.:.co o t1'tlzct· :i ~ãpitü os I_wOO.uctos (~o 
ma i:; dco ~ortão <Lo B1·~túl. 

?tb.s, S1·. p1"esídcnto, riu:HH1o mesmo o noiJ:rJ 
<leput~do por ~lln"s ti\·esse rl\~ão, não com•ics>•! 
o prolongamento da estrad9.de ferro tr"nspondo 
o rio G~·ande, nem por iaso o pa.rec.GL' da cam.
miss"ão deix.a.::'ia.· de mel'ecc;· o \·o to da camarc... 
S. Ex. ;·eeonb.ec~ , nam podia deh~r de re~a
nhecer r1ue a l\Iog-vaua não póda p:l-1"3-l" em S. 
Siwlo e!ll ca.so Zllium (cpJi.a(.los), é preCi~o 
que chcgu2 ao l'io Grande para aproveiLat· SO 
legaas de est,ada. j!i pro:upta, que ó o mesn:o 
rio Grando f~ancam~u.te navcg-avel d)sde o 
porto da Riíana. ~tC a CJ~hoeira. 'le u~·ub,i 
Pungi e ma.is. as 20 legnas ta.mbem livres f!lo 
Parnohyba. Accres~e que venci<h a Cacho"ira 
de Urubu Pungoi- (l.Íu<h o Tio Grande póde .ser 
sulcado pelo vapor po1· waís G~ legnas pelo me
noo atd as Sete Qoedas. 
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Só n o rio Gr.u1de é que tlOderí& le r.rlinar 
b<>m a .ousada es~rada brasilei"".· (Ha « »> 
apart•.) . _ . 

O nobre d)patado concorda com 1\ ~ommEsao 
em promo;·er o prolong&men:o até o no Grande; 
nio sei que <lirergeucb pôde ha,•er entre S. Ex. 
e a commissão. (.4poíadcs .) 

O nobre deputado teria t~lvez razão em cen
surar o açcd •mente com que a aesem blea pro
vineia.l de Minas f~z·uma con: e3ei.o de garantia. 
de juros de 7 'I• (!) para o prolongamento de••a 
ealr&d& a.lem do kío Gi-ande. 

1!:•1 estou de accõrdo com S . Ex. , abundo p~r
Coi~mente nas eua.:s razõee. 

A assembl.;,. pt•ovincial d~ Minas, sem es
tudos, .,m conhecimento dessa região e sem 
o.~9nder ao pla.no d:> gri>llde via-central da 
. proYincia. e do imperio, não devia ter decretado 
tal prolongamento. (A1wind.os.) 

You t~rminar, mas, não posso dei:.:ar de la
mentar que o. província de ll!inu, que tão bem 
comcçon n~ reooluçiio do problema d• via,.ão 
ferrea, que tanto sonso pr~ tico rovelo11 na.., pri
meiras concessões de estradas d~ ferro no sell 
territorio, sem aggravar consideravelmente os 
ucull cofrea, 'Parece agor!. possuid:J. de verdadei
ro delírio n este assum . to .• . 

O ~a. Soo~.aJ:S :- 0 ili us~rado presidente da 
província las tima no seu relMorio que a assem~ 
bléa provincio.l conmettesse ta.ntos o tão graves 
orro:.. que pertubaram o eeu. plano de viação. 

O Sa. FsLJCJo oo:s SAr<T~a:-Como di• o m5u 
amig-o, o proprio pr.,.idente é quem lamenia 
e! te fo.cto no seu rel ' torio. Se11undo consta 
desao d.>CllmentC> h.a ma is de dons m1l kilometc·os 
ds oatradas d&oretados pela as•embléa,oem estu
do algum . (AIJOiados) Si foa~e m consttuidos já, 
nem ,.. renda• todas da província poderiam 
b&st~r pa1·a garantir ·os jurJs do IRes conce•
allca. 

Porlanto; concordando com ~ussi todaa as ob
urva.ções do nobre deputad~ ollo poa!<O d~ixM 
do concordar ttml>em C)m a emenda que S . Ex. 
aprosonla. P ede o nobre dopubdo que do a r t. i• 
10 Bupprimam as palavras «cidada de Uberaba,.. 
A·:eito a emenda. eom muito pr.zor até por qne 
entendo q oo ell• ã muito ma i• util á. comp3-
Jihia. (Apoiado:<.) 

P:>ra quo obriga 1-a a procurar a dh·ecção da 
cid >de Je U\>~rnb~ como objectivo forçado 1 

v Sa. MoaEtR.< I;1t BAlii\Os:- ProcuN o ponto 
d~ mt.is conveniencia . 

Q Sa. FnJcto ll06 S.u;-ro.:-0 ar Ligo 1.• como 
ealá, impõe á Cllmpanbia ucna obrigaçlio qu~ 
pód& não ~er a mais vantagosa a popa~ d'a
quella regiãn e ac:~rretar nm prejoizo aos 
aeeioniatas. (ApDiaáos.) 

E' lidli, apoia.do.. e posta em discussão com 
o proj~cto a seguinte emenda. 

Ao projeclo n. 127 B oft'erecemos como emen
da <? seguinte artigo: 

fica o govetno autorizado :1 conceder ~aran
tia. de juros de 5 •{, sobre o capit~l mu1mo de 
8 .OOQ:QOO$ á. em. preza, que se prQpuzer a oon. 
atrair o prolQngamento da eetra& de ferro dD 
N~t&l a. Nova Cruz, p~ Valle de. Juncliaby !\. 

Vii!A de Mae•hyba, bifurcando-se a.bi pua a 
cidade do Princip~. e ViU. do Ceará Mirim. 

S. R. - Ruerrtt Oaoolcanti.--.Tarq•inio:d6 
Sots;a. 

O Sa. MARTIM FRANCISCO {pela ordem) re· 
quer o encerramento da d.iec!lssào. 

Consultada a camara, é apprvvado o requeri
mento. 

· Proc~dc-•e a votal(ão é approvado· o projecto 
com a seguinte emenda do Sr. Montandoo. 

c No art. t• aupprimam-se as p!llo.vraa
em direcçlio á.. cidade de Uboraba em Minu." 

As demai• emendaa são rejeitadas. 

O projeeto aa•im emendado e approvado é re
mettido li. commisa~o <le r&<iacção . 

Continua~io da 2• discussão do proj eeto 
o; 206 A, relativo á revogação do leis provin
ci&ee. 

Sõo lidas, apoiadas e eoLram ·em oisoo.sslto 
com o projeolt) as •?guiute• 

Emendas 

A commi.ael.o do assembléas provinci.&es, 
tendo eximi nado a lei n. 1403, de. 9 de Junho 
de !882, d:. província. do Rio Gran Je do Sul e 
en~ndendo que excedem dos limite$ warcados 
p?los arts. tO e i1 do acto addiciouale offeo.
dem claramente ao preceituado no art. 12 <lo 
mosrco neto os SS 2<>, 21 e n primeira parte do 
§ 2i do art. 2• da referida lei, apres~nte. corno 
emenda a.o projecto n. 206 A, deste a!lno o 
seguinte: 

At·~, Fi~tn rovogndoó os §§ 2• o 2 ! o o 
§ 2i ( ~m eu a primeira part~) do a t•t. 2o da lei 
u. 1403, de 9 de Junho de 1882, da pl'OYincia do 
Rio Grande do Sui.-.M artím Francisco Pílh·'· 
-Gmoroso Mar'("C$. 

Lei n. 1403 de 9 de Jv.nMI de 1882, 
al"t. 2• 

§ 2.• lmpoelode5 °/o sobre agu.tr
dente do paiz imporlada 
para consumo. ... . • . • . .. 7 :~Ollf)OO 

§ 21. lrilpoato de 2 •{. aobre sabão 
e vallaa introduzidas na 
província ..... . .... .... , 24:000$000 

§ 27. lmpo•to sobre consumo de 
cerveja, sendo aobro a. in
lrnduzida na província. 
50 réia,. e sobre " que 
nella Côr ft.bricada. lO rêia 
pC>r litro . ......... ; ..... 50:~ 

Art. Ficam igualmente revogados oo §§ 65, 
67 i 70 e 73 a. 88 da. lei n. 2.221 de 6 de 
Agooto de t 881, da província da Bahia. 

Sala das sesaQoo1 em 21 de Setembro de 1882. 
-Antonio Carneiro <la Rocha. - Ilaeftmso 
de ATaujo. - JutJencio A~tles. - Bardo do 
Guahy.- A11tonio Rodrigues Lima.-Mis
tid•• Spinola. -F. Soctre.-Cesar Z~ma..
A.ra,..jo Pinho.-Bariio da Villa da Barra. 

Fiea reVO!fada a lei do 01'9>-meto n. 896, de 7 
de Julho oltimo, da ·provi.n.cia das Alagóas. na: 
pa.rle relativa b aaguintee cüspoaiçõea. 
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- § 19 2" parte (400 1"5. por kilogramma I § 75. a •ío sobro o preço das mercadorias 
do rapé, charul.os e cicarros; e 200 l'S• por imporladns, ~ue eram cobradas por uma pa.ula 
kilogramt'lla. de fumo em latas, folhas e eordas.) de preços, organizada pelo !hesonro provincial. 

- § 21 (160 ra. J>Or cada lata. de kero•ene .) § 76. 100 r o. por litro de bebidas e ;pirituQ-
- § 48 (2 •f, aobre a importa.neia das f~etu- I oa ou fcrmontadD., incluaivo o alcool e 200 re . 

ras de toda.s as mercadorias n&eionaes ou e o- por b•ralhos de ·cartas pe.ra jogo. 
tran9ei~as, procedentes dos portos de outras S. R .-Manoel Cartas. 
proVl.nc~u que de,acarregarem "?'portos d~~ta Fica revogada alei n. i96i, de 14 de Setem-
pronncu>) ; e ô •, o sobre os d.reltos e addtet;- bro de 18d1 da a.ssemblea provincial do Veará, 
naes p:~.gos nas alf~ndega~ pelas que entrarem no art. 2() XL. i, que rna.ndn. cobr&r os direito5 
de p~rtos e~tranget ros, nos termos do art. 21 sobre generos desp>~chalos pnra consumo ; 
da let n. 785,~e 6 de Junh' de 1878.) n. 2, os direitos de e:<:pediente dos genel'Os 

- §50 (2 '1• oobre o v~lor que t1Ycrem no estrangeiros, impor~dos por csbota.gem; e n.3, 
mareado .todos os gene~o• que descurcgarem 08 direito• de expediente doe generos nacio-
em!ra~s.t~ no porto d~ Pene~o.) na.es importa.dos por cabotagem. 

- ~ "1 (20 rs. per htr~ de vtnagre, e 40 rs · Paço d~ camara dos deputa-lo•, de Se-
por htro ~~ . gene~r'-" . beor•s, aguardente e lembro ele 1882.- L. Ralisbmo;. - Z'ho ow::: 
O';'tr~• beb1da• espmtnosu. eotMUlas na pro· Pompeu._ R o<lriyues .J" nior. - .3fett.o,. ,-
nnea.) Jo;li Pnmpeu . 

- § 55 (40 rs. por cada baralho de cartas d& 
jogar, p1gos naoceasiãodo despacho.) O Sr. Ra.tisbona. começa obser-

- § 6 1 (9 rs . por malro de p&nno dA algn- vando que o aasumpto é su ,ceptivcl de largo 
dão ~mport<>do de outra. províncias.)· desenvolvimento, mas não entrara nesse desen-

- §62 (9 ra. por kilogra mma de s~bão im- · volvimento pela nec :a ;idade que ha de dar-se 
por tM6 de outras provincias.) · um~ sol tição prom;1L> a questão, em vis ta dos ui-

Sal& dns •easões em 2 i de Sétemb ro de t 882 . limos acontecimentos de Perna.mbu·.:o e d11 
- Theaphib. outros faciOa quJ a cama.ra conhece . 

F icam revoga !os os §§ 26 e· 56, tit. 2• da lei Occapando, porá!", l?- tribuna depois do í!lu~tre 
.de orçamento provincial do Espírito Santo, de~utado pelo 2• dutr1cto de ll:ltna.s Geraes, fal-
o. 36, de 22 de Ma.io do corrente anno. la.m• a ;a devere• de detrerencJ.a que lhe merece 

Sala. das sessões em 2i de Setembro de !882. S, Bx., si não respondesse a sua a'gumón-
-Loopoldo c,mlta. taç~o. . . . . 

Fica revogado 0 art. i.• § 44 da lei pro- E, como o nob~e. dep~~ado, pMtldiota ex: 
· · ld s · · ~b n 12-4 d i1 d M . trenuo do Acto Ad:ltcwnal, mas consoder .J, a i"' 

v•ncta 6 'rgtpe, • · 0 ' e 9 , a•o de interpretação, como complement·:t• do pen-
do corrente anno. snnento do lcgi>lador de 1834, sendo por isso 
~-~ R· quo diss~ que preliri~ o A c to Addicion• l iuter-

ço da camara do> deputados, Hl de Se- pretado como foi ao Acto Addicioual mal com-
tewllro de 1882.-P~ado Pw~ntel. prehendUo na s~a execução. 

Ficam igualmente révogado• OR §§ 28, 35 e A intorpret..ção do Acto Addicional niio íoi 
57 do Grt. 2• d~ lei do orçomonlo d~> pl'ovinch maia, duque a declaração mai• positiva do ver 
do Rio Gr"nde do Norte, n. 853, de i5 de Julho <l<><leiro pens, nunto daq•;ell~ irnporbL, te la i. 
do corrente anno. O nobre deputado ij~be qu}, quando se pro-· 

§ 28. 3 ' I• sobre o valor das merCAdorias de lllttlgou o Acto Addicional, o legi.~!ador o que · 
gu~>lguer proeedeaei<> iJtlporta.d~UJ na provinci1>. teve em vista t"oi obstar por u ma •ueliua de· 

§ 35. iOO rs. por litro de <tu~l:l uer bebida grando alunce político, " aoparaç~o das pro
espirituosa ou fer mentada, tambem ilnportada . vincir.s ncasa época, em qtl:l rei u va run e;pi-

§ 57 . 5${100 sobre milheiro de charutos; ri to de federo.lis mo oxagerado. Porunto todos 
500 ra. aobr~ milheiro d~ cigsrroa; o 100 l'S. nós, qua~squer que sejam as opiníõ..,; politi
sobre kilogramma de fumo , igurumente impor- ca• 'iue nos 10parem, não podemo• l'<!nune~r 
tadoo. a ~rlorin d.! sermoa herdeiro• do legislador d& 

S . R.-Beo ,.,..,..., Ca'Nleante. 1834, porque todos desejamos a intcgrido.de do. 
Fica revoS"do. a lei n. 7().3, de 9 de Dezembro Imper io. 

de 1880, da provinoio. do. Parahyba, prorosudo. Para a brevior o debat9 não relomhru>i a c"
J>9r acto do presidcnt~ de 30 de Dezembro de mt.ro. doculllentoa importante,, entre os qu1>es ao. 
1881, na. parte relativa as seguintes disp0sições inatrueções do venerando Visconde de Abaeté. 
do art. i. • O o Jbre deputado impognnndo o parecet· da 

S Zl. 4$000 sobro cada milheiro de chartttos commisoüo, lldoptou a primeira parte, decl.a-
e cigarros vindos de otttra província. rando vato.r contra a segnnda. A tb.eoria de 

§ 4i . f20 rs . por kilo de sabão de outra prG- s·. E11:. não no estâ de ll.ccórdo com o Acto 
vineia. . Addicional, quaDdo S. Ex. ~atende que o pOder 

§ 42. 80 ra. por ldlo de aesuco.r refinado im- legielativo só tem competencia par~ revogJ-r 
portado de outra província. as l eis provinciaeo, considerada• inconstitueio-

§ 61 • 2 '/• sobre earril de polvora ingloza naes, fazendo disto o objectivo de toda sua 
de 25 libras proporcional a que vier na eaiu. argn.mentaçao. 

§ 74. 6 '/o addicionaes sobre direitos g eraes J~ o ordor disse que o pensamento do legia· 
cobr&doe na alfandeg-a sobre mercadorias, ge- lador de f834 foi 1irma.r a. integridade do lmpe
neros e artefactos e•trangeiros, introduzidos rio, tendo por base a harmonia das plvinciM e 
para consumo. neate •9ntldo conferiu o Acto Addicionolattri· 
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bnições ás assembléas provinciaes que estão 
claramente definidas em diversos artigos seus. 
Nem o orad<ll' vnm inerepar a eaLa'3 assemblêas 
pO!' não respeitarem o Acto Addicional, cul~a 
,1ue não cabe so a ellas. mas amda aos presl·
dentes de prOYincia, que são muitas yezes 
mOE;O~ inexperientes, que se constituem in ... 
struwentos de partid~s e sa.uccionam taes leis, 
e mo!sn10 ao parlamellto quo s~ t "" doscarado 
do assumpto, tendo conhecimento d·~sa,as leia. 

O Acto Addicioual, não definiudo qual é a lei 
inconstitucional, mas definindo as attrlbuições 
das ass"'.mbteas províneiaes e marcando a. eata8. 
a'semblóas" cs•>hora de acção,além da qu·1llhe• 
não é permjttidO' sabir sem inv:~.dir as altribui
ções tlo outro~ polores-datb: 1 perc~l>er c1ue a. 
incollSt:tucion•Jid.ldG de uoua lei BG dá em todos 
os sssumpto::J a. reap~ito do~ quaes aS 1-ne~m.as 
assernblea.s nao tBm competeuciv. para legirüa~·. 

O ActoAddieional não quiz sóment~ que o 
· poder lcgisl:t.tivo re,•o8·a.ss~ as t is in.constitu

ciona.as ; mo.s: trunbem il.:;; que offendem os tra
tados Mm outras n,,ções e os direitos de üutras 
proviucias. · 

Si wn;~. a.ssemhl€:t pro'Vin.ci:ll, por exemplo, 
CJ.UizGL' da.r fórm[l. n.o processo \Jnl:a. infl"i\Cç.ão 
üe pos:uras, invadiria a \trihuiçÕe". do pud1r 
legislathro, e faria uma. leJi inconstitueiona4 
sem comtudo offendêr oa dir:\ito:: de ou~t·as 
pro\;ncia.a. nem aos t~~tados, sem hnça.r im
postos d• importação-mas porque sailil·ia da 
arbita de suas n.t~ribuiçtles. 

A'cerca dos impostos de importação, esta 
pttrtr·~ do 11o.tecer ~ pelo q n&l se tegovam as leis 
provincLtês da P•"J'nn.mbuao, n'ii.} ho.. questão, 
nem o nobre deput~do nesta. parte impugno~ o 
parecer. A asscrnbléa exorbitou de suas attri· 
bu-içOes, le~..jf:]smdo s.oh:•e a~sumpto · qu•) não 
lhe co·npete pelo ,\cto Addicionol ; e o poder 
legisl~ti•·o em vist-1 do art. 2) do Acto Addi
cional tem toda com petenci~ pura re1•o ~ar 
essas leis pur inconstí ~uciona P.e, assim romo 
toda~ .a.s que offendotn os tl'..iL.'\dOEJ, .; os in~e
resses de outrns provincius. 

. o poder legíshti vo geral e quem pó<le tl.\'~
lnr q n .. ~es siio os direibs úlfe ndidos, e a nece•
sida.(le de r.~v··gnt• as bis: que os o!fen<bru..
E"p:-tra bem ft1·m~r o quo 'cjam direitos de 
"? tr::s províncias olT!ud :a~s p~r :!rnn lei pi'O
nnet~l. o 01':\dOI' ftg-u,·~ llma hypothese, na 
1(Ua.! :r.~ o P:Xler g~t·il~ o u.uico corn p~tente pu·a 
dec!du· em VISta do a>•t,go 20 <loActo AddicionrJ. 

P~u·:.t cornple:t::a.r so ll p')nsa.mento, diz o Ol'ildor, 
11ue ~e pód(lm d'"!~enyalv~1· indu 'l tri~s em n·;ssa.s 
provmcw.s; póde succeder o:,ue umas produ1.t~m 
melhor d" que outras. Supponha-s~ •JUO um~ 
prMi.ncia. tern montado um gril.ndc cs~a.belcci
mento, pot·. e~emplo. de tecidos, e que da pro
d ?~tos multo ape~feiçoados ; outrA provincú 
YIZmha níio tendo 1gna":!s estab~lecimento.s p3.r3. 
p_roteger eua industri.a. bnça taxQ.s onerOzis
SllM'. sobr~ os productos da primBira. Esta 
pnme1ra, dtZ o orador, esta ,-no seu direoto, 
rcpre•onlando pelos seus o•·gãos na cam<U"a 
cont1~ .a~ ta.us da. -pro'Vincia sua vizinha, como 
proh1b1tt vas, como onero> as. como desanima
d_oras pam sua industri a, offensivas enfim da 
hbcrdade de •ua indu•Lria. 

O or~dor não vem fazer questão de palavras 
sobro impostos de_ importação ; si é importação 
do estrangeiro, ou de outras provincia.s, si veiu 
por cal)otagem. 

Acha pequena esta questão, quando se trata 
de interesses mais elevados, de interesses pL·e
vistos no art. 20 do Acto Addicional. 

A doutrina que mantém, parece-lhe a mais 
eorrect?., a que mais correspúnde aos nobres 
intllit.o• do legislador de i83{. 

Mostraria que esta doutrina predo:uina no 
Brazil desde a promulgação do Acto Addicional, 
$Í quizesse invocar avioos e sJiuções dados pelo 
eonselb() àe estado, som di.stincçã.o de idéa.s po
lí ticas da part~ dos conselb.ei•·os <(Ue as têm 
elaborado. 

O orador "pode-ria discutir n.inda O!ltros as
sump~ol!l qu() se prendem a esta clue~tão; ma.:s 
suppõe ter c:elfendido a dout1·i~a do parecer, e 
mostrado que elh é correcta. c conforme a leth·a 
G espírito do Acto Addiciou.l, c a opinião dos 
maia competente~ na ma.teria.. 
Relativament~, porém~ aos . aconte~imentos 

que deram origem ao projecto ja s~ pronunciou 
fl•ancomente. Acha que a m~dida não foi lego!; 
mae. não foi incon6litucional. 

A ex.~eliencia do gover.nn co:J.; tituc.ion:tl, n 
&ua supecioridade sobre os governos absollltos. 
e•ti em que só per acciclens um governo line, __ 
cenh~c.)ndo sua respons~bilidade, póde prati
cnr estes actos no inteeesse do bem publico .. 

PodA:J>Üt o nobre pl'esidente do "ccn.'ielho JÚ\:o 
apreciar bem,ou ter urn ex.~tgerado J•eceio acerca. 
dos acontecimcn~os de Pm~nam.buco ; mas se
gu.nrlo os factos fora.w apre-sentados, S. Ex. 
procedAn nas melhor•ss int~m~ões. 

E' esta., como disse, L\ au.periodade dos go
vernos livre:i. A c.:1mara, O p'JdGr legislativo é 
uma dele.';-açio rla n1ção; o3 ministros, os melll
btos do poder e:x.ec utivo não :siio íu.uccionarios~ 
são delega.rlos dn camar.!. 

Ou.tra. r1u:1lt1 ~e L' fórrua de govel·no eet·ia. su
periot• ''o gov•)rno livre, ai porveMnu no sys
t~mn. consti tuciona.l o governo podesse, de mo
mento, dar UIJla providencia no sentido (le 
Galvat• a ordem publica e a; inst!tt~içõcs. 

O Sn. MoaEm~ DE BARROS (p•la orde •u) 
11ede que s~ leia uma rodacção •1ue so acha 
sobre ~ m'3sa. 

0 Sa. CAND!DO DE 0LtVE!lU. pedindo o. pn
lavra pela ordem, oppã~-se ao t•aquerhnsnto. 
do St•. 11creir.l d~ Barros, a.llcgo.ndo que a. 
loitura do.s redac~ões t<lm a sua op]>ortunidade, 
t(u~ é por occasi:io do e~pediente, e no mesmo 
l~rupa., por;i ue não Sl3 pódé interromper uma 
d~scu:;são começada, a cu.jo tempo a.ind.o. ·nã'l 
terminou. 

O Sa, PRES[DEKTE declara que opportuna
mente attend~rá. ao pedido do Sr. Moreira de 
Bar ;·os, e declara adiada a discussiio. 

O Sa. C.!.NDII><l Dll OL!vBtlU pede ao Sr. 
presidente ~ fav~r de lhe m&nilar a:; emen
das. 

O Sa. PaEsiblllNT.<::- Ra apona• einco ll'i
nntos, e Y. Ex. não tem tempo para. d~s
euvolver as suas idé~s. 
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Pass~-ac O. intcrpellac;üo do St·. Duque-Es
trada Teixeira. 

O SR. CAND!DO n:& OuvElRA diz c1ue a in
terpellaçlío está annunciada para as 2 112 ho
ras ... 

O Sn. Pnl!lsmEN'rE E ALGUNs Sns. DEPt'TA
nos: -Ou ante~. 

O Sn.. CJ.KDIDO nx Or.rnmu.: - ... e que tem 
um quarto dn hora de toler,.ncia. 

O Sn.. Pn.I~sll>E~'l'l' :- Não iem, não S>uhor. 

O Stt. Co~.NDIDO n:c Oun:nu ropeto que o r e-· 
gimenlo dá 1/4 de hora de tüler•ncia. 

O Sn. PRESIDENTE:- Entt•o. em discussão a 
interpellação do Sr. Duque-Estrada Teixeira ao 
Sr. ministro da agricultura. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Ell.tra em ·discussão a interpellação do Sr. 
Du'lue-Estrada Teb.:eõra ao S1·. miuistro da 
ag~lclllturo. 

O Sr. Duque-Estrada Tei
xeira começa.rá dando o. raz~o, por:1ue aind<>. 
hoje se levanta pa1·a fal!&l' sobre est<l assuropto, 
apezar das d~clarações da. imprensa, e de uma 
que o Sr. ministro da agricultura fez receat.e
merite no selllldo 

F e~ o proposito de interpellar aS. E:s:. logo 
que v:i11 sua declaração em res?<Jst>J. de um 
discurso do nobre deputado por Minas, afun de 
saber er:n que se fundou S. E:o. paro iaespera
damente, contra todos Ol principias, privar 
cerca de i50 mil habitantes dos suburbios de 
um beneficio !ie que g"Oxavam, havia vinte 
nnnos. 

Quando julgavam todos que a manutenção 
deste serviç.o e deate melhoramentü significava. 
um compromisso solemne do governo para c.om 
a população, de pois de 20 nnnos de duraçilo, 
algumas pala nas infundadas, e mesmo im
pNldenLes de uru. digno senador por Minu,leva
, ... m ~ nobre ministro da. agrieullur~ a fazer 
uma declAração, is·"almente infandada., igual-
tnente injusta. . 

S. Ex. declarou ao nobra s~nndor o Sr. Af
fonao Celso que já. tinha autorizado a diminui
ção proposta de cinco Tiagen• redonda• no 
~erviço dos suhurbios- Affinnon a.ssim que. hou
vera proposta do direc to r da estrada de ferro 
para a •uppressão de cinco trens dos suburbios, 
e ainda maia que S. Ex. •• cousiderav!< habili· 
ta<b sem duvid~ e devidamente informado para 

· assi.Jn proceder. 
O ora.dor ja tinha resolvido, não limitar-se 

a um simples :requerimento, padindu jnforma· 
çõe~ maJ: .a.[>resenta.r uma solemne interpDl
lação que forçasse o nobre ministro a trazer 
ã. cn10.3rn inteiro o seu pensamento. e b~ as
sentes a.s bases de soa. resolução injusta e in
convanienta-

Apr-esen~da sua interp~llação , o orador 
ag11a.rdo1l o dia e hor~ que S. Ex. deter:mi
nasse para vir respondel-a. 

Algnns dirão ·quo depois da. impugna~ão una. 
nime, depoia dOI! justos e geraes clamores cou
tra n projectada medida, d~pois sobretudo da 

retra.tr.ção do nobre ministro da. agricalto.ra em 
seu recente di., urso no senado, a in terpellação 
do orador não teri~ mais r:u:ao de ser ; ma.s os 
rB•tU erimentos e intcrpellações na cama r a de
vem tl.CfUi ter t&!iposta. 1 c a:; palavras de retra
tação de S. E~~;. não pO<lcm sa. tisraY.er a qnem 
viu S. Ex. deixar de acudir no de.-cr de do.t• 
uma resposta mais con1pleta ao nobre e >aadol' 
por :Minas que procurou lança•· sobre a p~pu
lação da cô.rte, e especialmente dos suburbioB~ 
uma odiQsidade que nã" merecia. 

Trat~--e de sondar um& chaga profunda que 
vaÍ solapando a. nossa admin-istração, levando-a 
a. tr:.\t1ll" dos ) n teresses publ icos sem o n~cés
sario zelo, sem relle~ão, sem estuclos, sem as 
bases precisas. 

Nem ·vai nisto otfenga ao nol.n•e ministro 
que ha pouco tGmpo e de boa vontade occupa 
n. pastn. da a~ricultut"a ; mas (la ta. faHo. de 
informaçües, esta vacillação de ideias, esta ca
rencia de dados positivos qtie le;·a S. Ex. a 
represent::u• dDus papeis em uma quostt:íc tã.o 
pequena.. e um symploma do mal fpra~ que 
vai miU>J.ndo toda vossa administração. 

O orador se refere i est~ada de ferro in
lét•nacional, de que so. occup:m hontem o noU.re 
deputado pela pro,·incil> do Pari, fazendo 
sobre e'se assurnpto algtunas t•eflex~es, ~ de
monst•·audc o des>J.certo do govemo a .,ste 
respeito ; e diz que por qualquer fórrna que 
se encare o modo, p~r que se te rn dado direcção 
a.os melhot·amentos materiaes do paiz e parti
cul.a~mente âs vias ferreas , só temos motivos 
para nos entristecer • e bra1at• indign tdos 
contra a negligenci1 do governo do nosso paix. 

O mal, portmtv, que ia flagellando os habi
tantes dos subnrbios, nao é utn mal local; é 
apenas a ra.anif ·stação de uma epidemia gover
nativa, que vai assolando o r mpel'io todo. 

O nobre ministro nao tinha o direito de orde
nar ~ $uppressão de cinco trens dos suburbios, 
ô dcclaraJ.-osolemnemente no senado, eom e~:~ta1• 
ha.s!ado em dados que justifi~llem plen~Juente 
sern8lha.ate acto. A declaraçiíode S. E»:. deve 
eer firmada. em dados positivos, definitivos; e 
entret~nto, em aviao deiS de Setembro S. Ex. 
pede in formações e recommendn ao directm· da 
estrada de ferro 'l ue tenha em atLen~ão 11. im
portnncia da11uellc s9rvi~o. 

Por conseguinte o a S. Ex. foi irrelloctido 
9 uando no sena.do êleu. a pL·i.meil"'.a. resposta. no 
Sr. Affonso Celso, ou foi illndido pot· informa
ções falsas. 

O nob,·e deputado por Minas apresentou à 
cams.ra. · dadoa estatb.tico.q extrahidos àas ta ... 
bellaa officiaes dos relatarias dos diroctores da 
estrah de forro D. Podro li, pelos q;ua.e> se 
l"econheca qu.e-lo:o.ge de lla.ver prej_uuoos no~ 
trens dos snbnrhios-ha até lu~.ro cans•d•raval; 
o orador tem outros factos qae provam que effe
etivamente ha esse·lucro, e faz co.n.sidorações 
relativas ás v~ntagens off'erecidas por esses 
trens~ o por isso a.c.ha que não devé arltn~mr o 
brado unisono que se levantou contra a• pa
hvras de S. E:s:., nem póde deixar de applaudi.r 
essa prova de energia e ci\'ismo dos habitante• 
dnquelles arrnbol.des, lel7llndo sua• queius á 
imprensft, protestando nKo se curvarem a essa 
violencia e sorpreza-e espera. que o nobre mi-
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niotro trará bem desfiado este• alga ris moa da llentando-aa com a seiva. do t8alo do paiz. Mas 
estotistica. somente aquelle• que não querem ver, só oa 

o nobre ministro~ apezar ele a.Jvcr~ido- ainda ... que não comp1.1lsa.m os alga1•ismos da renda. do 
errou· depois de ouvi1· os j u.stoa louvore~ da po- município nentl'O podem a~:sioo !allar. 
pulaçilo e da imvt·cnsa, ~ o protesto feito no Esta capital com o• s eus recursos proprios 
parlamento, desbaou-se do caminho da econo- póde viyer e prosperar. T;l.es accusaçõe• não 
mia e <la acção politic-1, querenlo tornar de- ferom a cidade de S. Seba<tião, mas a patria., 
pendentes da conJição que mauifesLou a conser- cujos laç01 de fraternidade se póde assim 
--va.~o de um serviç.o qne ex.ista ha. vinte 11.nnos. afrouxar. . 

Refere-se ã opiniã:o do director da. <otrada, Aa vanlag~ns da que goza a cap1tal do Im-
e pergunta con1o .'!i~nte ~testa. opinião ~i?-da S. perio são as me~nuas que gozam os _gra.ndes 
E"!". procura. obter 1nfm·ma.çües Ueiinl.L~va.s, e centros J.e população, ou outras ca.p1taes de 
exige a prova d-e qug não ha. pr~juizo 1 Atá. todos os pair.es do mundo, ou a.ind::t as suas eon
quando persistirá este systema de incoheren- dições topogr• phicas. 
cia. ~ Não póde, poi~. o orado~ ouvir irnpa.asivel 

Bastava :10 nobre minis~ro compulsa~: os a.n- acc!lsflçiles destas, feitas por um minist.ro gue 
naea Ja noss;a. administração, par.:t. ver quo con- te\'ê a infelicidade de rnanda.r executar um Hn
celemos subvenção de todo o genoro para des- po• to que ers o corpo de delicto mais revol
envolviment> da viação publica. !ante com que se tratava a população da corte. 

Por-que d \IDOS gordafl subvenções a m •. ,-ega- Uma lei do Ol'çamento consignara es&e imposto 
,ção 1 Cum ellas não damos receita a.os cofrés do sómente cobrn:vel doB p8B!iaglüro~ dos tra.n~wa.ys 
Imperio. desta cidade. E1·a om imposto sómente pora o 

Da garJntla 1le juros á cs~ra la de ferro não Río de Janeir,)~ 
vem tam bem r.>coit> aos cofres do Estalo; sãa Ainda em relação ao imposto predial. nota o 
despes:os que fa:~. "'ruos, att~nlú-ndo somente ao orador~ quec~pre:tim ilsstinarlos aos ho!-lpit.aes 
principio <la necessidade. e estabel~ciooeutoa pios .. que nas provincia• fi-

Aesim pois o principio que as populações dJs curam isentos d~ imposto, na corte tiveram de 
suburbios invoco.ram contra esse calculo uo pagar a metade. 
pre.jui zo, não era. novo. Havia além disso q uasi Parece qu.e a caridade da. càrte nlio ó a nu~s-
um contr~to entre o governo e aquellea habi- ma das nroriadas. 
tantes, que lenn~aram edificações c estabele- ~ ~raâor corrigiu essa desigualdade com um 
~eraw alli seus inter·eslo<, pela barateza das addt\ívo ao or~amento que .. camara approvou. 
pass1.gens. Para mostra..r ainda a solicitude com que se 

Ped , o orador ao nol>re ministro que na. apre- trata a viaçila desta cidade, lembrá que ha 
sentaçilo dos dados eshti.>~icos n.ão encampe nella um bairr<l dos m~is pittorescos, dos müs 
esse erm da eseripturação dli eskada de ferro saudaveis, o b3i<-ro do. Copacabana, que ha 
D. Pedro H, que não leva ã canta da receita 9 anno; pede uma linha de tramway, que v:\ 
dos suburbios o cue vroduz o transporte de levar-lhe a população e os commodos nec~ssa
cargas e ruateriaôs para a.quellas estações. rios. Pois bem, ti tal o cuodado excepcional que 
Desse modo o calculo que elle far. é •empre merece a população ola córte, que o gore~no 
errAdo. .ainda. nada. dsciJ.in aJb~~ essa linha. A es.qe r-eg.. 

No a'nado o illustra1o senador mineiro le- peito diz o orador ao nobre ministro: basta de 
-vanton essa questão em tão mil hora que n.w hesitações, basta de protelações. 
feriu somente as popuhções dos tmbuL"hios com Concluindo lembra. nio ter sido a sua iuten ... 
a suppressão deua serviço, lovou a odiosidada ção útigar a att~nção da casa, que oi defen
ao resto do Império, a população da cót•tc, como 

1 
dendo a população desta grande capital ms.ni

gozando de \>rivilegio• e:.:cepcionaes. feotou alguna agudez nas suas palavras,eapera 
Ainda que fossem fundadas as in·crepa.ções do que lhe seja relevada. pelo< sentimentos que as 

nobre •c nado r não era pr11de!Lte que S Ex. die tsrsm. 
vies~)·o~prar o.s.cbammaa das rivalidades_inter- A requerimento do Sr. Be2erra. rle Meneze• 
pronnc1aea. O tmposto que S. Ex. quena.. que proroga .. e a. sessão por mai• uma hora. 
fosse cobrado nos trens de sub:1rbios não existe 
nas leia vigente• e portanto bem ]iroeedeu o th&- O Sr. l?a.du.a. Fleu:ry (mini$1>-o 
souro,bem procederam os empregados da estrada 1 ela agricultura):- Sr. presidente, si o actual 
de ferro não o exigindo dos passageiros dos su- ministro da agricultnra tiv&sle commetti~o &1-
bnrbio', o que seria uma illegalidade. guma falta, estaria absolvido pela camara dos 

A lei estabelece o imposto de tranoito aómente Srs. deputados, por ter dado occasião a que olla 
para as passagens superiores a i$, e toda; a.s ouvisse um do• mais bellos discursos, um dos 
passagens dos trens de suburbios síia inferiores mais brilhantes improvisos da nobre deputado. 
aes•a.quantia. Mais uma pl'Ova do seu talento elastico nos deu 

Não pôde o orador deinr de oeuurar o nobre S. E1., fazendo de uma questã:o vencida a 
ministro pelo silencio que guardou nessa oeca.- base de sua especiosa argumenta~. a fonte em 
siio; devia pronunciar-se contra es~~a injustiça que foi haarir enthusiasmo para s. defesa. de 
ao thesouro e aos seue empregados. interesses nem de leve atacados, o movel nnico 

A capital d? ~per~o, pela su& população, de suavolunta_ria indigna.~io contra o ministro, 
l"e<:urooa, a pr1meua c1dade da Amer1ca do Sul, que não prat1cou o aeto censurado por S. E:~t. 
não merece eaaas açcuaações que s. fazem um Senhores, a q nestão é muito oimplea. Ao dis· 
:poho aetendendo 08 oeua tentacul011 a toda• a•) cutir-•e no se:na.do o orçamento do mi uisteria da 
partes do Imperio, ou· parasita sinistro, opu- agricultura, 11w nobre •en "dor pela província 
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do Rio de J;ineíro chamou a attençíln do goYel'no : O Sr. Jiinistro da tlgricultu;·a :-E' bem 
para. o e~cO!iiSO do tl·~ns co1n •ro.c se f.a.z..i.a o ser- po.ssivel que ~nlca do cs~obcJccimcnto de 
yiço do,, subul'UÍilS em prcjuiw da reud~ da CB- gran<IC quantidade do trens .,o podes•e dis;:en
trada. sal-os; mas actunlmentc quanlo3 Clll]ll'~gad~. 

Tive ne:c c ,:stJ.t"'in.m~~nl<l de exigir intOrma.Ções mal !"C>tribuid()s1 (JU~ntos O[lCI'!U"iot:: morR.m p0t 
do dit·ecto" d l coll"aJ" do ÍOI'l'O D. Pedro II.e este aqaollc lMlo,pru•a o nu' for:un "lll'ahiuo• peln f~
digno fullccíon:u·in dccl:.,ou <tu~ pod·:riam sat• cilidade do tr:mspot•t" ? 
supprim.i.rlos algltnS ll'r.!n~. talvez :ltÓ e.inco vif!.- o Sl~ .. Viria to (li!. Jladei.·os!- r·~ \ltlt:! tcm-
gens; m·18, n~lo oiJ:itnnto c;~; ta. nssorç:i3:o, julguei. po gastnm para vir d•) hi c:n llondc!:i 'I 
indispcn~:tvcl•i11 'l 1.1 dir0ctol· pl'occdcsse a. um · 
ex.:t.;l~C cOm!:li)LtJ llo :1ssurnpt<J, tendo em vist.a, os « O S;·. mi,i{:;tt·a da art;·icultw·a:-Ni:ío des-
intct•cs o" cl:t u•t•·:\,f:t n "conm\odidade a~ popu- conheço os fun~arncaLs da idéa do nob:·c saua
ln~ão, p:\1':\ <I6]"'Í" Jl!'O\•O~ a rodllcção q"~ jul- dot• por 2\iinas Geraes; mas niio p:Jsso .. aoptO\t" 
ga.':t:-:"0 -..,•\lJlV011iuntC ~ roi ln.ta quanta O.Ut'OrÍZOU 0 SUa. indicã.~:ÍO; e· j;i dou tllD~ p~·ova. do llpre.ÇO 
aviso <lo l:t 1ln L'l)l'l'•mto mo~. em que tcnh<! as opiniõe; elo no!Jl•c senaàu:·, de-

lstn íicou l,cm p:donto da clisc!JSSiio do se- clatando quo autorize: o direclor de~ cstt·.ai:t u 
no.do; o um Jlql)l'O ~r.m:1.clo.r~ hJ.bitanto dos sn- propor a. suppreSsão Uos trens ,1ue possam se Lw 
blll'bio~ o 'iliO ll''l'lonce M Lido politico do llJbt•e disJICnsados. 
dcpu~:;1.oll.l, clocbt1ü'll 'il10 nn.nca em seu pcn.s~- <( Determin:i.r -porém c1_ue sé int~rf"ílmp.a. nm: 
menta so a,g-iL:Ll'!\ ~·•)c:üo algum dn ~ocisão do s~rviço de h•anspol'tG o. quo est~·~ h~bituada ;.~ 
ac~uallllíai~IL'O, 'luo <lefcndi>' tm11bem c conl o população,não me parece conve.nionte ; entendo 
mcsm~ dit•cit-1 o" Interesse• dos h:>bitanlo> dos rn~smo que se deve respeiW.r" posse ,1uo j :i 
sub~•·bios. 1-:!h< t<lm no actual ministro da ex1sla. 
agrícnLtuN\ :L n~c0s~u.l'ia g3.rantb ; devem te1· 0 :'I 

em mn.tol·l.:'~ llO:~tn. !Ul.tur(!z:l todl. o. confiauç:l ·nG « ,J;· • ... 1.ffrHl."'Q Cd :o:n :-Ainda com pro-
ot•ücrio do governo, e o nobre deputado pet•deu, juizo '10 Esto.do? 
portanto. o ~ou tompo. ~OS~. Y ir íat<J de Jl-:.!~il•,.t:- O ll'afeg-~ 
. Quundu o Sr, ~cn:~ lor por MinD.s a quem allu- hoJe c~1stcutc. c •1ue ~ compa11hi:1 <lo IJond"" 

dltl. o llOlJro dO[I\Ih\dO, se oc.cup:;:w:J.,de a.sstlmpto quer .aproTeitru·. roi cl·c~du pl:b o~LI'.L\1\a Uc 
Solllolh:moo, cu om opo.t•tc perguntei os Ex. si feuo D. Pedro li. 
propunha. t\ "'UJ1}li'Oss!io dos t1·ens de su'ourbioc.;. <<O Sr. ,, ~inisl1'1J ria. w1l·ic,,UJil4 a:-Nã.o Ju~ 
S. Ex. nmni!'oalon :1 suo opinião, quo pódc tet· prejuilo p~ra o gatado : ',j m"io iuolii'Cclo •le 
os melhOI'o< (nndnmet~tos; ro:.s cu respondi do 1'Clrtbuh· nos funccion::.rios publie'"· ri 1ucio ii:· 
moda pc1r tftiCJ consln. do.s notas to.chyg-ro.phic:ls directo do de.senvolvor a pro~luc~·ao. 
que :>qui t •nho '' 'l'lO j>eço licen~a a cam~n·o. ~ OS,·, Yí1·iuto ,k Medcirv . .:-E de dar m-
par:> lo•·· visto 'JUO o nobre depntado · encon- lot· ~ essas te''""'· · 
trll.rrl. noll~• \orlas cs•cs prin.<iipio• que o deti-
vor~m. na. t!•.il.mnn L1.nW ~(}mp::> o c1ue sã.o v.qucl- 4.. 081'·. õiiinistr-o ela ag;•icult1wa:-E' JlôCG.s-

les r1.uo n~a todn" alomç~mos (lê) : sa,'Ío não perde\' do -.ist.~ os interesses crcados 
"(Junndo poln primeira vez se tratou eles te pda numerosa populaç:lo que occup~ os bairro> 

ponto, tomai inform:JÇÕ(}S. Ha diarbmenté i3 dos suburhíos ~~~ ns nt"lc~s!dd.1.de.::; dos opero.rios e 
vingons t•o,lollc.l~\F.I, c, tori.clo s~do infor.cn.n.ào que dos êmpr-egados publicas, m1ll rotribuido.s, qull 
se:·ir.. pos•iv"l MUI•P•·imir 5. ficando ain<h 113 por eoonomin residem fórn dA cid~dc, con
vingcw' ai111plos cu o'.lo redond>s, autorizei o t3ndo com a bnratcza do transpot•te, conside
diJ•eet"'' n fnzca•o nsttld<l n:cessario pt~.rn con.- ra ção impo:rtilnte em um pa.iz em f(,UIJ os sala
cilia:• ll iutot'O:.(f:!O d:\ estrada. com os da popuh.\- rio3 e vencimentos são pagos em moed:~. sujeita 
~~o. c pl'O[>Oi' a roducçüo que julgasse conve- a t:~:nanh• depl'eci•>];o. » 
nt~nto • ~ Assím, Sr. p:·esidcnte, m~nifcstci clarameutB 

S~j:t. .. :nO ar1ui pCI•mittid~ Ull1<l pondei•aç5o: a Opinião que ainda mantenho~ isto é1 no CaSO 
nutodz~r o ohofo d·J u•u ser1•iço, e chefe tão mesmo de se "erificar que os ~tens de subut· 
digno como ~>qucllc do que se tr.ato, a p1•opor " bio• dao deficit, do,•emos ooneot•Y:U-os e!ll bc
supp•·os•!to 'J'IO julgasse conveniente, não er3 ncficio daqucllas populações, mas t~mbom si 
senão proi'Ocat· o oxame d·t questão suscitada for verificado que os trens de sublll'bios diio 
por àistinctO!J SOil:ldOres, afim àe rcaliz.n~ OS deflcil', nfto devemos Õ~:r:~,teal-os, G sim C.OD
lllO!hótomontos do ql!c fosso susceptível um cede\' os que íotem indispénsaveis. E' as\o o 
serviço de tnnt~~o i:nport&neia. ( CoHtiJH<a meu pensamento. 
lendo.) Ora, quem assim so exprimiu no sen.'\do, 

« Uma ve~. porám, dit.h cu que a popnlação onde as suas explicaç<:ies pa..eccram sa\(sfacto
e~tá d~ pOSsG de~Sa grande vant~gem, Jlã) SOÍ das O. amigos O &d vcrsa1•ios r·oli tícos, julga-

b
sl11}she2•:a. p»rudento o minis~l."O que a. quizess~ e:s- va-sG com direito a um:L~prccia\'iiO 1nait ju.st~ 

~· do seu acto por parte do 11ob•c deputado, mor
O Sr. r;,~·ato de Jlfc,lei,·os: _ Tem toda rn·cnt·~ depois <la m~nifes~ç.ão do nobre sana

razão. dor o St·. Jaglla:ribe, c rejo que tambem habi:-
tantB dos suburbios, o qual disse (lê) : 

O g,.. J1 ittist>·o d~ Agric~tltum :-Não é 
questão de sentimento, é questão de conYe- "'Vem a triburutlevado pel~ cl2mor quo tem 
niencia determina<W. pcl:>s circumstancias. levantMo a supprcssão dos trens dos subur

bios, por uma ~upposta ordem do nobre ministro 
OS,·, Jagua>·iõe ;-Apoiado. J.a. agricultura. 

v. v.-16 
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« N~io Lem dtJvida. sobre a. nio e:s:i:stcrr?.ia l o. ~n. M1.o-Downr..L:-E o doere to da ga1·antía. 
de un1a tal o'dem e, está d!!to convenc1do a.idtClonal I 
desde que ouviu o qu• no senado disse S. Ex.» O SR. P.l.lliJA FLEURY (ministro da agric-ul-

Nes.ia oc,asíilo <lechrou S. Ilx. que nib só tt<ra) : -V. E><. terâ resposta completa. 
esta.Ya Mnyencido de quo cu não dera ~3.1 ord3m, I O dect·e~o Bxigiu novos eseudos definitivos, 
como procurou conv:~ncer :J.quelles que pensa- sob pen1. dê cnducidade da concessão. Estee 
vam da modo contr"-I'ÍO · . não foram apresentados. O P~'''"o de doas anuas 

Assim, senhores, & que reota. da ~nterp~l- devi:> findar-se a 24 de Novembro de 1879, e 
lo9ão? A questão _ào àqjici_t. quo fot t:·aml.~ I n!!o é só com a lei que fullo, é ta.ml;~m com a. 
por e:>u"" do 2 &VI<O e:<ped>do a~ <hrector da opinili> docoronol Cho.>•ch. . 
eatrrulft de f~rro l:. P odro I!, sera opportuna- .

1 

Elle pediu nova.ment~ " concessão aa. e >\ra<la 
mente liqui:l:lda. e fel-o em data de 27 de Fe,·,,reiro do co>·.-ente 

0 a.viso tel"Q por :fim mmdar {lumina.r qua.ll anno. · 
a.receit< que produ< este serviço, e_ a.o mesmo· Eu h:Ívi~ dito que a resol,çõo tomod::~ por 
tempo declara r que o g11ve1·n.Q nao conco1·da esse eng-enholro do construi r a estr-ada, nAscera. 
com a:1uelles que eutend~m qae desde qu ' hà de um trabalho que não po~ia. servir de base 
(l~ficit, devom ser supp~imidoa os t_rens. . a semelhante €m.preza. . 

O meu pensame ttto a claro. .hud 1 q~nncto Conheço perfeitamente de long._ da ta o engll-
produzisse defi-cit, o que não está Ol:O.nllllado, nheiro Franeiseo Kellcr: ó muitQ dig-no, mll.ll o. 
nil<l d_ev:amos supprimir .<•m<itos a}J''iu,hs), planta. que l!vantou não podi~ servir de base 
mas s1. estes t~·on.e. p~odunrem. âe_fiett ~ de~e- para a coostrucção. Veja. V. Ex. o que dh o 
mo~ conser•·ar umcamente os mllspens•ve>s · e<>ronol Cnurcb. •obro este p>nto; como explies. 
(.1/!0i<Ul.·,s.) · o mallogro da co!llpanhi,t e sua fallencia.; diz 

D :yo accre,centar aind«: au t''s d6 tudo" elle : . 
tran.:1uillidade e_ paz de espírito do pop•Ü :ç..~o. 4 Em 1870 dsu·m' o Braz i! a conc:<Ssão da 
E' _pre7iso que reconhe,a: e reco~1heço .. qu_~ o esb•ada. do ferro, e com esta. entt·egou-me,_posto 
pr1!"e1ro dev:.,. do govomo_ e :;auntu os d~ret,~s que involuntariamente . a eau ~ p•·imord:al de 
e 1nt.eresse:i d:.. populaçao, e o gov"1·.n~ nao todos os meus desgostos-os plan::::·s Kell~ das 
te~n e nã'l póde ter o~\t1'D e:npenbo senao ga- cachoeiras diJ riD M a.rlf~i1·a. 
r:-anti~ ·esses int~;resses. c Sobro e~ te:; pln.nog basea.va,...sé a pro-

O 5R. DuQUE- EsnunA TE!XE!R.t :-Ainda joctada. estrada, ~p>·esent:~.ndo um [lercnrso de 
quando l~va novG annos pan decidir urna 271 kilometros, ~ois adaptaram-se as estações 
questão. termina.nt~:s de J{eller4 

. . . . « gstudos posteriormente !.Jitos vieram de-
O Sa. PA~,, FLEURY (mm:sl r.> da agr<- monstra.r que ~ e~tenaão da. linha, tendo por· 

eul.tur<t) :-\a~ qu<>ru. \oca. · 1 G · · " d · 
CollocMa a. llestão nest~ onto eu felicito P'":to termm• . ""Jaranunm exo~ eca em 

de novo ao nob~e deputado pe)a occasião que multo eat~ alg-ar>smo, que se elevara á c~rc• 
· de 333 ktlometros. ~ve de expõr os seus eentunen\os e mostrar o < P:·ovavelmente deve-sG attribuir esta dif-

mt r ·sse que toma pela popul ção dos sab11r- · d d S A 
bios, :_.indo á trib uu.. para defender ess ~s in te- ferc:nça a nm erro na longltu e e ' a nto n-
resse· do modo ·por que 0 fez, tolllo, tegundo " • pbn?$ Keller. , . 

!:i • ... O nobre d~pubJ.rlo tnb~i"l l ellante. qne e pro-E' preo:•o eatl'a.r em outra rluest~>o de grande fi . 1 d 1 373 · 
i.m.portancia, e V. E:x., Sr. pl.·elilident~, péwmít- .sstona' ec arou que eram ~ 

tira que eu résponda a essa ponto ainda que O SR. :Mac-DowELL:-416. 
não sejaobjeeto da. 111t~rpel.l.>ção. O Sa; PA.DUA FLEURY (min 'slro da agri-

0 nob:·e deputado entondeu e ainda en,enle cultl<ra):-416 diz o nobre de patada; veja a. 
que o actual ministt•o... e amara como se conhece esta. linha. · 

ü SR. Dr;qul!>-Es~R.W.l T.:"~'"-·' :-o go- « Longe de mim, continúa o coronel Church 
ver11o. no memorial apresentado em Fe1•et•eiro deite 

0 Sn.. P,m<;., FLllt.:RY (mi.,ist.-~ rla agricu!- a.nno,a idéade q_n~lquer recriminação a' gover-
no do Bra.:ál. 

tt<,.a):-... de1·e trata' da cons\ruc~ilo ou con- ~Os plano< Kdler foram-me entregues cow:a 
ce<bT privilegio P"-"" construcçno d' ost:ada mesm~ boa fé com que uelles utilisei-me poste
do Mnd<!Ír&. e Mamo ré. ainda sem. estlldos d >- riorm~!lte . 
fin.i.tivos, porque não era possh•el que se g-a- ~ Em toda< a& minl,a• ranbid•s lu~os. du
rantissemjuros cu tosse 1 romatLida a ga:rautia rante iO a.nnos~ e.lll Lonlres~ nu.nc uma unica. 
sem que hoaves~ estudos definitivos.. JH.la.'""ra. escapou-me l":JlU referencia a este 

Trago o deereto de 24 d.e Nnvembro de 1877 a."s.umpto, em minh~ corr2spondenc!.a. co~ o gOo
eonc~?"dendo garJntia <h. fuu~s par-.:~. o nu.xirno v·ero('). 
ca.pita! addioional de ~ 400 000, destina~o >1 « O Braúltem-se mostrado somn:·e demasi&
cons~ucçiio ·da. estrJda. de {erro rl-enomina ta. d.a.mente genero50 para c:ommig-0, para que 
Mad ~ira !i nd Mamore Railway.-Na. claU:s!lla 4-. eu 2.llad:isse a este assum r> tO em q_ualqu&r 
dispõe o 4 ·eret 1:-«: A carup:mhh. ~·e ob riga oee:\sião. 
a ap:reae11tat' à appt-~vae;.ão da gove1·no, dentro -« B1s ~ado ne~te erro de e~tensão 1 a eomps
do prasode .Jous :all~os, eoata.dos desta data, e nhia. Pubtic Worl<s Co»struction repudiou o 
sob pena de ca.ducare;n f.B fAvor-e'!' concedido,.; seu. contrato pa.ra a con.sti·Ucção da estrada. e 
fl01) 1$ estl'odos de.ftnUiu.)S do tra~_o da. e&- forçnu o enCêM",atnento ào empréstimo no tri
tra;ia . bt<nal i'~flle> da ch.aru;eltaria. O! bonds 
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Boliviano• baixo.r>~m então na bolsa M Londros 
at~ i6 ° /o de seu "Valor nan1ÍQal. 

~ Um grupo de eopeculadat'·'- comprou a 
maior parte delle.s~ e, por in termedio de. utn:.\ 
intitulada commiss!io, o>mpo•ta de tratantes 
necessitados, veio disputar no Tríb«nal a posse 
dos fundos em d}posito; sabondo ~ue, si roa
seguisse a sua divisão, rec:~bena mais dt:~ 
~50 por bond, comprado a ,f f S. ~ 

Fez-se, pJi.s, a eonce;sã() t~nàl como base um 
trabalho importante talvez, mas que não era 
sufficiente pat•a o caso . · 

O SR. liiAo-DJwELL: -Em que se ba>eou a 
garantia addicional ~ 

O Sa. P Am.rA F~l'!URY (ministro da agric«l
tura) :-Nisso. Bem dizia eu que esta em preza 
mallogrou-se por falta de base e para q n•; não 
continue o mallogro o~ estiJ.dos dl:'finiti..vos de
vem s.~r feitos pGt' p..."\rt ~ do governo. (A.pcia· 
dos.) . 

Os nobNs d'pntados prestam-me auxilio 
de5de qu1 eha.mam·minha. attenção para o es
tado de qualquer serviço, 

Encontr"i uma ,etição de pesso~ qua guar 
cons~ruir a. estr::tda.. Não digo o nome, m1s é 
eng~nheiro de districto, A peti çii:o é de 25 ue 
Outubro de i88L 

" ~ão póde o abúxO:.aesignado, d'z este 
pretenrlonto, desde jã snbmetter à arprovação 
do governo as bases para estaheleeer o ca
pital nece.sario a qu> tanharo. M see appli
cadas as garantias que a lei ooncede, em cua.nto 
não tiver os estudos que a. isso o habilitem. 

< Pede, pois!, o s uppliean te o prazo de de
• oito mezeo para. mandar e$colher o traçado 
preferh•el e depois ir pessoalmente verin~al-o 
a :6m de polar garantir a. sna e:.:ac\idão. ~ 

O d~spacho foi este : 

O Sa.. P.ADUA Ft.EURY (ú:ti -;~i.sb~.') rln. aqrim.t.Z
tu~a) :-Respeito muito a opinião de v. E:<., 
1uas respeito mais a hi que me impõe o de1·er 
de examinar com toLI.l:l a. at~euçio estes ne
gocios . 

O Sr<. Cauz di uru. aparte. 
O Sa. P A.DUA FJ..!:URY ( ·ministJ•o tht agri

cult r<r,l): - O que o g-overno sal>e, consta dos 
papeis que aqui se acham, deste mesmo de
creto _de garantia tle juL'Q::s, quan~o ainUa. u.Ho 
hl.via e1:~;tudos; foram ga.rantiúos jurJs sem 
estudos e m~rcou-e ' um prazo de dous annoe 
que Jindou depois <la dissolução da compa
nhia. (Apa.r·tes.) 

Antes de tudo devo diz~r aos nob,·e; depu
ta.dos que o governo não póde a-ssumir I"esp'Jh
sabilidade qu> não lhe cab~. 

O g-~verno recoubeee que é de gr~nde 11eces-· 
sidade a construeção desta estrada. ; não ba 
mesmo creio que duas. opiniões a este respeito . 
Por occasião àa dis:cu~são no senado fiz ver que 
o governo não peldia estud&t' esl:l ou outra rrual
quer estradA impo~tante sem meios, e sugai
tei-me ao offer-ecimento de um additivo conce
dendo autorização ao governo pal·~ despellder 
ato) á quautia de 500:000$ com estudos e espe
cialmente no rio Madeira. 

O Sn. M.Ac -DowEu. d,;. um aparte . 
O Su. PAma F~EURY (mi>tis,,.o d<1 af!ricui-

1tw~):- O nobre deputado que apoia o mmiatro, 
o.poto. o g-overno. 

O Sa. MAc-DowELl. :-Não apoiado. 

O Sa. P"-DIJ,, FLlWl\Y (>aini•tro da apicul· 
tura) :-Sr. president1, eu creio qua n ada mais 
tenh() a acrescentar- : si forem vo ~a :los os m:áos, 
farú os e ;tudos, sinão forem votados, a. r0spon
sabilidade não sori minha. (Muito bcl!t ,) 

< Indeferido por ser pro posito do g-overno 
ordenar o estudo dess~ linha, e concedel-a a O S:J:". Affonso Celso Ja.niox-: 
qnem, em eoncnrrencb, off'al.,csr melhores - A resposta categoricA que á interpellação 
,·antagens, logo que p~ro bso obtiver a do nob1·e deputado pelo muniClpio n>utro acaba 
indispensavel autorização do poder legish- de dar o Sr. ministro da BgTieultnra, comm.r
tivo. " cio e obras publicaa,diepensaria, Sr. presidente, 

O SR. MAc-Do'IVli:LT. :- En a iludi a esse dGS· a minha intervenção no debate,si acaso algumu 
pacho. proposições, emittidM pelo :honrado interpel-

O Sa. PADUA FLEURY (mi>•istro da agricul- Jante, não reclamassem da minha p~rte prompt~ 
tw·a):- Si o p<lrlamento concode" os meio• e cabal contestação. 
para estes estudos, f~l-os-ei; e feitos, pedirei Ante• de proseguir, porém, eu peço ao re
autori~ação para garantia de juros. Si 0 par- presentnnte do 1• districto da cõrte que acre
lamento não der meios, nada farei e tenho per. dite ter eu •incer& e profundAmente deplorado 
feitamente cumprido 0 meu dever. que em uma reunião. realizada he. dias, em um 

dos suburbio; da capital, na qual se tratou do 
. Ro~tem. disso: Sr. presidente, que a ""PC- assumpto da present~ discussão. acrediteS. Ex. 

nencta fetta ate hoje em concessão de empre• ter eu fun.lamente sentido, repito, haverem 
:ras desta natureza, sem. que precedesse estudos e:tcluido nesse conc4ve 0 nome de S. Ex., 
por parte do governo. tem dado lagar a reela- pondo-~ i margem, para só rec..hi<·em as mani
mações e a grande• de•p&<as. fêstações de sympa.tbla e de apreço no do meu 

E' o que l'&sulta d~ discussão, quer em r e- distincto collega e patricia, doputado par Mi
laç~ ao capital fixo, quer em relação ao capital nas, o Sr. commen<hdor Soares. 
ma:omo. · O Sa. So..!.ItliS : -Não concorri em nadt~ para 

· Pergunto ao honrado depntado, qual o orça~ essas reuniões. .' 
mento prov~vel~ Qual a. extells~o desta est;a<~a? f 0 SR. AFFO.NSO CELSO JmnoR ,._Nem eu 
Qnal o proJecto 1 OpHutreillO< pela unrdade di11se tal coas~. Apenas llU!lentei, como ainda 
kilometrtca. · · lamonto, a injusta e..:olusiio de que jã foi vl-

0 Sa. CR.UZ dá um ll.'ilarte. ctimn o nooreinterpellante. . 
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o Sr.. Duqu:o:-E~m.<D.\ T ,;,rxEIRA : - A rec I ll!d •1,>-a.ndo do motivo por que assim Be demo
sposL' :i. mo.lignidade de V. Ex. o;tà na data d.. raYa o ambarquo daquell• mereadoria, em de
minh:~ into1·pollaçWJ. . trimonto doa la.vradores jà. tão sobreca.rreg-~ulos. 

o Sr •. A>·rox,;o Cncao Jcnaon : _ Não b.a mt- r~s;>o!ldeu-se-llte. qu 1 era por caasa cb insnfll-
lii;-nidod~ nem pl>de havel-a uo ~incero p~7.ar cte~LCI> do mat.etJ~~ ro1ante. ,· . .-
c• ue mantfesto de não cncontr~r o lllustce nmno l or outro lado, t tnha elle OU\ •do c hdo Vadas 
u'o V. I!.J:.., entre osdaquolles que ÍOI'~lll sou- V•07.CS que o~ trens ele suburbiOS sobre_ darelll 
~aclos p~los habi~-.ntesdoa euburbio•, em ;;ronde ~vult~clo prCJUl~O a~ Est.\dJ, _cr~m ~~mor pnr~e 
parte, st não elettores de v. Ex .. ao menos de- tllUtelS o desaprovettados_ po1 ttans . • arem, n, o 
baixo do seu commando. · ral'<!• con>ple~ .•!uente yazros . _ 

-"iestns coudtções, ck•nou elle a nt tcnçao do 
St•. ministro da ~g-ricultura p~ra a que>~1o . 
lembr.llldo o que a mais comcsiahn noçl[o de 
j ustiça aconsolh., ria : - que os trens tlos su
. burbios inuteis e dispendiosos, fossem np~o
ycit:t.dos em nuxilio dos h~!,jt;lntes do interior, 
que •ão os qu~ concorrem p:.n a ronda c P'r" 
os saldos d l cstr~rla, e não dispüem de OU!·l'O 
n1cio ele tr:unporte . 

Eütremo>. porém, em materi ~. na proj ecta.da 
supprc~s:to Uos trens cl ~ sul.mrbio!i; €, para 
t·ln.reza. do ihha.tG. com de,•id:l venia. dcs ::1obrG$ 
deputados, i >çamos aol<!s uma ligeiro. recorda
~<to b.is~)rica do oS3untpto. 

Não ó d' agot·a, Sr . presidente, que se lc
vnnta.m r~bu13.ÇÕAs.pe!d i odo :t suppr~ss5:o dos: 
mencionado:; tr:!c.'õ de subnrbio; . 
Qu~3do esta\ am na gerencia d t estrada de 

ferro D. Pc·Iro Il o; Srs . 1\larianno Procop io 
Ferreii':l. Lag-e e Ba1·t!o cia i\n.gra.l insuspeitos 
ao no1J1·~ deputa-do que commu nga · ~:ns . mesmos 
ideas p~líticas daquelles dignos funcclollarios, 
appa.recou uma proposta n~qttellc sontido, a 
t'\Ual SG dgve achn.r no~ archi\'Cs dn socrei.:l ri.•:t da 
ngt• icuhu r.t . 

Em 1Bn, tendo d~ Np~ntc " adntini<tr•~.ão 
dn estrada de f-!rro D. P edro I! delcrrninado 
<iU c bo.ixasse o preço das passager.s <los habi 
tan ~·~s dos su<>urbios de 360 ~ 200 r éis, devo 
Icmbrar-~e o nobre interp~lla>Lt~ q_uc se effec
tuou no;;;t:l c..!ls=-. uttUl interpello..ç!to Co e lo:;ue!lte 
deputado pelo i\bra.nhito, o Sr. Gomes de Castro, 
ao mini,tro de Gnt[o, suscitaudo-s·~ , a oropo-
>ito, o idéa. da supjl resSlio i nci·epah . • 

Na. Opaca actua , quom }lrimeiro n,gitou. de 
novo esaa l_embranç~ no !~nldO, foi o iilustre 
senador pelo Rio de Joneil·o, o Sr. Teixeir" J u
niot', cujos cre:li tos adminisl: r~tivoa o nobre de
pu h do, cartamente, nii:o~ucr~~ conte~tar. 

1\qaellc senador •. denlliiS, nuo fez m:us do que 
reproduzir o que já pel~ impren u havia enun
ciado o dignq director d" eatrodo, o S!. Dr. 
Pennã., quo claramente pronunciou-se pela 
suppr~ssão dos ~<lludidos trens . 

Veiu, em seguida, o senador por l\linas da 
• ~ue S. Ex. tratou, o qual, em d iseurso profe
ndo a 5 do corrente, limitou·se a Npet ir o que 
tod~s oque1les senhores, por \'atias v ezes, lia
\'iam produzido. 

Entretan to, só cstll ultimo foi a ccusado ! ! 
Vej~ " caruara quanto ó justo o nobre .inler-
pel!ante ! . . · . 

_O deputado pelo mu nicípio neutro, Sr. prc
>tden t.o, dewousu·ou JlàO haver lido o diseursg 
' lue tão acremant1: irnougnou. Si o tivesse 
hito, verificaria que o àenador p~r Minas não 
pediu • sup;>res;ão dos tren~. levado pelo mero 
dcsojo de a. ver realizacla. S. Ex . r.; guiado por 
l'ensamanto m:>iR elevado que escaplu M nobre 
mt erpellante, c d1 mais subida importoncia. 

Tendo r egressado de uma etcursão ã sua pro
\~ncia, t·eferiu aquelle senador que virJ. em -;a.
~lae e~ta.çõ~s da. csLra.d~ de íttrru ·grande accu ... 
m~ação de sacca.s <la café, que se estàvam de
lerrorando, em prej uízo da lavoura, que muito 
p~rdb eom a incxplicavel 9-•mora na re spe 
cttva. remGssa. 

Alem de tudo, os h~bitantes do interior são 
os qu.: ca!·re:;am com os maiorca o nus, llois 
sabe a cmna.ra qu~, no invor·sl <lo que se dá. 
cn1 tod"~ M: tar1f•• diffcro:>ciaeo de todas os 
ostr!ldns de ferrG, elles, qu~ vêm d o mais 
longe, pagam mais do que os mondores dos 
s•llmrbios pelo seu ti·msiDrte, porquanto, des
pen-!ondo este• ~penas 3i roi• por kilowet,o, 
d<:spcndcm eaes 5-~ réis !. .. 

1\àO.()J'a, t10r t.anto. con ;ormc aos preceitos 
de O:"J a:idade •1 ue os f~liz ~s mora.dor~s so1fres.
oenl to.mbom um pouoo em benofieio do• do into
•·ior, ou pelo menos quo fossem co !locados em 
igualdade de condiçoo; ? ! ... 

O Sa. DUQUE Esm.~oA TEUE!RA : - Os trens 
de passageiros nâl conduzem c~f4. 

0 Sn. AFFO:SSO CXLSO Jt:NIOR :-Mas Y. E:s:. 
•abe que é tal a insuffieiencin de carros que lis 
vezes os do cargas são transformados om de 
pnss~geiros , f tzendo immensa falta. 

UlJ S.o.. DEPUUDJ :-E a questão ó Ôll$ mr.
chinas. 

O Sa. AFFGNSO Ci!LSO J o :.'IOR :- Accre>ce 
quo a todos o.s vo.nto._'l"ens apont&.dna j untam os 
moradores dos suburbios a de não pag·ar~m a 
t.au do L1·ansporta, a que estão sujeitos todos 
os demni s p:tssageiroa. 

A ' vi s L~ de t lldo isto, fo i que o senadot• por 
:i\Iin•s. levado ele um pr incipio da justiçl>, pora 
remediar um mal maior, aconselhou a sup~•·es
~~o dos trGns de suburbio> que, como j:í. d1sse, 
cons~va daNm p:oejuizo.. · 

Nin;:uem. de boa fé , SI·. p rssi dento, tam, p~r 
eoeseguinte o direit<l de tornai-o o unico re
spousnvol por um& auppresslio nem sequer a inda 
r esolvida, ta.nto m lis 'I. a ando S. Ex. neS3o. p:ll'te 
do seu discurso foi apo1ado por outros distinetos 
acnodores, co-~eli!l"ionarios e dos mais di•tinotos 
Elo nobre interpollante, como consta. do Diarío 
OtficiBI. 

A proposito da tua de t ranapot·to, o h onrado 
deputado .reeditou umas exclamações empha
ticas que costuma soltar sempre q uase lhe pro
porciona ensejo de fültr oolore aquollo fac to. 

E' muito loumvcl,muito legitimo, mnito justi
ficare!, Sr. prasiden te, desejar e procurar popu· 
luida.de. QueN r angariar o applauso dos seus 
concldodlos é na realidade uma aspiração que 
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deve tentar um espirito tão levantado e de ideas 
tão esclarccidtta como o do illust•e doplü•d<>. 
O que, porém, uão se coaduna. cotn. a. conhe
cida gi.!ne:rosidade e critcrio de S. Ex. é tentar 
obtel-o á custa de outrem. 

Assim, St•. pl'csidon.te, S. E>:. foi tiio louge 
nesta sua alia.• j usla ambição quo en'l'"o!ve u 
uas sua:i arguiçVes dístinctissimos amigo setlf3.~ 
cuja defesl. não n1~ CJmpete f:tzl!r. 

Tinha. eu dito ew s.p::tl'~G que~ quando oS')· 
nador por Mina~ so rcferi•1 a cobrança do illJ.
posto a~ transporte de que se acham isentõs 
os habitantes dos subnrbios, for~ apoiado polos 
Srs. Junquail."a G Antão, 'lué pl•ocl:l,mar~w &e r 
ac1uillo uma injustiça. 

O nobre deputado retorquiu q•1e o senador 
por Minas ignoravn. !l. lei d~ orçamento que 
determinava aquella isenção. Repliquei eu 
qua er:1 exactunent~ n quella in_justiça da lei 
q r.te ell.~ e os ~cus colle;;.><. amigos do nob:·e 
de }lutado, haviam cen•a,·aclo' 

O Sn.. DuQGE-EsTitAll-' TIO:xEntA :- Et·
ra.!\\Jll, •• 

O Sn. AFFoo;eo CELso Ju,;wa:- Pois o St·. 
senc>dor Ju:.quoira. cujos altos merecimentos 
não lll3 cabe eleva~.· n~ste muwento, mas que 
todo o pab-~pr~cin (apoiados) ; pois o Sr. con
selhGiro Antii.o1 em cuj~ longj, vida no ~he3ou.L·o 
prestou relevantes s~niços, e tantos outros,h~
vi~ de commettor assim um erro palmar 1 . .. 

O Sá. DuQUE-EsmAn., TmXEUH:-Erraram, 
pois jo.lgaram cobra>el o que não era cobravel 
l'Or uma. le:i do orçamento. 

O Sr:t. AFFO"so CELSO Jv><<Oa:- Quer V. E~. 
dizer que elles não conhecia01 um>t J~i à.o or
çamento ! •.. Veja a camara até onde chega a 
cegueira. da accusnçíio . .Eu appello, porém, do 
juizo do nobre deputado p::u·a o do seo proprio 
partido, para o da caruar~. para o dos que me 
ouvem, pata o do paiz ! (Apoiaclos .) 

O SR. DuQUE-ESTLUtH. TEtXE!l'"~'- EHes 
roram vietimas da eloquencia do senador por 
Minas. (Oh! Oh!) 

(li o; Ol<I>"OS ap,"·tci .) 

O Su. AFl<~O~.iO Cz;Lso Jt;;:'lõlOR~- E' um:.1. eya.
siva est1, que ncab~ do te1· r~•postn ~omplcta na 
espouhnco. interjo,ição cle pasmo co1n qu.~ foi 
1·ecebida por tod~s os lados da cr.mM·~. 

O SR. J. PE~mo:- V. E.·c supõo todos os 
seaa:lores uns idiotas. (Hilnridado p>·o!o~t-
9alla.) 

-prcmpto a. !eva.n~ar e responde1' CtliJ'almento ~ 
quah1uer :t.rguiç.:to d() S. Ex. 

Não tive parte pessoalmente na cor.fccção do 
alludido imposto, nem intarfe'ellcia direct:> no~ 
a.con~eciweutos proYocado.s pelu. sua cobrança.4 
Tam:1nha scgura.n.çtt. lenho! com tudo, da leg·a
lidade e ~ert0za com que o go,·ernry procedeu a 
respeito qne, perante todo o pJ-iz, .COd1 a mais 
~·)m}Jleta. Uençii-; de consciencia~ dedaro LGm 
~ut-J quo reelnmo a. onc~UlfHlç.:\o do. respons~hi
lida.de de tLido qu.an~o enLão o:;: f~z . corno ;;.i ~
idt!a. fõl·a minha e minha a :ma IT\.Oeliçâo. 

O Sa. DuQor:·Eõr:t-<OA TEC»:tlR.\:-E" noh1·e; 
mos ~ de mall gosto, · 

O Sr'" AFFo~so CEL~o Jv:>Io~:- Não e t"J 
de I;J.au g"0.3~o~ poz•que fJ.l!o coo1 a max.i:n.ü. con
vicção. 

Consid~ro ~quello imposto ju.sti.~sjm·:., r11niw 
razo~tyel~ muita moJico4 muit0 cobrayel, desti
nado n.. 1u·oJ.ut.ü· 03 mc)b.otcs rcstihadost pol3 
e:tiste e!ll todos os paizes~ nõ'o y ingando s~
tis.factoriameute entre n0st llorquQ,Cl!l m1. ho1·o,, 
foi >·evo,-pdo. 

Auu;~·s Sns. DEPUTADos:- Em 1nú botá.'?!. 
O Sr.. .• l.i~po::-;::;o CnT.SJ Jr;:-;ton.:- Em_ mJ. hor~, 

~im, 1)-o~·que .além de revoga.;lo de urn modo iUe .. 
galmen~ injustilicav,ol, o foi quand~ j;i a su~ 
cobtanç.n. se fazin. sem ab11.lo a.igum, nct•3tn
mando-se ~ elte ~ populaçO:o. 

O Sn.. D••WE-E&mAD., TE[:<:Em~ d~ um np::.r t~. 

O SR. ,l.Hoxs~ CELso .r tiNCOR :- Quanto <i3 
d.e;Sordens hn.vidus naquclla época, sabe o n.obl'e 
deputa-do, mC'lho~· do que eu 1 quê! não foram 
produzidas p3la pop12lação s3nsata do Rio, m •. ,, 
por meii!. du%la clc agitadores yulgares que pro. 
cura.m, a. proposil.o de tudo~ tentar fa4e~;" subir o 
b~ixo cambio das suas pe~·sona.lidad2s. 

O Sa. .J. P.:"'rno :- Pescador·:• de ~g""-' 
tarvas. 

0 SR. AFFON$0 CEi.llO J CNIOR :-A popuhg~o 
séria da ca;ütal, que não impug-nara a lei na 
oceasi.ão opportuna., isto C, ft.ua.ndo foi discutilh 
e ~laboradn 9 foi-s~ sujeitando ao imposto} eon1o 
provam as tal,clbs do thesouro, r.,lati''''" á sn:o. 
aneCJ>dação. 

O Sr-. Duqu E-EsTR.\D., 
aparte, 

O Sr •. :~l'I'O><s~ Ce~so Ju!>IOR :-Não sol <!c 
rcpl·e.s~ut:l~i\o o.1g-uma a.ssigna.da.por illllh~rta~ 
de peõsoa5. Lembro-mo apenas de umajunt;
mento illicito n:. rua do Carmo e de um boml 
transfo:·mMo em barricada ua rua de u,·~-O Sl!.. DaQu~-EsTR.lDA TE<Xli:IRA : - Acredi

taram quo cllc não era e•.paz d' dizer que era 
cobravel o que não era. guayaun. 

o sa. AFF<>~so CELS JuNco:a: _Sr. presi- O SR. DuQu>:-EsTtuo.t Tzr:n:ca.~ dá tt:ll 
{lenLe, a occas.ião nü:e> O opportUna., nem en aparte. 
desejo t0m»r teru.po :i camn.ra mr, ho,•a tão arlí- O S1t. ,~l'FOXSO ÚELSO Ju~i!On :-Pois o nob~~ 
nntada, discutindo a ta:.:a de transporte. deputndo 'l"e se cliz conserv~dor de leL e fa" 

Peço, entretanto, ao nobre deputado interpcl- consGgui,temonte, a propog-andD. da orden\ e 
!ante que, quand1 tiver~ecasião,em mais amplo da legali.lade, queda que se re1·ogaese um im
debate csclare~a a questão, trag-a todo o seu posto !'egula.rmente votado pelo parb.mento e 
1ibello, todas as suas aceusações articuhd:Hi , sanccionado, só po~que alg-uns jornRes de op
contra. o imposto de trauspo1·te e aobre o )Jtoce- i posição abriram as portas dos seus eseriptorio,, 
dimento do e~-m..inistN da f~•onda. naquslll IJ o.fim de reco~b.er assignaturas parn tulla rerre
emergeneia, que me achru·ã na estacada sentaçãd : ... 
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Qu1l doatrioa ô esta ~ ... · Que por igosi.oaimo 
precedente não acria 1. . . . 

Sr. P"osidsnte, as d~sordens por mollvos d3 
cobru.uça d.e taxa.~t novas aão eo.w.mu.ns e Datn-
r-'CS om todo o mundo. . ., .. 

Ainda hoje publica a Ga=eto. de :N ot.c•as um 
t~legramma de Porluga.J., narr•ndo quo a arr.e
cod .çilo do• impostos mnnicipaes provocou um 
confticl-!', do qual ré•ultaram quatro <DOrtea • 
"·ario :~ ferimentos. . 

No; Estados Unidos, na. Belgica. a. propostto 
ao imposto sobN o sal e o trib"'• em .N~pol ·a 
por occo.sião da. cobrança do impostos aobro fr u· 
ct.os, em tods parto, rcpete'!'· S<l scenas iden
ticaa sem grande vo!oJ•, p01s slío filllas da n~
tul'nl' relutancla. e.m ac.::ei tar taxas novas, m-or .. 
mente qu tndo ferem algom Lant~ squillo que 
mais prezam os morado;·es da eapüal, a commo
didad •, ralat:Ulcia 'lU.e breve . desapparece, 
reentrando a.ZJ coosas n.os .5eus en:o~ norms.es . 

O Sa. DuQOE-I;:srlUn.< Tl!!n :raA:-Era um 
imposto odioso eobr.tdo só na oôrte . 

O Sa. AF>-oNso CaLso Jtnnon: E' oi nda um 
ong-:t.no do nobre deput&do. O imposto de t"ln· 
•port~ não só rec:~bia, como ainda recae ~obre 
a.tS estrlt.dati de íer1;u e cow~&uh ias de nave ga
cão " . npor garantid"S pelo governo. 
· Mas, qundo mesXDO só reeahlase sol!re " po
r-alação <ia cór\e .•• 

O Sa, DuQOE-EsrRAD,\ Te1nnu:-Era um" 
deoigu~ldsde : ... 

O Sa. A>'I'ONliO ç..,...., Jurnoa :-Qual des
igualdade ! Mesmo, porém, que a houvoaoe, 
seria justis•ima, p)rque a cOrto aufere benefi
cio• proventos e commodidados de que não g oza 
o re~to do pa.iz, qur~ 6 alioi.-:t qllorn as custeia. 
(Apoiados.) · 

O Sa. DuQUE·EST!UDA Tz!YZIM dá um 
''P~l"le. 

O Sa. AFNNSO C:tLso JuNIOII. : - Já moatrei 
Qm aparte a Y. Ex . que a c4rte desfructa mil 
se~viços provin~iaes e municipaes palj'os pelt.s 
provineho, sondo jllal.o ~aa quo~n parttcipt. d..s 
commodidao:les carregue 1gu.almente com alguns 
vnua. 

Leia V. Ex. qunlqu.Ol' rel• torio do minis
terio da agricultura o verl. ontre os servi
Ç(Ii : 

lnatNle;io primaria a seouodnria. ; 
Corpo militar do policia ; 
G~arda. urbana ; 
Instituto Jlaminense de agrie~tllura ; 
Passeio publico ; • 
Corpo de bombeiros; 
Ulwninação J?Ublic~ ; 
Esgotos da ctdade, etc., etc. 
htooom üllar llO novo mat adouro, q~te custou 

O:es mil e tau.to• eon.toi, e~eio eu; no encana
mento das aguas potaveis, -com o qual se des
.p.endeu. a oagatella de cerea de 18,000 coatea ; 
limpe•& das prai\UO; · de•p~•"• com hygiene, 
aaude e obras publicas, @te. 

Ora,. é ... ZO&nl qae quem.gozo. de tud~ isl.o 
pago {>"..los oat.·os, lambem concorra com o seu 
booadinb.o pnra o monte. 

O Sa. J. Pz:rctno :-Apoiado. hto équeé 
razol'vel. 

o s~. DuQUE-li''rllADA TBtXEIR.< d~ llm 
aparte. 
· O Sn. AFFONSO CEUIO JuNIOR. : - 0 nobre 
deputado dtrá que " o.lfandeg-:1 da cõrte ronde 
para. tanto. Nio ha. tal. 

Mesmo, ·porém, que ren<h sse, é mist~r de
duzir primeiro do seu rendimento o que lhe dão 
a.s l'rovincio.s, mormente a minha, a gloriosa 
província do Minas Ger-'&-

0 Sa. So.Utl!S :-Apoindo. 
O S:lt. AFFJNSO CeL•O Juxron :-Liquidemos, 

portanto, to.mbem de um, vez esb questão do 
imposto de transporte. 

Esl.ou dilJpos to a diacatil-a com o nobre depu
tado quanta:; v~lles S . E x quizer, pedindo-lhe 
qua traga as su 15 objeeçÕéo, que mostre a lei 
que o gabinete de então infringiu. Ape•~r de 
ser mAterh já amplamente e:xplorada, respon
d ere• immediatawenl~ a S. E :c. , sempre que 
lhe 3l>J'OI1Ver rovolvel-a. . . · 

O minislerio de então cumpriu strictamente 
com o seu deve ,· (q;poiados), nii:o fazendo m~is 
do que se~·uir '"' preoedentes de todos os p&lzes 
civilisados, e &l<Í m~snlO, os já usados elltre 
nóa. 

Assim, por exemplo, quando em !877 tratou· 
ae da hr execução ao regulamento de 1874, 
que impunha ao• pa,.,ageiros de bo11ds o. cbr~ 
ga.~o de rece~rem coupons fi.scalisadores das 
companhias, o Sr. eon~elheiro TholllAz Coelho 
ordellOU que a \)Olicia., por meio de força, coa
gisse os r•calcttrantes. Nine-uem, entretaato, 
reclamou, 

O nobre de~utado disse mais qne o senador 
J>ôr Min•s. que tão injustam~nfe accusou, 
yot;<va odio á populaçã:o da. cõrte. Tanto 
elle como o orador votam a essa popula
ção, entre a. qual vivem o onde coo.tam nume
roso• o.wigoo, o mean10 càio que ors co-religio
narios do nobre depata.do, cujos illustres n omes 
t:;m enaooiado. · 

N:IO oei em que se tem mnnifeotado oeme
lb.a.n~G odio. Ao contr>rio, quando inYeatido 
interinamente da pasta. do imperio no gabinets 
5 de Janeiro, preo10u a qu elle senador taes •er
' 'i ,.Oa ao mu.nicipio neutro, quo a~é lhe gran
ge&rt.m elogios dA propria imprensa, entio em 
desbra:;tnda guerra contra S. Ex.. 

Prestaria elle esses servic;o~ si alimentaue 
o Lal odio ~ Promo1·eria melhoramen tos, come 
tem promovido ? O que quer di•er odio " uma 
população t Nilo ! .•. O que o senador por MinM, 
como to~s os homens de senso desejam, é qae 
haja justa. igualdade na. !listribuiçã:o dos impos
tao, n!lo sendo u províncias oocrificadiL• ero 
bem da ca.pítal . Fo1 nesse sentido que acon
selhou a suppressilo doa treiiB dos snba~bios, 
já sorvidos por uma boa companhia. que leva oa 
sous tr ilhos até o Engenho Novo, bavendo dahi 
em diante a.te Officinas os de Cachamby. 

O nobre depuhdo interpellante foi tão. cego 
em ou.a accuaaçã~ '1. ue dei1<0•1 de. ci tar Ulll .. 
outro discurso do senador por :tldinas, poetoriOl' 
ãquelle a que. alludiu, no qual ell& declara que, 
a oerem axactos os calculos de qae o• taes 
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trens não dão ]Ir~] mzo, desistia do coneelbo peque na retaliação,pois me mago~ram bastante 
que em toda. ~ boll. fé dera ao Sr~ wiuülro ~ ereclamaw r~2iposta compl'!ta, e que não o p(lo
da agricnltrua~ quando menos para. ger agra- 1 d9rà. otl'ender. 
davel a? digM · de!·Utado que primeiro fallou f Disse S. Ell:. que o senador por Minas pro
sobre. 0:1ssumpto e que é mor~tdor nos suburbio.a. r oodc.ra nesta ç1ueetão impn1clente e impe~lsada-
(Rito.) "'•nte. 

Qua.nto ao nobre ministro, S. E>:. disse h a Fique certo o nobre inte:pellante de qne o se-
pouco c1ue não havia autoriz do suppressão !11- nador pot•11Hna.s em tempo algum. em nenhum 
gum.a.. act·J da !:lUa vida, t")m proccd-~do sàm ~sr:-rupu-

.Aa e.rg-uiçõcs do deJ)utado poL Minas foram, losa. reftexão,t.a.nt~ que nunca a.nnul'tciau inter
todavia. em parte procedente• no qu·l toca poll~ções sobre resolnçõ•s que aind& não tinham 
a. S. Ex., porque nãn é isso o que consta sido torü.adas. nr:- mj:íraais se st.~rviu da tribun;! 
do oxtracto do seu di .-cu1•so publicado no Dia:rio pa.rhmenta.r para <liri~ü· circul1r~s aos seu111 
Officicd. dejtores. (H,laridade.) 

O S.a.. P.-\.Dtr.-t FL:t-:.1!\Y (ministr.J da agricul
tura) dá um a~>arte. 

O Sn.. Alfm,so CxLso Jul<IOR :-Bem. Mas 
desde que a deClaJ•ação de S. E:.:. 11ão eailí. cOil
forme com o extracto do Díari? O fficial, peço 
a S. Ex. que preste Jna.is a.Uenç~o aó.s re
sumos dos .seu~ discur.~os~ porque tratxndo .. s'! 
da palavra autorizada de um ministr.>, mor
mente da do actual, que é lida com avide• e 
prazer por to.!o o pa!Z, cumpre ·que o o1u 
pensamento não appareça truncado. 

Crc io, Sr. presidenL(l. t~r respondldo :iR a.1·· 
gniç.ões levantadas pelo deputado pelo muni· 
cipio neutro contra o s~nndor po: ~inas (.-ipoia
dos). 

O Sa. Dt:QU:&·E.,r,AD.> TJ':rum . .:-Maito 
o '1rigad•J. E usurario. (Riso. ) 

O Sr. Bezerra <le ;):[enezes: 
-Rn j:i.. tive OCC'.a.sião ~i": falh.r sobre a qufHstãiJ 
quG faz o assu,npt0 d• presente interpdlação. 

O Sa. So.<ll.Es :-A. oüdo. 

O Sa. Bl!:zEl\JU DE MEKEr.:g• :-Si volto li 
tribuna., é porque, tr '\ando-se de intere•ses do 
distri.cto que tt:lnho a honra lia repro.s ·ntar ne.::ta. 
casa. d? parlamento, nãQ quer-o que me julguem 
retrahldo. 

Ao demais, a questão p.ra mim estli. morta 
désde o dia. em quo leYa.ntei_ o mou protesto, 
a. ~tents. a segurança. q\It! me deram de atten ... 
del-o, n>o só o nobze. ministro ela agriaultur:l. 

O Sa. B:a:T.ERRA DE ?r!JCN"EZES di um aparte. 00010 seus dignos collegas, 
O S.aa AFFONSO C~:L~o JuNtOR ~-Não so i1u- C-onheç.o, Sr~ presid.ellte, ha long-o!~ a.unCI.6, o 

J!acionts o men dietinr.:to r.ollega f:l .nmig.o. ca.:ra.eter do nobre. rninis~ro da. agricultui\l.~ ~omo 
Vou sentar-me jli., deimndo a S. Ex.. o tempo conheço seus intuitos patrioth·os e s'u indeffe
sufficientc pora lambem defender os interessGs ctivel ei1·hmo; por isso nem um momento da
da briosa cidade de S. SeJaotião. (IIil.:<ridade). videi elo JlrOcedimento que teria S. Ex.; e tauto 

Resnalamos, com tudo, a. a.•g-!.!meTJt·lção. O qtte, s.ntc-e m('smo da S. Ex. ter~ e manife"bdo 
senadorp~r Minas, quando aconselhou a BU?- da. tl•ibuna e •le ter-me ~articularmentG :dado a 
pressão dos trens de aub~rl>ios não quiz fazer aeguranç l de que fLllet, eu garJnti a\'. E>:. e 
ma.l a niu.:;uem. senão lembrar u·11 meio de à camara que não hnvia perigo de· realizar-s• 
premcher lacuna sensível na in<•tior, pci.~ os a suppressão do tren< do tr .. fego de suburbios. 
trens oua ella s11ppunha darem prejnizo ness~ Si tomei a palavro. no din seg uinte àqueUe 
linha Íríam· servir a uma população eu~s into- em que os jornnes publicaram a. decbração do 
ressea1 por mais yita.cs e irupJ-rtanteS1 merJccm nahre winistro. f~iiA no eena.do,e cuja má inter
ser attendidas de pt·oferencia. preta~:Io tanto asstL<tou á populo.~lío servida. por 

O SR. DuQnE-EsTIHn,, T~,X~lR.\ dâ um aquclle tr~fego, foi pelameama razão por que a 
aparte. tomo hoje-para dar s 1 tiafa~ão de mim ; nunca, 

poróm. por Lémer ~ uo o nobre nlinis lro tome.sse o s~- AFFONSO Üll:l.SO :- A prGV$-lCCOr o UI\• a resolução :J.SiU>tlLdma, 
gm&nto do eommodid:ld&, dov~ria lambe,n a oll-
tre.da dCI fe!rro prolongn.r-ae a.Lé outros Ua.irros O Se... P AtlU.\. FLEU!lY (,niHist,·o da o.gricu~ 
oomo Tijuea., Laran~eíra• 6 Botafogo. tura) :-Agradeço a V. Bx. Faz-me justiça. 

Cumpre ainda. r•oordar mn facto. Quanli~ O Sn.. BEzEn.n.\ DE llh:NE2ES :- Comprehon-
fllDdou-se a COI!lpanbia Villa ltabel, a ai!.ninis- de-~e que uo meu caso ó preciso maia "lguma. 
tração superior da estr.1da teve, como já dis•e, cousa do '1 11e cutnprit· o dever: é proci•o mos· 
idê& de zsupp:-imlr o~ trans d:.} auburbios. 1nune- tra:r q~e o cumprin. . 
dialamen te, porém, o que r z ? Abaixou o preço E en tenho a cousciench da t ·r feito mais 
d!>s pass 1g,ns, tornomdo assim o Estado concut·· do que me po~ia ser exigido, Yindv á. tribuJU, 
rente de uma compul.hía particular, que lhe apez~r de deputado da mlÍO:ia que a.poia o ga
hs.Yía feito avultados d·>nativos, e qu -., me~·eciu bio.ete, antes wP.srno ele ter procurado parLicu
.ser collocada,. pelo menos, i~m ign ... 'llda.dr!! de la-rmente."os ministros, eomo ê de rigor. 
condições. Fo1 e•to injusliqa que deter1uin >u " Assim procedi po~ mo.is nm~ ra.;io, que foi 
illterpellação do Sr. ljomes de c~stro,a qu~ j,;. nlio ter vindoase••ão !lO dia 14, em· que o mell 
me rcícrí. (Apoi.:tdos.) nobre co!leg~ por ~lin.s levantou aqui a quea-

Creio ha.ver refutado quanto diss1 o nobre tào. R não qn~rer ser jnlg:tdo remrdat rio. 
interp ·llante em rebç io ao senador por Mins>. Feito no dt~ 15 o m'u protesto da tribulla, 

Vou ~oncluir. R·sta-me a.jnda1 porém, duas pro!!urei imm~dl.atamente os ·m ' US . .R.z:ni.gt:Js~ 
pa.la:vras de S. E~. que me autoriz.a.m a. uma • me!Ilbros d., gn.binete, e ti,"e a satisfação de '"er 
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as palavras que havia pronunci:ldo, ass~g:urand~ . O Sn. P A nc.1 Fr.1<G~". (;niniSfro d-z a!JTi
que o transito dos suuur uios n.i o. solfrel'U alte- C!lltura):- E u n unca CCl CSSll. ordem . 
rnç iio, cDnflrmadu.~ p7Io nobre ~mistr~ or:t pr e- o Srt. B.I!ZERR.I ot: ME~ezila:-V. Ex. ha 
il~nto, pelo_ nobre ro1otstro do zwper10 e pelo do est.ar Iembra.do, Sr . prçsidente, que, quando 
dlg"llO pr~BldGnt1 do COll.!eJho. : , tro.tGi OUtro diô\ destô\ qae>tãO, eu disse que a 
~u_mprl, porta?.to, o meu. dever com a. mruor idGa da. s11ppr-;~ssã~ de tr~ns: está ha muito no 

,.Jlic•tude. (.ipoH~dn.) . . cereb~o. do dil·ector da estt;aihda ferro, que é o 
O SI\. So.'-""'>; - No d1a em que cu t1ve a ver&detrO :.utor destA ceteuma q ne se levan

honro. do levantar esta questão, procurei V. Ex. tou no esph·ito publtco.· 
nest.' cM:t., como represent ante .to 3° <listJ•icto E' assim q11e. não ar\ do " "' Art.igo publicado 
<i~ cúrto, Pfl.l'~ lhe pedir qu~ tomo.sge sn >s p t·o- por S. S., como pri ncipolmen to p elo modo it·;·e
'"idcnoi<>S; mas n!lo o cncoutrei. Fique isto bem g ular e incl:plicavel por que tem sido feita. n a 
eb .!-o; eu não <pliz toml r o Ioga:- llc pessôa. {\}. osLt•od~ a e:~ct"ip t_ur:\.çri:o d. 1 renda de. cargas 
guma. pa1·a os submbios, se evidencia ~ue aquelle di- . 

o Sr-. BE•:anr.A· DE ME:-::er-.:;;: _ Ningucrn rec tor pt•ep~ra pacien to.mcntc os meios quej~l
r.OOe du~id1r da lea ldade do e.~ra~ter de v. E..:., g-~r conveme.ntes para aquelle fim .• . 
c o.;:rndC9Q·lhe •"'~ explicação. O . ~rltgo _o :am preparo p&ra a op>ntão, e 11 

s·o. pro•identc, em :ncu p~ssado disourso cscrl pturaç.ao e o preparo. para o govern? . 
.obre os:e assnmpto, manifestai :ninh3s idé:\S a Com off•nto, ouLra expltca~o n ão se pód3 ~~l' 
re•peilo, 0 hoje " provei LO n. onportdnidade ""'~" ao Í.'lct.o de (f\zer S . S. e;crtpLurar ~.'ll'ecett.'l 
ropetil -a$ . ' 1 g~ral d..'\ G~l:.ra.d a. n- rondo. de carga.s aos subur-

Nilo quero sobcr, e n isto r. stà concoda o btos. (,~o•ados .) . • • 
uobre mmietro da ~g-l'icultura, si " estrada de Jose e :.m e rro ltnperdoavel , S'. nac e um 
ferro D. Podro n rendo mais ou rende menos calculo culposo P":" chegar ao ~eSeJadO fim de 
do que Fia com o tmfcgo do• suburbios . acaba' com o servtço do flUburb•os, 'I.Ue l:eln to o 

E <l dlSS~ ' e sustento, que tal sorvi o;.o e um~ prooccupa. 
necessicl><le public• , e que a popnl nçiio da córte O SR. P AnU.\ Fu:um: ('ni»istro da agricu~
osl.á uo !:OZO deUG. o qu~ eonat! tne 11m direito, tura) : - EU:. r , feriu-se :1.0 t rem da. meb 
hn crjrca. de 20 ao..not> . n.oiLe . 

Nem todos os ser,-iços publicos süo retrilmiti- o Sn.. B EZE!U\.1. DE ME:<!IZES:-E' exaeta-
vos ; .nem c l\Ó p>ra os que o são que 0 povo men te o quo mais ineommoda "S. S., ~tne ó al
P"gl> llnpostns. lamente commodist.a.; e eu "pro\•oib o apar te da 

O nob:·o de pu.t \do palo i• dlstr ieto da côrto v. E>:. pa r$. Fedh ... lhe quo reconsidere esse 
~nticirou-se ~m declinar ex~mplos q ua disse- acto oh supprassão d:>quella viagem, que n ão ó 
pam to<la. n do vida, isto é, que o serviço de d d • 
a.n>:ilios a• companhias do n:weg:>~1io e:is os- e seu tempo, m<>S quo não eve ter a llcqmes-
tradas de f·!!·ro, em qu~ se consome.mmutos eoneia de V. Ex. 
milh~rcs da con~s da renda publica. não é O Sn. P,\DU.L FLEUl\Y (minist•·o ela ag•·ioul-
imm·)d i~t:\mento rotribuitivo, e o é Lilo indi- t-ura) ::-Quem suppri~itl o tre m dn i hora~ 
roct~montc, quan\o, ow propor~~~. c o do ll'l- O Stt. B &ZEllltA nE l\Ig~·l'!%BB :-An tes ie•o. 
f ego subr.n·bano. si n.:io fosso possival runnter os dous . 

O Sn . So.tnlls:- E o telographo o o corroia o O trom do meia noito e do itl<l ed inavel ue-
ta.n:<>s outros que dão préj u izo . cossilladc par:~ a !JOpul:IÇão residente fón do. ci-

O Sn. BJJ:ZEI\R.\ n~: ~h::-::zr.J:s:-Assim, pois , dndo, n •s par.tg ens servidas polo. astrad~. S•m 
r.enhumf\ fo1•ça tem a iniorm1çiio do directo1• da ello, os qurl tônt meiosfi9nü1 privados de virem 
O.Stl'ada da ferro D. Podro 11, quo deu motivo,·, !i curto, aos thca tros, aos blilos. a es,;ea diver
dechl'Aç;io elo n obro ministro cl:. ~gricultur~, timent.os que to:los os got"er noo iaeultnm às po
deehr :~.~o q11e foi mal intorpre tacb, como nos pulações dos grandes centros. como é a nossa 
ncal.a !"-. g;,;, de p1·ov:~.r. cnpltol; " 09 que tilm !'Cnuria de recursos, os 

Q11anlo mesmo. b"soondo· so nello, J>Or~u~ que \'ivom oxeias ivnmonto do trabalho, foram 
ceri.'\ mero~er-lho f~. o nobre minis tro tives.~o \>ri ~:>dOll de acresc~nbr ao •alario do dia, 
t•esolrillo supprimir os trens , niio lho era doznr qnasi somprCl insufllci o~te, o qu e lhe rendem 
rotroct~ ,··• ·. cl01<<lu quo r.cconllecessc sua falta certas occu plç5os que tomam par~ as noites, 
<le fundamen to. como se reconheceu. como revisão de jorn~es, liçõe~ e outraa . 

. A. ~irtudc, em c:ts~s bes, est.~ em não per- Sam nqucllo t;em; oa hio de perder esses . 
~tst1r no erro.. auxilies nec~ssa~ios; para ap1·ove~bre.m a van-

0 SI\. S~Ú.11s :-E' urna grande \'irttde dos tagom da rnoradlll barat• nos suburbios, ou hlío 
~OV0rnQS livr~s. · de vi L" morar na cidado, fazendo inuilo maior 

O SR. BEZE:RR.• ·DE MzNezEs:- Qn&nto mais despeza e tGndo sua famil ili. em muito peior es 
que o nobra ministro da a~ricnltn"" n&o dau condições d~ hygiene. 
ordem para. suspenderam-se os t•en~, ct~~ sup- Sr. pre:Jidcnte, essa prop csta do diroctor, 
pressão u ~~rector j ulgava necesaarta. S. Ex. o ~ra que se supprimiSS<l o trom da me;.a-noite 
q ue fez fotdar ord ·m áqnelle chefe para fater- l não püde deixar de leyor o nobre ministro a 
l b.c a. proposta, $iliCet. para estudar-lhe os ínn- toma.r ua maior atten ção os negocias d~ eatrada 
àament~s . . . de fe rro D. Pedro li, visto <]li A S. Ex. é qu em 

O n?b~e mnu•tro nllo deu o~dem:deli.nitin de tem a respou'"'bilidade prineip~l pelo modo 
s npprtnnrem·se os cmco trens . como se faz sna. administraçlio. 
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Aq11iHo, tenho eu di!<> daqui por varia. vues, 1 po;sibilidade de continuar a Mtllal direcção d~ 
nãG e uma estação public$; está em um gr:l.a estrada. 
de deamentil-o,mcalcut..vel. O Sa. LAcEltM "\VERNECK:- E' impofaivel 

A ~,ra.d'. de fer_:o D Pedro_ li, & começar que o Sr. millist1·o amanhli mesmo não tome 
pG4 '"'.' escr>p_t11raçao e a t;rnnn\r pela con- providencias. · 
ser~oçao .d.. liuha, protesta contra todas as 
nor!lla.i., as mais comeainha.~., de: uma. admini
stnção re!llllar .. 

Qnanto á e<aripturnção, ci\a.l'(li apenns dous 
fact<:>s, sufficiente~ para darem uma idéa do 
que p~r aUi va.i. . 

Deser)brill-&'9, creio que ~asua.lmente, um 
dosral.~tiO U3 CJ.i:u; o" dil'<lctoria ~rocedendo 
300 lllaJ.S ll.curados &:<am~s po.ra deter;uin;r-lb.a 
a cif.-a, encontrou, primeiro, a de 129:810$330 
e depois a de 130:423$~90, que, dü o a.viao do 
:mini~terio·da agriculturo. de 3 de Julb.o de !880, 
ficar/\ reduzido a 83:605.,~3. 

Que escri ptnraçiio ! 
O s •guDdo fact>.é este que tem uitim~me11te 

oecupado a altenção do publico. 
Com. um numero menor de passageiros, o ex

director encontrou renda l!quida, no ser~i~ 
dos trens d" suburbios; ao pa••o quo o aclual 
de.•<'obre de/õcit ! 

Eu não compr ·hendo cscripturaçãn dn uma 
repartição fisc«l, t<l que, dado um. de.~falo.ue, 
não denuncie seu \'alar c•acto. 

Pois bem ; a e•trada de ferro D. Pedro li, 
Mtação fisca[ de 12. O JO: 000$ não olferece 
meios de determinar a'J_uelle valor ! 

Sabe V. E :<e. como se faz para se poder ar
ranjar mesmo aquillo que se arranjou? Me.n
doa-se pedir a~s :h·egrrezes da estra.da. que vieiS-. 
sem ao egeri p ta rio dizer si tinham. on nã:os pago 
o f,•eh das mercadori~s que recebiam ! 

E' o sublime em mote~ia de administraçi(o ! 
E comC) cão sa ~ a.ssirn, si a ord~ro alli ó tal, 

í!Ue o l~Yr.J-ca.ba não 6 :rílbricado por niu
guem. com 1 vi nssegnr-ado, ~~m c.onteRta~Ro,, 
no Jornal do Oomme;·cio de !O de Abril do 
anno po.ss1du 1 ! 

O SR. 1L\c-DowEL!. ;-E' uma accusação 
!P'aY6,-

0 s~. BUERRA DE 111ENEZBS :-E á vista 
de taes faetos póJ~ continuar aquella adminís
~l'açio r 

O SR. So.\R~• :-}ias isto niio Lem expli
eação pos ivel. Então é p1·ecisc um~ commi<· 
<ão de inquerito q11e OX~<Wino ess• oact•iptu-
,.Açato. . 

O Sa. ilE>J<lmA DE MExl':Z~• : -Que con-
. Jhnça pôde u inspirar •• con La• tirad ,. de uma 
til escript11ração ~ Entretanto a receita. à da 
q1t:>n\i~ d' 12.000:000$ e o. despezn é de cerca 
de i. OJO:OO·J~OO. 
A~nigo do· nobr~ n1inistr"~ eu entendo que 

lb.e p~ '"to um rolc,ante senip, dando·lhe oc
ca;,ião d ; prestar ainda mais relevante ao pe.iz, 
levando s1vs vistas para a.q_u;l/.9 cahos e fa.
zeudo .na.~c-~r delle a. ordem~ .a re~g ulari<ht.de, 
e a moralidade, da1uelh!. importante re; artição. 

E tenho cerwz~ de que não terei o d >spra~ar 
de v e~, com> aconteceu em Fevereiro, dei~ar-so 
sem ex:Lroe o veridcaçin Üelos da ordem dos 
que teab.ú den11nciado, factos que provam a. im-

. v, v.-17 

O Sa. BBzmaa" oJ; MENEZllls:-E' tempG ~e 
tomal-as, pois que a. eottoda de ferro está en
tt•eg-ue ao acaso; e para provai-o basta. dize;-
que ha cinco ebei 's mterino•, h·., muito tempo, 
por11ue o dircctor não tem tido descanso pa~~ 
ps·opor os ctr.~ct.i \"Os ! 

E o nob-r.a ministro .sahe muito lnro. que~ em 
administração da JDella ordem, as interinidades 
são sempre alt(l.mente prejudíciaes so serviço. 

Assim a•seguram-me pessoas comp •tente• : 
qne r. estMa rla linha. G tal, qne este an no nào 
póde comportar o mo~imento necessario ao u·ans
port~ da safra, 
Voz~s :- Isto e grave. 

O Sa. BtzES.RA. DE MJt;s-Ezl!:B:- Como repre· 
sentante da aaçS:o,f;ltaria ao meu dever ai dei
x~ssa d) dar conb.eaimsnto desse• f•etos ; t3.nto 
mais que, além dos prejuizos do Estado [101' des
caminhos de t·enda, podem-se dar muitos pre
j uiz;s de vida, visto que a linh&. está m ul~ es
tragad·•. (Oh!) 

O Srt. P .-\PUA Ft.Wl\\" (ministro da a.g-l"icBt
twa) :- Desde quando1 

O Sn. BEZERRA DE MENEZES:- Desde ha 
muib, e em razão do modo como a directoria 
da estrado se oe~upa com elb, não provendo, 
nem os logare.s de chofe, que ~é~1. vagado 1 e 
p:incipalm•nte n[o correndo alie nwsmo :> 
linha, que o Estado lhe confiou. 

Nem ha que admir:u· no <J.U.C digo, visto qce 
ant·)a de mim o dis~e p~r" quem quiz enten
de• o nobre deputoào por Mino•. o ,_, •. Penído, 
quan1o denunciou :1. accutnulaçiio do c,•fé ll's 
~atações do interior. 

0 Sa. PADUA l'LEUR"! (mi,.isti"O ela G·[Ji"ÍCHI
!tu•a.); -Devo clecl~L&t ao notn·a de?utalo qua 
o direclol' da estrndll. de fe1•ro pediu <"êrhs p>r" 
a com?I'a do mat 'ris.! r o !ante, e n ca mar a dos 
~rs. deputado• voto11 per•o de 800:00USI)OO. 

O Sn. B&ZF.Rl\.< u& ME~'EZE>:- Não estoa 
fallando do lll&terl:ll rodunt~; Mlo do tl>~o, <!:>. 
vi~< pernuutenlo. (Apoi~·los.) 

E11 tenho \'ergonha,c •mo br,•ziEeiro, <!c desce~ 
neste ponto, ató onde vou, pa:a e,clarec'r o 
noiJre mi:~istro sobro o dcloixo que cnr~cteri~~ 
"ndministr•çiio da estrada do forro. 

Na estação do Engenho Noyo d Ju-se um des
cs.niln•mento de gt•aves COu.;eqllODCiaa, c)Ue 
ficou liquilodo, com n. sim ,les declaração-de 
não t·~r o guarda-cha.ve a.l>erto e:sta.-; mas que 
da ücw foi d'vido ao facto incrivel de se1· a 
cha,,e colloca.dra. da modo qne, fl)ch.ada., em YC:! 

de deiur lirre a li11b.a principal, dehava o 
desvio. · 

Isto nu11ça se vi.u sm e::ttrada de ferro ne
nhu·ma, nem m smo nos diri,-idas pelos nosso• 
mato tos. Isto só se viu na côrW, sub a lu~: d<'J 
uma directoria escolhida. 

O Sa. SO.\~Es : - Da licença par,; um 
aparte ~ Eu estava na est:tqão. O trem ex-
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pr<~sso pediu pas'5a.gem; o agente ma.ndou Q.roar- Eu d:sse, 81·. presid ~nt.e. qu'! o directo.~ dt\ 
· ra.r 0 tre•n de s;Jbu:bio:~, que tnzia. tal ver. 400 rstrada n:in snbe. não é c ap:kz de dizer q u.anto 
pesso.s, e desprezou a .''have. Este •geote ~ ha de ~arvão no deposito. F. autretaato o ca.rv.to 
até hoje oonsai·vado alh, e nem ao menos fo1 é tl!no iwportante ''e:ba de deope• 1 da cstrad 1. 
mud;do d~ _uelln e•t•ção 1 ao a outra. E atá elle aocitmulado ao 1-ewpo, confiado a 

o SEl. B~z;t;RRA J)E, MENEZE$;- Vô o no;re Utll uniel1 gnA-rtin. e á merce de qu~m qu.izor e 
ministro d:. a:;-riculLurà que o altandonn e ode- precil!ar ~elle. (Apartes.) 
lei to dominantes na a.<!mini,tr,>ção d~ estrada H• verá h YrO de c trga e descar.~a ~ E, si ha. 
de ferro D. Pedro I! s:\o attes~\dos por f.,cco s que tal and .. rá 1 Assw •ro a V. Ex. CJU ., o di
adduz.idos ?Or Olll:"o:s e i>Or t.oJoa os que coalle- rAetôr nto á cap rz de dizer quanto exigte em 
Mm 0 d ·smantelo daqui tio. ser.'· si o ·n~bre ministro Jb.e assegurar que vai 

O agente é pelo re jtulnmento obriqado a es- v e . I ficar· . , . 
tar presente na occa.siào d ! passl\rem os trens ; 9 actoa.( duec~or e _um c1.ra~ter m~nto nobre 
falt u a. ess! de"er ~o gu trda.-cbavee fvi quem e e ~m engenh~~.ro dl ttncttssuno,_ Sl h~:~ qu~ 
serv·u de bod~ expiatorio, ~ o di r •ctor c ·n- 1 e!l h ~o - relatorlO dos~. conselheiro Simmbn 
serva, paro. outl'o sinistro, 0 empregado que o do dtst1nctn en'l'enhe~ro chefe do. estrad~ de 
faltoll a se11 dever e den por isso causa ao I. ferro do R.o Grsude dn Sul, D_r. F. rmo Jos.e de 
primeiro. MeHo, em que e~t' affir ... a. nao t -'1:! aprove1t: 1d0 

Vou, nesse genero mah on men·.s. trate r 00 nenl um metro dos estudos fettos pelo Sr. 
conlteehnento do nobre tniniatro ootro facto é Penna · , 
que deve merecer-llu particular ;~ ttenção. E' de h L '• pore ·n, n 'to· depõe __ contra o sa'1er _de 
fr~sea. d~ta. S. S. ,porque póde-sc ser muito b >m engcnh'-tro 

UeS<Obrin-AA ca.<u•lmen te (sem?"" eoaual- sem ser-se pertto em trabalhos da esl!'<lda de 
mente} um faeto a . u sh·o que se ~ava b1 tempo, ferro. 
de mancommunar--se um agente de estaçã > com O Sa, DuQ:n:-EsTR~D.\ TEinmA :-Esta 
um chefe de trem p-ra ,Jelap:darem a renda di ;tincção não é fo.eil. 
proveniente dns IHSSag irss em~~rc,d~ alli, o SR. BEZBRRA. DI: MENKZI!a:- A •ng!
emittindo o agent ·cartões com ca.-imbo e reco- nbaria tem divcra•s cspcci.:uidades, _ estradas 
lhend<>-<>s o socio, em -.-ez de entreg~l-os na de ferro, minas, t rab•làos hydraulicos, etc.-: 
esto:\ção do de~t.tno. pó.::fe.se ser perito em um.:1., e não em outra. 

Desco~riu-se isto; e o que pensa a comara 0 directJr d• estrada de f~rro D. P~dro I! me 
<iUe fez O director ~ oi mu ito r' >opcitcvel pelo aeu ··a•·acter e P' lo seu 

l:''ez 0 que só S. S · f~ria. sab r; mas o nobre ministro ha do permittir-me 
Não deu «>nhecimento do facto ao min ist ro, que lhe di<ra: não são •ómente ~sses os preli

e puniu cabalmente os culpados, demitttndo o cados necesoari s P •ra um administrad·>r de tiio 
chefe ~e trem e conservando o agente, sooio important, erYiço. E' preciso sobretudo - oor 
daq11ello! adwinistrador. 

Oooto queri•m '1°0 SS . :6.•osse de maia ? O reguLuncnto da estrada diz quo. se esco· 
O Sa. PAouA Fu:var (m ini>lru da agricu!- Jherá, para director, de pre~eren cia. um en• 

t11ra) :-Quando se den o facto 1 f:enheiro; mno dev- ~-se · aub mten .er-qu"ndo 
O SR. B•-"BRRA oll Ml!Nn~s : - Este anno o engenheiro fõr cap:lz para a ' 1dmini -tra,~o-, 

met!IIlo; ha avenas mezes. quando tiver, como diz o me•rn~ regula.•nento 
!'u trago este f ,cto, que revolta, porque COillO -exper' encia., iUustração e activid>lda-. 

que elle não fiearã como ootl'U8 que denuneiei EJtpe riencia o aetual direc tor nunca ~ve, 
ha meze<. foi adquiril-a á cusb da barb:~. I0%'11- , ot cuet& 

llisse desta tribuna que a escr ipturação da do P.stado. 
est1-ada estava atra7.ada de um anuo ; mas ne- lllust·-ação sou o primeiro a roconh~Aer-lhe. 
nhum ~ume se fe• a tal re•pe!to. Acti•id •de, porôm, é qualidade e. que S. S. 

Sei que o direc tor pu licularmanle mandou é refracturi<l . 
informaçõ··s ao ministro e~plicando 0 f:teto; 8 E' g er •lmonte sabido que S. S. poucas vezes 
ainto que o aobre mini.•tre do o o~> se cala•se n~ te mana vai á estralo, e, quando vai, ó sem
com ellas, porque ••i <lus subterrugios quo p·e depois de 10eio-di&, e •ai &nte• d .. • t res. 
ellas enc•,.ram e tinb~ g JSto de provar a indlt. Ora, isto para um empre •ado chefe, a quem 
easa ma!leira de haver-•e o director do. estrad! marcnu- se um honor~rh de u>iniot"o o meio, 
de ferro. o qu' iln?>rt:l.? Importa abuld111:10 completo do 

Ap.-ora. já não póde o noure ministro verificar lozar que occn •a; p~rqne esse la\l'&r, dil-o o 
este f;c10, ror 4ue ji lá vão seis me<es, e oh•- orden•do, rechma todos o; minut)a do di.a e da 
mou-se pessoal eJ<traordin~rio, e trabolhou-se noite da ·parte de quecn o o·oupar. 
de dia e noite para pôr-se em dia a escript~· Eu t enho a respono1biJida le de meu nnmc e 
ya9ão. . do posi~ que oc ·upo .. m tudo o 'lue tenb.a dito: 

O Sa. P.<nuA FLl!OII.Y (ministro d(l. agric«l- e não dir ia, si llb esti'l' 'Sse certo de que o no-
tura):-Eotâ ern dia. bre ministro na de ''erific·•r a verd~d · sern o que 

O S:e.. BtouaaA "" MBNUES:~Devido a mim, itemooao mah~ deaea!.bro poosivel. (.ipoiado•. ) 
que ·linda por um inqu~'ito. visto qne oe de•- I Dwo diz , r, Sr. preaid,nte, que r ferindo-me 
prezou o ftagr:u-te, poderei pr.>var a verdade ã alt' adwinis traçilo J~ estrada de ferro O. Pe
d? que a.vanc ·•, sabon<lo bem o que eslava em . dro ll nio comp"hendo no meu a.nathema 
dta e o que nãoealava. I todos"" seus membros. 
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E' preciso fa~er e:<:e,pções, que as h~, entre 
os ch :fetí da.qudh, eutl'"S.da. c 'IDGt 1!3ei que al~ 
o digno inspectnr rio t.•.a.fe.go e o distin~to ('hefe 
d ~ c~fticin.llB, engenheiro tào d\stinCt(). pêlO B 'U 
sa.'oer e p ·la. nuiJreza de earacte:r ~ qo:ant-> e a.r-~i
vo e ~eloso no desoE!p6nho de sua~ fuDcçu's de 
eropreg"'do.(Apoiados.) 

Aq udl '" ot!icinas são um oasis n meio doa 
'desertos abra<adores d~ adutinillt.·açào da e;
trad& de fotTo .D. J>e.iro I!. 

AlE h L or.t .;1l1 fia regola.ridad~, ha &aali-. 
zação e h 1 progres•o tal !l.ue produz-se alli tudo 
o que se mand:<v& vir da Eurova e da Ameri··a. 

h~ q_UG e1)a,. ~êr;o á Sll& te"Sta Utn Ill.OI O in t •! ... 
1igente, :J-~tivo e pratico, como é o Sr. Nie-
meyer. (Apoi~los.) 

Naq uella secção da estrada de ferro niW ha 
senão me. ti v o pa.ra. lD u vor u para nos orgu
l~armos, por~ue ji temos alli o que nune~ 
tivemos no patz. 

Min h' s pala vro.s não podem ser ta.xada.a de 
!tU~ peitas ern relaç.ãu ao Sr. Ni~wey 'l"' 1 i 0 , por
qu·' ~ua.s obras a.hi estão p!!i1'3 at~esta.r 3. ver
dade d 1 que digo ; 2°, porque não tenho a 
honra. de aer mais do que simples conbeeido 
de S. S. 

Entendo, porém, que justiça não â •ó cen
aurar, e la.mbém lonT"a.r ~quem m~rece (~tpoia
das); e, si eu não trepido ·tn di•e• que o di~ 
rector da estrada não cumpre com o seu dever, 
devu oer prompto eta dizer-na estrada do ferro 
nem tudo. vai pelo molde de S. S. 

Digo que S. S. não cumpre o seu dever, só~ 
mente por sua. in~rei~; e disso o nobre mi
niStro póde a.sSJegur&r-ae_ indo S.ltlanhã: mosmo 
á. s.!L da düect >ria • verificzndo no li v' da 
porta o tempo qlle tem dormido o exped1P.nt.e 
a cargo do di~ector; e reconhecerá que tal 
exp~dienh nãC) (::3tá só mente atruza.d..>, está 
coalhado e azedo. 

E'-n.na qnaiu g-eral: e V. Ex., Sr. ministro, 
tem as provas de seus fnndamen.tüs ear. sua se
cretari3.. 

0 digno anteee•sor oe V. Ex. exigiu do di
rector da estr~da D. Pedro 1l um P''·' jecto de 
tarif<, especia.lment• p~r,, cert1s geueros. 

S. Ex. nio s i quanto t •mpo e; teve no poder, 
@ nunca exo•rimentou o sJbor da respa•ta. quo 
Ih e dé•• • o director. 

E nào e SÓUlente sobre tarifas: é <obra tudo o 
que lha ~:.ti{la o minist1•o; e&pedalmenLe sobra 
prep<_>St 1 de elf~ctívos pnra os Jog~re• provido< 
inter1nn.ment~, que o nobrtl ex. .. ministro exigiu 
e nu•Jea. teve. 

E' verds.de q11 e o à i rector deí ·n<i eu-se com 
um et~rno l"''gnla.rnento que eonfu!cion~v~ 
desde que entrou para a estrada e que terá & 
sorte da tira de Penelope. 

Nào poss >continuar, Sr. presidente, e termi ... 
mrei dizendo : 

1. • Que na questão dos trens de aaburbins. 
procedi c<;nf .. rwe a. con -·ciencia, cumprindo 
com zelo c acti vidad e o rnetl dever ; 

2 • Qae na. q ue•tão geral da e•trado de ferro, 
com qt1e me tenho occ u ?ado, deixo á res~n~ 
sa'lJli !ade e ooneei ncia. dt"~ n(lbrA minislro o 
e'tarne d .rs f.~ctc-s deauncia.dos e a3 pr vid~n .. 
ci •• energica• que elle• reclamam. (llf t.!ito 
bem; multo bem.) 

\lai a imprimir a seguinte 

Rcdacçào do projecto n. 12 7-B, de 1882 

A assernbléa geral I'esolvn : 

Art. L • O go1erno 6 an torlzado a conceder 
á companhia da estr"da dJ f ;rro !llogyana eo 
garantia. de jur )8 de 6 °/• ao anuo, e. por cspíl.Ç!t 
de 20 annos sobt·e o capital, nc Lrl.ax:imo, de. 
7.u(JQ:OW$, necess 1rio para qu' a ref"rida com~ 
pa.i.hia p1•olongt.Iê a sua via. ferre a do ponto maia 
c~n,'eniente ~ltÓ á mj)rgem es:.juer.J.a dJ Rio 
Gr.:~nde, sendo obdgada. a construir um r:unal~ 
]'ara os poç.,s de Coldas,na proúncia da Min~s. 

Art. 2.0 Esta concessio será considerada 
cadue·J, si os tt•abalb.o$ do prolong-atneeto não 
forem co ~~<lç.a.Uos den.Lro do _prazo de um a.nno, 
salvo caeo dQ for~-a moior. 

Art. 3.• O g<)Verno poderâ de.apropl'iar a. 
estrada depois de lO annos: 

§ 1. o Dentro do prno da garantia a e juro~. 
pagando um c.1pital, e"1 dinheiro ou titulas 'la 
divida pqbli~a ao juro da garanti a, iguaL á 
111..-mma. ga.ro.n.tids.. 

§ 2. o Depois do prazo de 20 annos de ·gar~ n~ 
lia.p 1gand' o capitalconforwe o§ 1.• COI'r$BpoD· 
deute á tnádb da renda liquida do ultimo 
quin~uennio. 

§ 3. • Si; porlim, a. companhia desistir da 
garanti·, de j"ros, aó poderá ser f•ito o resgate 
em qaalquer tempo na fórm do§ 2•. 

Art, 4. o A companhia gozara do p~ivilegio, 
de accórdo com as concessões semelhantes, por 
espaço de 50 annos. 

Art. 5.' Revogam-se as dispoeiçõesem CDn· 
traria. 

Sala das commi,sõ•s, em 21 de Setembro 
d • i882.-Affu"'" Celso Juaior.-Genoros9 
Margu<!$. 

O SR. PttEStDENU dá para oJ:'dem do dia 22 
de Setembro de 1882. 

f• parte 

i• discuasão do projecto n. 244 dé 1882 sobra 
matricula ao c atudante Altr~do da Cunha 
Bueno. 

Continuação da 2• discosslo do proj•cto 
n. 2.JO A rei<ltivo á revogaç;to de lei• pro
vinci•es. 

i• diseuss iodo pro jacto n. 243 prorGg-a.ado a 
licenç~ 1_ Victor M ·irellAs de Lima. 

2" discu.••ão do projecto n. 1J7 rel1 ti v o â 
eatrad ' de fGr,•o do Vour:<linho. 

i • discu«ão d., projec to n. 46 A rela.Livo á 
estrada de f •rro d'~ Aicoba.ç.a. 

3'- díscu~são do pr>jecto n. 23 A relativo á 
estrada de f~ ·ro de 8atnrité. 

z· dis·a,sâo do p ·oje to n. 2{4 di•pens•ndo 
a D. Maria Christina Macha~o Bueno da resti
tuiçíi.o do q'le r •stava á fazend • publica. 

1• ·liscus!!ã.o do projecto n.·J94 rel ·t'vo ao 
pag•roeoto de D. Floinda Jac ,ues Ouriqu,. 

2• discussão de projecto n. 1110 (credito ao 
miniaterío do imperio). 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 09:36+ Página 1 de 25 

132 Sess1ío em 22 de Se'e'llbro pe 1882 

Continu, ção da disouasão unica d• emenda 
do senado· (project~ n. 182) sobre privilegio• 
industrlae.s. 

As m~terias dadas para a 1• parte da ordem 
do di~ 21 de S;tembro. 

~ pa1·te (as 3 Mras) 

!nterpel1~ção do Sr. Barilo da Leopoldina ao 
Sr. rnin isti'O da agricultura. 

As materias dadas p1ra a 2• parte da ordem 
dos dias 20 e 21 de Setembro. 

i• disMssão do projecto n. 245 sobre favores 
MS professo'"'" d s escolas mnnicipaes. 

1• discussão do pr >jecto n. 84 A de 1880 
s.pprova.ndo a postura da camara municipal da 
crôtc de 28 do Janeiro de 1880. · 

Le,·anta-$~ a sessão ás 5 hor:l.s da tarde. 

ACU nA 73> Sli:SSÃO DE 22 ·DE SDTEJIBRO DE 1882 

PYe•iden~ia do Sr. Lima Duarte 

SUMMARIO.-EJ.PUIEnz.- Disenrllli do-s Sr!'i. Affonso 
Coho Junior~ A. J ll.radc Figuoir::., Maciel e Lou~otlt-O de 
Albu.quorqoe (wiois1ro de cslran(;ujro$).-DnDEl-1 Do Du
.Roguurilll~llt.o do. Sr. EscragtJ.ollo Ta.u.oay. Conti:cuaçio 
da discu~iio Uo projcc!.o n. 206 !, raTo.;aç.f.IO de leis 
JI!:'OTinci:Les. Dis.eUf.51) do Sr, Can~ido do OJi\.·aira..-111· 
te-rpellaç:.ã.o do Sr. Ba.rão da Loopohlina ao .Sr • .Dlinis tro 
d:1 a;ricultura.. Dhcu.rsos dos Srs, B01.rio d01. Leopoldioa. 
ij Padua. Floury (mlnistrJ dJ. agr!ctlltura.)-Ot'dQin do 
d~;l para -:s de Setombro do tSS!. 

A's H. horas, feita a· chamada, acham-se pre· 
Mnte• os Srs: Lima Duarte. Ribeiro de Mene
•e•, B•s•ou, Vieira de AndraJe, Mac-Dowel, 
Cruz, Ralisbona, Espiud~b. Antonio de Siquei
ra, Aug11slo Fleury, Jesó lllarianno; Ulhóa 
.Cintra, Joaquiln Tav .. res, Lacerda \Verneck, 
Rodrigues Jtmior, Candido de Oliveira, Diana, 
Rego_ Barros.. Zama, .Escragnolle Taunay, 
!i[artlm Franc1sco, Morc!lra de Barros. Carneiro 
<h Rocha, Contagem, Lourenço do Àlbuquer
que, Almeida Oliveira, The:plülo, Sinval 

. Víànna Vaz, João PeuidoiGonçalves deCarvnlho: 
C..rvalua R••onde, Cantilo, José Pompeu, Ulysses 
Vio.nna, Cruz Gouvea,/~ibai, Alcoforado, Po
rotti, l\1 ano :1 C •rios, Bar3o da Villa da B1rra, 
Souza. L ·ão, Aff~nso Celso J11nior, Prado Pi. 
mente! e R.uy Barboza, 

Comparecem depois rla cham~d•, 01 Srs. : 
Olympis Valbdão, M •oiel, Rodrigues Lima, 
E ulhões, o,nerózo Marques • .r uveneio Alvo.s, 
So~z~ Queir~z Filho, Franklin Do ria, Barão 
dJ Canindé, Vaz de M •llo, Ildefonso d·> Araujo, 
Hmrique Mar\lu~s. B•rão do Guahy, Andrade 
Figueira, Felic10 do; Santos, Carneiro da Cu~ 
nh~ e Tarquinio de SJuza. 

· A's H horas e 50 minutos, achando-se pre
sentes 63 ::lr•. d<~utados,o Sr. présidenle abriu 
s.seesíí.o. 

. Comparecem d·pois de aberta a sesão e 
a1nda. de~ In da hora regimental, os Srs.: Bal'ão 
da, L!"JpGldi~~. Alm.eida. Pereira, Pompeu, 
Artstides Spmola, Ignac10 Martins, Rodolpho 

Dantas, Atfolll!o Penna, Alvaro C•minha, Ma
!loel Portella, Alfredo Cb.~vao1 Leopoldo Cunh&, 
Matta Maehado e Soare•. 

Comparecem fóra. d1 hora regimental, os Srs.: 
M artim Fra••cisco Filho, Bezerra Cavalcsnti, 
Souza Carvalho, FelisberiO, Abelardo de Brito, 
Camargo, Antonio Pinto, Meton, Silyiano Bran· 
dito, Araujo Pinho; F. Belisario, Gonçalves 
F ·rreira, Geminiano, Duqaa-Estr~da Teixeira, 
Barão de Araçagy, ~erreira de Mour~, Tertu· 
lian.o Hew·i l ue•, Alva> de Arauja, Coelho Cam· 
pos e Almeida Nogueira. 

Faltam com causa participad>., os Srs.: Barão 
da Eatancia, Castello Branco, Gomes de Castro, 
Jo1to Caetano, Paulino de Souza, Perei1·a da 
Silva, Silva Mafr:\, Salustiano, Carlos A1fonso, 
P1·isco Parauo e Francisco Sodré: 

Fa.Itn.ro s~rn ca.usa. f>Brticipo.da., oS Srs,:Adriano 
Pimentel. B 1rão de Anadia,Bezerra de Men•zes, 
~sta Pin lo, Fernandes de Olil'eira, Ferreira 
Vianna, M ntandon , Paula Souza, P~reira 
Cabral, Rodrigues Peh:oto, Scraphico e Stlva 
Maia. 

E' lida. .e posta em diacu•siío.a o.cta 1h sessa:o 
do dia 2i de SetomJro corrente. 

O Sr. A:fJ"onso Celso Junio:>.• 
tem nee,saidade de dor uma G>:plicsção á. ca
mara para habilit&l·a a votar a redacção do or
çamento da receita, que foi publicada. hoje no 
Diat•io Of!icül, tondo sido hontem ~preoentada. 
á mesa. 

Está. com o original entTe mãos, e póde BU· 
geital-o ao exame de qualq.ler dos Srs. dopu· 
lados. Como sab= SS. EE>:., tendo havido 
graud:~ n(lméi.'V de amendas, muitas das·quaé& 
deoencontradae e de redacção dit!lcil, aconteceu 
que a publicação do Dia)•io Of!icial sa.hiu ~om 
algun• erros, 9ue felizmente a.ehav!lm-se já 
cerrigidos no arlglnal. 

O S!l. TAll.QlllNlO ·Dil Souu : - Eu tinha no
tado isso. 

O SR. AF~ONsO 0EL8~ JaNtaR diz que sim; 
mas, como os erros foram notados em pri
meiro lagar pelo pr.>prio relator da commis-
5i'io, es~e vem expliea..r á cama.ra. qtr., foram in
cluiúaa na redacção hoje publlcada algumas 
emendas, que se achavam riscadas e que s3m 
duvido~ sórnente por engano muito justificavel 
da. compoaiçi.o muito rap.da. eairatn no ])iario 
Otficia!. 

PortAnto o orador pode aos Sre. deputado•. 
que, para votarem a redacção tal qual ella 
deve ser, de conformidade com :>s emendas que 
passaram, que prestem attenção a lei t" ra que 
vai fazer na mesa o Sr. 1° secretario, sendo 
que, si não bastar a explicação que dà a S. Ex. 
neste momento, cabe-lhes ainda o direito de 
pedir que novaweute seja pubücada a rlld.cção. 

li' o que tinha a dizer. 

O Sr. Andrade Figueira ab· 
Lendo a palavra pel» oruem diz que, leudo no 
Diario O{fieiat de hoje a redacção do projeeto do 
o·~ameniO da. receita, deparou com ell:'eíiO com 
enos nota v eis. 
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O nobre relator da commia~io de reda.eção 
acaba de decllu-ar que essos e"los não procedem 
do trabalho do. mesm .. cornm~ão mao oim de 
engano da typograph.)a ou da seoretari2. ao 
envi~r os originaes p . ra a publicação-

Nestes termoe a pnbli•ação feita no Diario 
.Offieiat de hoje nã·1 reprod.., otrl\halhoda eom
mis:~ão, eomo tem de ser submettido á. Yotaç:S.o 

O orador lembra, poig, á me~a. com 1 ~nerlida 
que ella por si póJe Lom•r, e si fór necei!Bario 
re'!Ol~ção da oamara elle apreaentarã neote 
sentido um requerimento,. qua seja. rBfrodnzida 
no lliario O /fi cia! & publicaçio da redacção 
definitiva, o.filll · de ser depois submettid!lo ã 
votação. 

O Sr. Affonso Celso Junior 
observa que essa ~~producçilo não é na cessaria, 
porque os erros estão êorri!l'idos no avulso, que 
dentro em pouoo •~rá dilltribuido pelos Srs. de .. 
putalos •. 

O SR- PRESIDENTE declara qne tom:ml. na. 
devida consideração as obl!ervações feitas pelo 
Sr. Andrade Figueir~. 

Não havendo maio quem peàU;~e a pala.vr>-, 
dá.-o~ a ~ela por approvada.. 

O Sa- 4• SECRETAll.to, servindo dei•, di conta 
de segnínte 

EXPEDIENTE 

Officio' 
Do Sr. 1• secretario do s~tÍado, de 21 de Se

tembro c.orrente, eommunie:tnio que constou 
ao aenado ter silo sanccionado o autograpb.o 
da resolução i!a ossembllia geral, que approva 
as pensões eoueeiidas aos anspeça1as refor
mados Sal~etiano Fro.ncisco Du:!.rtc o outros
-Inteirada. 

E' lido e vai a imprimir para entrar na 
ordem dos trabalhos o seguinte 

Projecto 

1882.-N. 25!. 

2• SESSÃO 

A coru.missão de f.tzenda examinou a petiçllo 
em que Joaquim José Gomes da Silva Netto 
requer relevação do p&>amento do o.lcance 
encontrado pela ~hesoll!"aria d' f•~end~ do ~<•
pirita Santo contra o ex-adminiotralor da me•a 
de rend~s geraes da "Villa de ltlpemerim, Joa
quim Luiz de Azevedo Quintaes, afiançado pelo 
supplicante. 

Allega o supplicante em apoio da sua pre
tenção: 

i. o o~ e o alcance alludido ji foi pag-o pelo 
ex-escrivão da mesa de rendas Joaquim. Jorge 
da Silva Qnintaes.o qual substitui~ o ex.a.dmi~ 
niatrador noo seus imp dimentos, havendo, por
tanto, -iu?lieat~ de paga111ento na cobrança que 
presentem~nte se lhe faz ; 

2.• Que ainda na cobrança. promovida contra 
esse ex-e•crivão houve injustiça, porquanto o 
fizeram respousavel por ale mce da outro 
&:~:-administrador,' Mathia.s José Fernall.des de 

Sà Junior, com qnem eeae ex-eaerivio não 
serviu; 

3. • QuG na vedticação do alcance aUudido 
hou ... tanta vacilla~ão aa p&rte da th~souraria 
de fazenlb, que te11do em 26 de Agosto de 
iSt\4 remettído ao cx-eseriviM> uma demo:ae
t~ção em que dá COJllO OG\l debita a suautilL de 
i:333$957, poucos di·•• dermis o faz;.. prender 
coma alcançado exn 4:951$')77. 

Para prova do que allega. off0rece o suppli
ea.nte algun5 documentos e decl"rn qua muitos 
outros posaul~) os qu.aes FJ8 extra.via.ram oom 
ulila petição anteriormente endereçada no 
1nesmo sentido ao oorpo legislativo. 

Ouvida. a the•ouraria do f<zenda do Espirito 
Santo, dá uma inf rm>ção deficiente, e que 
nada esclarece a queotão. 

Pelo que, considerando que silo dignas de 
ponderação as all ogaçõea do supplicante, por
q_uanto, nem a thesouraria de Í<>%9nda póda 
cobrar de du~s pesso•s a mesma divida, nem e 
ju~to que se faça o sup-,licante responsa.vel por 
alcatlce do administrador que serviu antes do 
aau afi.-,\.nçadc., Q a commisaS.o de p3.reaer que 
se adopt3 o seguinte projecto: 

A ll.llsemblôa geral resolve : 

Art. i_ • E' o governo autorizado a. mandar 
rever pela thesouraria. de fazenda do Espirito 
Santo as contas do ex-administrador da mesa 
de re11ias de Itapemerim, Jo11qui~n Luiz de 
Azevedo Quinta.es, excluindo das mesmaa contas 
as verbas não pertencentes á sua a.dminia
tração, e ficando respons~vel o seu &dor, 
Jo•quirn J~sé Gome• da Silva Netto, unica
mente pelas qn•nti&s com que effectivamente 
tiver deixado de entrar. es•e e::s:-adm.íni•trador, 
a de qu& não tiver ainda eide indernniza.da 
1). for.onia publica.. 

Art . 2.Q- Revog.am·srJ as diaposií(?he em con .. 
trario. 

Paço da camara dos deputados, i B de Ss
tembro de :!882.- Prado Pimentel.- A.õe
larclo de Brito.- V. do MeHQ, 

São lides e \i!o a imprimir os seguintes 

Parec~es 

N- 294.- t882 

Pret<mç<!O dos emzlrega.rlos da secretaria da 
escola. polyteciín ica 

Sobre o requerün~nta em que os empl'<l
ga.d.os d~ secretoria. da escora polytecb.nica 
pedem a.ug-weuto do~ respectivo~ :vencimentos, 
a. · commissão de pons~es e ordenados, tenda 
ou,·ido o governo e não obst• nte a. informação 
prestada pelo director da. referida escola, com 
a qua) · nia du ridaria. concorda.t em outtas 
chcu.mst.~ncias, julrA. qne, 4 vistt do voto jã. 
expresso da cam,ra. dOi S<'s. deputados conlm 
a meem~ ptetençl!o, é da parecer que seja a 
maam.\ indefo~iÚll. 

Sala d~s commi&Oõeo em Zi de Setembro 
de 1.882. - Ilde(onso de .Araujo. - J~sc 
Mai"Í<\1\M. 
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N. 295- f882 

2• SESSÃO 

P,.etenç<fo dos empr•gorlo_s da ~fficimt litho
grapkica. do arclu~o mt.htaY 

A' commiasão de pensões e ordenado foi pre
sente o requerimento~ já inti)rmado, em que 

· os em pregados da offic na li thogl'B.?biM do •':· 
chi-.o militar solicitam augmento de ven.c1· 
mentos. 

A' vi•ta das informações prest,das pela re
partição de qn.LtWll-mestre :;•ne:•al, a •atis· 
fação de augmento· pedido iroport r:i em aog· 
mentar o deficit que ha em cada ••mestre pnr 
falta de Lra.i>alLo, liwi t~da. como oe acha 
aqr1(~l1a officín:t. a e~ec.utar ex.clusiYaiDente os 
referentes ao minist·rio da ~tuerr • . 

Assirn, pois, ê a cornmi-1~ão de pa.r~cer que a 
pe~çllo dos •upplicauLes não esta no caao de 
ser aL tendida. 

Sala da.s commissões em 2i de Setembr1 de 
1882.- ltde(onso de Araujo.- Josê M <>· 
~tanno. 

N, 295- i8B2 

2& SES:!ÃO 

Pret~nç<fo de Por,unatQ Josd dos Scm.tos e 
outros 

A ~ommissilo de p~naõe.s e ordenados, Lendo 
ouvido o governo sobre n preton~l\o .da Fort~
llato Jo é dos Santos e outros, porte1ro, bed~1s 
e contínuos d~ faculd ·de de direito do S. Po. lo, 
ainda que reconbe('n ser d' toda a e quiJo.~e a 
graça que a:Jlicita.m oa suppHcs.nteg, como in
forllla o dírector da meamQ faculdade, jul~?& 
toàa via que as circamstanc:a.s ftnanceir•s do 
paiz não justificam aetualmente ~ugmento de 
desp-,z~; e. assim ó rta parecer que seja. inde
feri la a alludida pe ti~ã:o. 

Sala das cornmissões em filO de Setembro de 
i88!.- llrle(onso áe Ara,.jo.- Josê Ma-· 
ríanno. 

N. 297-1882 

,24 SESSÃo 

Pretenção doo fieir do the.,urei~o da alfa"• 
dega do Rio de Janeiro 

h:npartando au.~mento Ue despeza a. eqnip.,._ 
raçà l dos veneio:len t :s dos. fieic; do the 'ilOurP.ir~> 
da alfa nJeg-t do !tio de Jan ~Íl'O a s que ora 
percehem os fieis de armazem da m •ama re
partiçJW_ e nã.o h vendo nor outro lado aoa!"gia 
entre as fon.eções dos primeir.:s e as. que ex :r. 
eem os segundos, sobre os qu~es além de tudo 
pes• muita maior t•'Bponsabili 1ade, c amo in
forma o governo, a qu ·m ouviu acommi•s~o le 
pensões e ordenados sobre o -um to. é a. 
me~ma comwis1iio de parecer quo seja in~~
fe "tJa a pet'vlt> doa fieis do thesoureiro á. •• al
iando a lo Rio de Janeiro. 

Sala das commissõea em 20 de Setembro de 
188!.- Dde(onso de Ara,.jo.- Jose M ari
anno. 

N. 298-f882 

P~etençtto tle Jose Camino dos Santos e 
9utros. 

.De a.ccõrdo com"" informações prestadas pelo 
governo, é :a. eoromiss;ão de · ensõ~s c ord •nados 
de parecer qae seja1ll inJef~rid;, s as petiçõ~s 
em que José Camillo dos Santos e José da 
Silva Porto, C;ste çarr..ereiro da caiêa de Ca.P.té, 
na ·Bahia, e aquelle da de S. Pauh, pedem 
s.ugmento nos r1-•spectivos ?encim~nl'!B. 

Sala da• cmnmissõ·>s em 20 d; Setembro de 
1882.- I!de(onsa de Araujo.- Jose Mari-

a tu~ o. 

N. 299 . ...:_ 1882 

a• SESSÃ.O 

.PretenÇ/Lo de Pedro I gnacio de Miranda 

Não comportan:io as actua.es eircumsta.neiaa 
financ~iras do paiz angmento de de pezas, ó 
a cowmissão de pen <ões e or·iena.dos de pa· 
rec~r que seja indefe;·ido o re{ueriment' de 
Padro Ig-nacio de M irand.a.~ amao.•teuse da 
secreta-ria darel=tç&o da côr-te, solicitando au
groonto dGa respeetivoa vellcimP.nlos. 

s~l" da. commiesões e rn 20 de Sete robro 
de 1882.-lld.e(on>o de A-rav.jo.- Jose Ma
rian~to. 

N. 300.-iB82 

2& S:ESSÃ.O 

Pretençllo dos fieis de amza:em da a!fandega 
do Rio de Janeiro 

A commissão de pensões e orden~doa, tendo 
ou vide o governo sobre a. petição doe fieb. de 
ar~aar.em da alfundega. do Rio de Janeiro e eon· 
formando-se eoOl p,I:J infvrmaçõoa prcsto.d. ~s, ó 
de parecer que soja. a mesrn:> in.deferida. 

Sah das commhsõe• em 2\J de SeL&mbro de 
188~.- Ude(oraso de Ara.,jo.-José Ma
ria.nn<~~. 

N. 30i.- i882 

2& S:E.SBÃO 

Pretençllo de Raymundo .Aloes Serr~o 
~ outros 

A commiSJsão de pensOes e or~ena.dos, te-ndo 
ouvido o governo sob:e as pretençõ'a de R.&y· 
m ndo Alves Serrão e outros, emprega. los da 
ea~a d~ moeda, e Antonio Gomee f'o.a<, lhe· 
s ur iro dp, • ucoma. r~partição, e conrorm~,ndo·se 
com as info~rnações 1•re•t d&~~, & d' p"'ee~r 
que sejün ae mee'nas petiçõ·s indeferid'"'· 

S•la. dae COmllliseões em 20 de Setembro de 
:1.8 ;2.- Uà-efonso de Arattj9.- Jo•é Ma.ri· 
anKO. 
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E' lido. posto om discussão a approvado 
sem debate o seguinte. 

Parece~· 

18ll2-N . 302 
2.a. sE.ssh.o 

Pt-eten~rto de D. R%n. Petronirha d Olíueíra 
Ribei.-~ 

A' cammissão de pensões e ord,na.dos foi pre
sente o rll1ne ·i·n ~nto dnr.nm·•nt&.ào em que 
D. Ro'a. Petronilha de OUveira Ribeiro. viuva 
do capitão Ant.11nio Luiz Alexand.n Ribeiro 
solicita una pen,ão. 

Nw sen1o d• competencia. do po1er la :rislati .-o 
a. cone ~ssão d~ m@.rees pecaniar as, a corn
mhsão é do p~recer que seja r ~metLido ao 
g verno irn:1eria.l o cilado r~quethuento paz·a 
ser tom~do na eonsileraçiio que merecer. 
s~ta d~• comooissões em de Setem'Jro de 

f,q$2.- llde(onso de Araujo.- J os6 Mar i· 
ann · ~ 

E' lida, posta em discussão e approvada sem 
debat' a. redacQão do pro,iecto n. 127 B, de 
188·~, sobre o prolongamento da estrada. de 
ferro :MDgy • na. 

O Sa. A"nR,\01!: FtGtnmu. (pela ordem) diz 
que visto ter sido a r••dfi.CÇÕ > no Orçamento da 
recta. publicada nn Diu.rio Olflcial com erros 
nottv~i'~, vai r ~quere1' que ~ej2. pasto á. vntação 
t>. redacçilo, depois de distribuídos os avulsos 
'lue a. re~tificam. 

V e:n á meaa., é lido, tl:lohdo e posto em dis
cussão o se;uinte requerimento do Sr. Andrade 
~1-~u.eira. 

Q11e fique adiada a. vota~ão d" ~edacr;:ão d• 
receita, para d~poia que fór di•tribuida a sua 
publica~ao em avuls,s.- A.n~ra:le Fig•teira. 

O Sr. AfF~nso Oeleo Junior 
dir. que a ex i>lic Qão dada ha pouco referia-se 
unicament~ á· public1ção da r.,d.cção, que ll'j' 
vem no Dia.Tio Otft-;ial. A reda.cçã1 definitiYa. 
já so acha e •eoimada de to-tos os erros que ap
pareceratn hoje na publicação official. 

Porém, eomo o nobre deput·1do pelo Rio d • 
Janeiro ponde-ou 'certad ·mente que só pelos 
nu tleros A a. red 1ccão defin:.tiva é , n" a c~m11.r:t. 
pó~ e Mnheaer o que vot•, apen•s declara, como 
membro da. commissão d• rooacQã1, "~eitar e 
votar o re,rue imento d' S. E:<. (JI ui to bem.) 

Po~tc a votos a r~q uqrirnênto, á ap: ... rov .tdo. · 

o SR. ALvARo CA><lNHA :-Entiio esta adi:ada 
a. Qiscussão~ 

O Ss.. IGNAcro M~RT!Ns:-A vota.·;ão. 
O Sa. AL'I'ARO CHHNHA E ouTRO> Sas. D!iPU

TADOs : - Está a di 1àa. a discussão. 
O .Sr. Xgnacio ~J:artins (pela: or

dem):-$•. presi.ento, desaj\Va que V. Ex. ti
VeMG a. bond -d ~ de in.f1ltm r-me ai o requ 'rÍ
mento d' nohre d~puta1o polo Ri" de Janeiro não 
foi adhndo a votação d~ redaqão, o por con· 
aeguint' oncorrnda Mtil. e discussão. (Nao 
apoiad,..) 

O Sn.. PRESID~STE : -Não o entendo "'•sim. 
O Sll.. b,._,mo ~ARTUIS:- V. E:". de <hrou 

ha pouco eno .•rrada a dis~u>são do requeri-

mento do nobt·e dep11tado, q11e ent•·ara. coojun
tame,te em discuss1o com a retlaeção do orç:.
mentQ. 

O S11.. PnE3WENTZ .: - D J•larci unicam~nte 
encerrada a diocussli~ do requeri!llento do nobre 
deputalo. 

O S11.. I"JHCtO M~RTt"s: - Re>peito a opi
nião de V. Ex., mas o que m.e pal' ;ceu inferir
se do r 'C(Ilcmnento do nobre d 'P"t •do foi que 
e1le tinha. por fim adiar simpl•JSmente a. ,·ot.•<;à'a 
e não a. discu são. 

O SR. Pn.&stD~N1'E : - Entenden'h·se litte
ralm •nte o regim ·nto~ podia-~ rewlver da 
a.ccC.rdo com. a o~initi:o do nabre dep11t..1.do; maa 
de\'O de ·ia.rar fJUG sub•netti i 1t"Otay:to a.ni(!a.
mente o U•Juerl wento do nabre deputado elo 
Rio dü Jaaeir •, o, appr.•vado ll l co ;no foj, està 
aJi.a la tanto a úis:.;.ussãa como a votação. 
(Apoiados.) 

O ISx-. Ca.ntão (p~!a ordem) pede ao 
nobrs pre•ideutc que conoulte a casa si lhe 
concede uma urg ~n.cb por i5 tninut~, na. a 1S

são de segund .... t'air~, pa~a tratar de neg.>cios 
rehti vos :i. catechese e ci vilis!.çãO do> ind.ios da 
sua provincb. 

Consultada a casa, é concedida a urgencia. 

O Sr. Ma.ciell-Sr pre<idente, corre 
a noth:i.a de eetar r ~sol vila. a. questão, até com 
cer ~a as 1ereza antes tt"atad9.,. de reclamações 
braúleira• junLo ao govemo oriental, pelos ~s
•a.ssinatos do Passo /uuio, queatão ost ' que nos 
iuteL·essa., ooooo ti. Ame ri c~ H~SJpao.hola., e que 
teve gt'linde reperc .. ssão na Bur ,pa.. 

Diz-se 3gora q ~e eU~ esta resolvida por mo
do honros9 para a:nbJs os paizes; e, o que é 
mais, s Jgunl> a n>ti cia. dad~. res 1lvida de mo
<io o. ficarem assentai '>S C9rtjS princ:ipios ~"~on.
tt-a os quMo pr>tcst,.rai si por acaso b.ouv&
veed~de no que se t~m e<lalb.ado. 

Ee;ta.n lO P-~ ~sente o ill astr tdo Sr. ministro 
do cstr nq-ei1·os, p ~det"i,. a S. EJ::. que se dig
nasse in f J:"Wal' á co., na.rt~. si ha algum' co usa. 
de verdaie " semelhante respeito, pocque, no 
caso :l.tlit'ma.tivo. ·1n.nuncio dllsde já urna in~.er
pella;ão, por•tue sobre ~• base> 'I'" fornm 
dadas ao publico. co!llo aqu>llas ero que ~e fir
mo~ o acc6rdo, elle não póde exiatir, nem 
nós o podew~s approvar. · 

Em tojo o c~sll, e•pero ouvir a palavr~ do 
nobre miAist~o. 

O ISJC". :r.~urenç<> de .Albu
qu.l:'rque ( m.in stro (/.(J ~s:rang~iros}; -
Sr. p~e~idente~ ~M-i f::tçn e m poacas pahvr-!la. 
a le {itim~ cut•íosid,.de do honr~do deputado 
p'b Rio Grande do Sul. 

InfJ!izruente niio é Ol[ •c to qu~ esteja resol" 
vida a questão do Pa<•u Houdo; a.p~na• <J go
voroo ori •ntal eons ·nt:ll em rea.brir o !lumma
rio afim do serem tornados 03 lepo'men~os das 
test~m~nha.< qu' ju ·aram perante o conaulado 
brazileiro em MontevUéo. 

Já vê a carnara '1ue a notich da~ a pelo jornal 
:. que alluliu o honrad• leputado, tÍ pr,m.i.
turJ. O gove!n••. QOrém, confia q_ue a soluQão 
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deata qaestão serã conveniente e honrosa pari 
ol!razil e o Estado Oriental. 

E' o q ao me cabe por ora dizer ao illustrado 
deplltado. 

O Sr. 'I'hGoph.ilo doa San:toa 
pede • a. casa. canced> uma urgencia pJr 20 mi
u~tos para, na. ses3ão de segu :1d~-feira, tratar 
da estrad > de f~rro de P1.11lo AJl'ouso. 

O Sr. Thomaz Pom.peu pede e 
a ca.sa concede uma. ur~encis por 15 minutos 
para.na •easão de terça-fe\ra.tratar de n egocioe 
~o Ceará. 

ORDEM DO DlA 

O Sr. Escra.,oonolle Tauuay 
obtendo a palavra pela ordem, diz que na ordem 
do dia da hoje vê inolo.idos doii.S proj~toG quo 
com vantag-em pod -riam s ' r t!iscutidos& np.. 
provados antes de out ·as matAri:ls que neces
sariamente provocarão longa disoua;ão. 

Um d ' $S<l$ project >S é relativo 4 liccnço. 
pedida pelo Sr. Victor ll!eirelles de Lima., que 
está. na Europa. trabalhando em um grande 
quadro .. 

Esse professor d:. Academia das Bollas Artes 
pede qu ~ se lhe prorogae a lieenca que obteve 
do governo imperoal. 

E' um pedido d~ todo ponto p~oveitoso para o 
paiz. Os trabalhos a que se eatrega o dU.tineto 
profo .. or não poaem ur intorrompid>a, o nõ.o 
seri1 sem gr1n·e inconveniente 'lU9 o governo 
impediria o. sua prns1eu<;ia, Acredita. que a e~
mara n~o comb 1tera ~•se pedido de licença. O 
nobre deputado pelo Rio deJaneiro,o St·. Ferreira 
Vianno, já. negoll as v~ntall"ens que ha,-er:l. em 
se proporcionar aos arttstas brat >leiros os mei os 
de irem executar os seus trabalhos na Europa. 
E' preciso não ter id ea alguma do que soj-•m 
bell UI artes, para se dÍI.er qua com i gu •l faci
lidade ae trabalhem obras de arte, aqui, como 
na E or pa.. 

Outro projecto, cuja tr3nsposiçlo o orador 
pode, é rela.ti•o no pa.,<>amonto da divida ele 
D. Florinda. 

.-\ fur.eqd:nec~nhecea su" tlivid>, da mMteir& 
quo à de loJa " jll<IÍ~a quo ao mande pag>r 
o que o thosouro d:\'B a essa aonhora. 

P Jdo, porbnto, ao Sr . prosil9nt1, que eon
aulte á. â\til3.ra. 6i .:Jns!nte. na. tnu1..spo~içi.o 
desses pr·tiectos. afim de que s~jam imme<liata
'l!eDta discutid. s lo,!l'o dcpoie daquellea q~e 
d1zam re;petlo a estudaates. . 

O Sr. -To.sé ;u:arianuo (palc< o•·
dcm):-Si o meu nobre allll igo, deputado por 
San~> Catharina, garante que estes projectos 
passariio sem rfjg<!ue:,io . .. 

O s.,_ EsCR,I.G:\'OLLE TAux.no :-Absolu,·~
ment•. B...sta ler os pareceres das com~ 
. miBSÕQS, 

O Sa. Josi MAaJ.\NNo :- ••• eu nl!o r,.rei a 
menor olMcçlt >, tanto mais que SJu signa·•ario 
de um <I:llas; ma.slembrarci á caSG e a V. B~ . • 
a ne~oss1 Jade do:. se v obr o projecto sobre l eia 
}~rov1ne1aes .. 

Poato a v-otos, e a.pprayado o requerimento do 
Sr. Taunay. · 

Entr:~o em t• discussão o projecto n. 244, de 
1882, relativo ã matricula do estuda.nte .AlfrGdo 
da Cunha Bueno. 

O Sr. Ca.rva.lho Rezende re-
quer e a eama.~a concede que o proje, to tenha 
nma só diaeusaão 

São li<U•, apoiadas e entl'll.m em discusaão 
com o pNjecto, as seguintes 

E mendas 

Emencb ao proj~eto n. 214: 

Ig u •l fu-ror, p<>r ee nchar em idenlicas eir
cumst .a ciaa, ao estudante JulÍl de Barroo Raja. 
Gabaglia, par1 ser admitvdo á nntricula do i• 
a.nno da f&enld..da de direito de S . Paulo. 

S. R.-Sala dM S'lssõo>s, 22 de Setembro dQ 
i832.-.Rodrigues Juni.ot-.-J oào Penid<J . 

Emenda no projeelo n. 244, de 1882 : 

Conc·da-se ign >!mente &O ~Luoaute An touio 
C ' rloa Silva do Brazil di<peusa do e1cesaode 
idl\d:l para. p Jder rnatricular-sG na escola do 
marinha. 

S ·R. -Sal~~o das sessões, 22 de Setembro de 
i88~.-losd M ari"11no. 

01!'ere~ como emenda. ao proj ecto n. 244 o 
Mguinte : · 

.A u ;:emblé:>. g-eral rosolvo ; 

Art. i •. E' o g-ov•rno s.ntorizado a manda.r 
admittir á mat~icula do 1• anno da faculdade 
de dire:to de :3 . Paulo o estudante .>\lberto 
Gome_s Ribeir o da L~~. que tem lodos os pr~p~
ratortos a fr~qnene•~-

Art. 2<. Ficam revogadas as dispo!Íçiles em 
contrario. 

S. R.-~la d&s sessões, 22 de Setembro de 
1e82.-C'nn>aUw Rezende. 

Nll:o havendo quem pediase a pala:v-ra, é en~ 
cerrada a discussão. 

P o• to o. votos, ó ap•rrovado o projeeto com a.s 
emendas e remettido ;, commissão de re~ 
doeção. 

Entra em primeira diseu~si'io q_ projecto de 
lei o , 243, prorogandJ a licença. do Victo~ Mei
rele• do Li .. t~-

0 Sr. Escragnolle Taun.a.y 
(pela, ordeo•) requer que o projeclo teulla uma 
SÓ di<CliSSllO. 

O S1•. Candido de Olive ira. 
Cr•ela; ordem) O'Jserva que o requerimento 
d) nobre depu lad" não póje se r posto à vota cão 
por isso que a ma.teriado J1roject.o não a_daqu el
l u sobro as quaes o regtmento pe~ml!te que 
possa haver uma só discussão • 

O S11, EscaA<H<OLLE TAUXAT retira o •eu re
qne~imento. 

Não havendo quem pedisse a pala.v•a., é en
cerra <i ' a discussão e approv•do o projecto para 
passa~. á 2• di~cussão. 
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O Sr. Escragnolle Taun.ay 
(pela ordem} ~eluer qae o projecto entre imtM
p.iatamente em 2• discassão. 

E' approvado v reqo.erimento e, po•to o pro
jeoto e::n 2• discnss1:o, n!!o havendo quem pe
disse a palo.,•ra, .> encerr!ldo • o.pprovo.lo. 

O Sr. Esc...-agn.oll~ Tauna.y 
(pola ordem) requet· que o projocto seja dado 
para ordem uo dia em primeiro log-ar na. i • 
parte da orJem do dia d·; segunda-feira. 

E' a.pprovado este requerimento. 
.Entra em i• discussão o project~ dê iei 

u.194, relativo ao pagamento de D. Florind~ 
Jacques Ourique. 

Não hs.ve.ndo que:m pBJisst! a palavr-a., Â en
cert•nda a discussão e, p~sto a votos, é appro
vado para passar á segund• discusaão. 

O Sr. Escragnolle Taunay 
(pela ordom) requer que o pL"ojecto entre im
mediatarnente em 2" discussão. 

E' approva.do o o\ e req u.erimen\o, Q, poato o 
projecto em di~cussão, não havendo quem pe
disse a palavra ê encerrada a discussão e appro
vado o projec to para passar a terceira dis
cussi'io. 

O S1". Escx-a.gnolle Tau.nay 
(pe~a ordem) rc<tner que o pl'{)jecto seja dado 
em segundo logar para a i& p!ll'te da ordem do 
dia de segunda-feira. 

E· approvado este reque~imento. 

O Sr. Gonça.l.vesde Oal.·va.lho 
(pe!ao~d~~t) reque1· a inYer;ão d~ ordomdo dia 
para que entrem desdejã em discussão os pro
Jactas relativos ás prcten~ões de D. Maria 
Christina Machn.do Bueno e D. Rita de Campos 
M~ciel. · 

O Sa.. PllEJ.IDENTE declara que não pó de por 
esto l'eluer:imen\o S. vot~ção por isso que é 
feito fóra. de tempo, visto esta r-se jà. na orc!em 
do dia. 

Continuação d1 segunda discus~ão do projccto 
n. 206A. rGv3gando leis ~rovincioes. 

São lidas, apoW.das e entram eni. diocussão 
cr;~om o projeeto ~u1 segc.intes 

E,ne11da 

Fica igaalme~te revogado o àl't. 55 da iei 
provincial n. 1141, de 8 de Junho de 187.(, de 
Pernambuco, mandado vigorar pelo art. So 
~ ... lei n . i 499, de 29 rle Jnlho de i880, que 
supprirniu as agenciss filiCáes e a percepç.ã:o dos 
d,ireitos do outras províncias. 

S. R.-A. O. Carneiro da Cunha.-Jfa;"oél 
Carlos.-Oruz Gouuêa. 

Sub-om~nda. à emendo dos S1·s. Carneiro da 
Rocha • outres, apresent:l.da na. Be$são de 21 : 

Os para.graphos da lei n. 2221 de 6 de Agosto 
de 1881 da. assembléa. provincial da Bahia, são 
os seguintes; 

Att. 2•: 
§ 65. 10 rs, por milheiro de charutos; 

700 rs. por kilogram.ma. de cigarros de papel 
v. v.-18 

pardo ou amarello e 1$600 por kilogramma dos 
de outl'a qualquer qualidade ; 600 rs. pelo fumo 
picado e desfiado entrado uo consumo. 

§ 67. 100 rs. por baralho de cartas partu
guetas e 200 ra. pelo de qu•esquet• outras, 
en Iradas no consamo. 

§ 68. 20$ por pi~a de &guat·de!lte entrada no 
consumo. 

§ 09. 400 rs. pot' lata de kerosene, de mphta 
ou por -volmne ~om polvor:., dynarnite, breu ou 
alca.tr-ito, entrn.do no CQnsumo. 

§ 70. 80 rs. por kilogramma de assuca~ 
pnlverisa.do, cry.,talisarlo, ou refinado, entrado 
n.o consumo. 

§ 73. 80 rs. por kilogra:nma de aniagem em 
peças OlJ. em 5a.ccos, 01-clu ido o canha1\1aço ; 
200 rs. por kilogramma de faze:nda.s. riscadas 
ou me•cladas, fabricados de algodão cr<\ ou 
alvejado; 80 rs. por dito de fuzonda. d~ algodão 
IJranco :i imitâçii:) do conhecido por :>lgodão da 
fabríc~\ I'J1H~ entrR.rem no c."..orummo. 

§. 74. iOO rs. por kilogra>nma de cober
tores c toalhas de algodão sem pello, que 
entl'a.rem n.o consumo, e:s:cluidos Q:s cobertores 
c toalhaslo.vra~as e felpudas. 

§ 75. 5 of. •obre os direitos doa chapéus 
d~ feltro e lã, e 1$ sobre. cada c bpéu de pello 
de seda de q_ ualq uer proced >llcia que entrarem 
no c.onsmi).O. 

§ i6. 25 rs. por litrc de vinho de qualquet 
proc~dencia qne vier engarrafado; 40 l'S. yot 
litro dos não engarrafados e 200 rs. pot• htro 
de charnpagne e outros espumosos de qual
qualquer qualidz.de, que entrarem nc con
sumo. 

§ 77. GO 1'S por litro de cognac e aguardente 
em geral e 30 rs. pot• litro de cerveja, entrada 
em consumo. 

§ 78. 30 rs. por litro de genebra ou de lico
res, entrado. 

§ 79. 200 rs. por kilogramnu• de fogos da. 
China e 500 rs. por dito de fogo• de qualquer 
qualidade, entrado. 

§ 80. 30 ro. por litro de oleos ou azeites o•
trangeiros entr.l.dos n-o coneumo't menos os 
mqdicin'leS. 

§ 81, 800 rs. por fardo de feno ou de ~uaos
quer herva.s oeccas para forragens e oO r o. 
por cado. sacco eom fa1•ello, entrado no con
sumo. 

§ 82. 5 ra. por kilogran1ma de legumes, ce
re.aes fresCQB ou seccos que entrarem ptt.l'a . o 
oou.swno,a excepção d> trigo de qualquer qn•h· 
dade e de arro• em. cMOD.. 

§ 83, '5 rs. por litro de 1'inagre entrado no 
consumD. 

§ 84. 30 rs.por ki!o de ~abil:o,'l,ue entra1· par& 
o consnmo. 

§ 85. iO •/o sobre os direito& de madeira es
trangeiras, obras de alfaiate, de sapateiro, de 
marcenei~o de selleit·o, de arreios, de ferreiro 
de entclha.dor, feito.s fi>ra do paiz e tombem iÜ0

/ 0 

sobre as de seda, as quaes entrarem para o 
consumo. 

§ 86. :!0 •fQ sobre os direitos de phosphoros e 
perfumarias entradas em consumo. 

§ 87. :1.0 •/. sobre as direitos de louça de pó 
de pedr" n. :!.()3, e 15 "I• sobre os de louça n.s. 1 
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á 3, e i5 •/o sobre os de louça de por~ellana de 
!Li. 4á6 'entrádas no consumo. 

§ 88. 303 rs. por kilogramma de cera. vege
tal em b~uto e 200 rs. pelo de stearina. em páu, 
~ue entrarem em consumo. . 

K are in Francisco Filho-L . .Rat isbo~>a.
To$ e ~llarianno.-De.serra OaoaLcanti. 

O Sr. Oandido de Olivaoira 
começa obsen..,.ndo que esta quoslito ,·ai-s 'l 
tornando maia séria do que pa.reeia. á. primeira. 
vista. Ella j:l. de si er~ grave, porque, partindo 
de uma. violação d• leis, que ao attribuiu a uma. 
assembléa provincial, outr-ds viola.çlies se auc
eederam. e entre ellas a. mais saliênte foi a 
commettida pelo nobre presidente do couelbo, 
suspendendo por sua. autoridad~ uma lei pro
Tincial de Pernambuco. 

MlW, cert..1Dlenle, 2. camara. nu.nc..'\ podia sup. 
por que o projecto n. 205 A; qae c1gitsva da 
revogaçilo de uma lei provincial de Pernam
buco, objecto do aeto dictatorial do go,·erno, 
baTia de ser barea para. n. re11ogaçio em roass3. 
de todas as leis provinciaes. O que a camara 
nunca podia s uppor é que á ultima hora, nos 
ultimo• dias de sessão, quando o espirito es~ 
&ligado, quando s.s grandes qaes tOes agitadas 
no ~eu recmto aoson·erarn o tem ~o de modo que 
restou pouco para outros estudos, se procurasse 
reoolver uma quesLão pendenLe ha qnasi 50 an
noa de domínio do acto .addicional, Re pro
curasse ferir de nullidode as leis p ublicadae 
pelas assembléaa provinciaes em orçamentos 
aucce&Livos, a. face do governo • do! presidentes 
que os sanecion•ra.m, promulgaram e executa• 
ram. (Apoiados.) 

A c>mara s~be perfeitamente que esta ques
tõo Lem sido a preoccupaçiio dos maio eminentes 
utadistas; o ronsslho de estado a tem ag:itad~ 
varias vezes; e ao parlamento em muitos aanos 
tem sido apreseataaos projectos do revogação, 
m.as no eml.anto o parla.menf.o nunca tocuou uma. 
delibera~o, ou ante• tomou -n em eaaoa raros. 

E porque~ Porque o parlamento sabia per
feitamente que o resolver-•e ê!lta queatiO ez
llbr~<pto, ~em preparor o terreno partl noyas 
fontes de receita provinci~l, era leTar & anar
ch.in ao regimen das pmvincia.s, ers. eata.nca.r 
a• fontes de reeeit•, era trazer-lhes o de9ere
dito e a privução dos meios de fazer face aos 
variad"" ra.moe de ~rviço pu&lico, comig n'!odoa 
:lussambléas provinciaes pala l ei de 1834. 

Mas, o que o. parlamento nio fez durante 50 
l'llllOs de coníllctos, o que os governos ante· 
riores não qui•eram ver realizado, porque a 
oolução d~ quootão dopcndi~ do muitos oo.troe 
elementos e era preciso 11m systama perfei ta· 
mente organizado, porque além da revogaçao 
du leis inconstitncionaes , .era neeessaria .a 
ooneeaaiio do meio• para fuzer fuce lis ltt.eunas 
dos orçamentos provinciaea, o que não ~e pôde 
f&zer até agora, quer a eamara resolver de 11m 
j acto! 

O Sa. R.\TlBBox.•:-Esta p>·ovando o poder 
inveterado doB abu:!oa. 

O Sa. CA.Nn>oo I>:!l OLIVEIM obeerva que 
ae procura resolver esta qu&Btilo pnr alaca.do, 
~e trata-se agora de ampliar o projecto. que 

a prin cipio era tão modesto e que ref~ria-se 
sómenle á. lei ds Pernamb~eo, fazendo abranger 
por roeio d' emendas quasi todas as provinciaG 
do Im;,erio. E' wna verdadeira d-.rrama de· re~ 
vogação. 

O Sa. RuY BARBOSA :-Sobre leia que a ea
mara não conhece. 

O SR. CA,.,'DIOO DE OLlVEili.A diz que si é 
este o pregrauuna do nobre presidente do con
B 1lho, é nm programma. negati~o. é um pro
gram:na de destruição, qne inutilisa os actos das 
a.sseL'lblé ~a proviucia.cs sem eogit.·u· dos m ~ios 
de remediar o golpe desfechado sobre o orça.
m •nt.o das provineias. Tndo isto é incurial e 
&~orbitante das regraa r~giment&=s. eom') 
d.os principias constitucionaes . (Apoiados e 
apart4s .} 

As lei• provincille•, oo~tvàm que se diga p~ra 
prestigio desoes pequenos parlamentos qu~ sal
varam a unidade do lmperio, merecem tanto 
aca.Lamento da parte d$ nação, como a s proprias 
leio g oi'Oes . (AJ"iado.• • <>partes.) Sem duvida. 
que os aetos dai assembléaa não s>o inatacavels, 
mas para os eeus desvios e aberrações h• os cor· 
reet.ivos compendiado• no te:do da lei que ereou 
essa grande in~ti.tuição, isto é, no art. 20 do 
acto addicional. 

Neste artigo &atão marcados os tel'lllOS, ns 
formul •a; e a q ueotSo de formal.., é muito im
portante neste aosumpto, pelao quaes uma l ei 
provin ·ial póde ser sujeita ao parlamento para 
:ser revogaM . 

O art. 20, a caja leit11ra o orador nrocede, diz 
o seguinte : ~ 

« O presideate de provincia enviara á assem• 
bléa e governo geral copias auth.enticao de todos 
os aetos legislativos provineiaes, que tivsrem 
sido promulF.os, afim de se examinar si offen· 
da:m á coushtuição, os impostns ger.aes, os di
reitoa de outra a pro\'"i::J.ciaa ou oa tratados; ea109 
unicos em q11e o poder legislativo geral as po
derá revogar. ,. 

Conaeguintemente, exclama o orador, a. ea.
mara do• de{'utad)s só exerce esae direito, 
qunndo tt.o lelS provinciaee são enviadas por 
intermedio do go .. erno, quando " eommisa!to 
:ompetente da eamara dá pareeer aobre ell.aa o 
e só depoio de utudadaa, depois de mostrar a 
oocnmissão os vieioe e defeitos de qne a lei é 
inerepada, é qae ella póde ser objecto de deli
beraçio. 

O SI\. 1\ú.c-DowJCLL: - Tudo m3is é atro
pello. 

O SR.CA.ND!OO o.R DLxv:zrR.A chama a attenç!io 
da camara para. o que està passando ne•te lll&
g no assumpto, como se pretende um voto da ca
marA com tanto açodamento, como s s pretende 
ama. solução de tanta importa.ncia, aem os in
diopenoaveia esto.doa, solução do que depende a. 
ml\lluteaçã.o dos priucipiot! da. !ai de i 834 . 
(Aparres.) 

Observa que a eommissão apena.a teve tempo 
pua e3t11dar a. lei de Pernambuco, objecto da 
luta, ponto de partida da situação em que o go
verno se· collocou e de 'lue difficilmente terá 
sahida. (Apoiados e 114o apoiados .) 
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Foi em conseqnencia d~sta. lei qae o governo O Sa. C.cNoroo DE Or.lvElRA diz que o proprio 
assnmi11 a dictadnra, mandando suspender 1>s procedimente do governo e da caroara attenaa, 
dispooiçõesdalei doorç:>mentode Pemamb11co; e não jus.lifrct o abua0 de lançarem as o.ssem~ 
foi depois disto que !1-eommissão ros Jlvoua.cei~ ~leas1mpostJs sobre a exportlt~o. Tomos uma 
t&r em parte o projeeto do nobre deputa.do por qu~stão que preocupa a todos nós. O governo 
aquolla. prGvincia, que tem sido o paladino reconheceu um ela ;cit no seu orçamento; reco
dessas gara.ntiis ni:o sabe o orador si do com- nheceu que não podia. fazer o equilbrio da re
mercio9 mas contra os re[)'·e~'2ntan:tes da pro.. ceita com a Uespeza, e entr3-os ;1lanos 1lnan
vinciA., á assêmble1 provindal. O(!it'Oi do nobre presidente do congelho e da .. 

A commiosiio ae~itou o seu proj)~to, mas eis q11ell's 'tua o auxüi~m, a idóa qlle sur;ia, 
que s11rg-em diatiamente, pouoo a vou co. • . como o .Salus e:ttremo, foi o hnposto sobre a. 

O Sa. J\Lunm FaHCISGO FILHO : - Ja vê imporhção. (Apoiados • n<Ta apoiados.) 
qu~ não ha atropello. O Sa. lGK.I.CIO lii.1.RTIN3:- Mas a assembléa 

o Sa. c ... ,.D!llO J)j) ÚLIVJ'l{l\.<:- •.• emendas geral o poJi,, fszer. 
sobra diversas proYincias, propondo a r~vogação o SR. Ru'i BAll.BOZA:- Isto e Olltra questão, 
de todas as leis reputadas iuconstitueionaes, e mas o governo não achou ontra. fonte de i.mpos
pede~so a caroara um voto de approva~.io, á tos, e querem qu<l as assamhléas provinci>es 
sembra protect ra do governo. Este procedi- descu\Jram o. pedra philosophal; a questão é 
mento não póde ser. o de ume camara libe•al m.nito complen. 
quo . respeita as franqueza.a provinciaes. o Sa. c~l'!DIPO DE ÜLl\"11!1:\A diz que o pnrh-
(Apo•.'ui.os e !'partes.) mento,que póde lan~àr impostos sobre todas as 

Pot< .e posslVel, pergunta o ot•ador' que na font~ de r>ccita do paiz, só encontra para 
ausenc1a dos elementos de estudo.- revogoemos 1 f"r.er face o.o dejlcit a Jmporto.,ão, e entrotanto 
eru maes 1. grande nutn~ro de le1s qu~ nem ao ' com um só gol pé vão-so cstnnea:r ·a.s fontes d.a. 
men~s s~ conhece 1_ Cllama. a attenção da ca- receita das diversas provindas, levando a anar
mara para a redacçao de alg_umas em~nda~ que ~hia aos serviços a cargo dollas. (Cruzam-se 
devem ser votadas com o prOJeeto, a c aJa le1tur~ , 11,;t0,, a:prt.>·tes.) 
o orador procede. . O ortldor comprehcnderia e•te a.cto do demo-

Não se sabe qua.es sao estas leis. Os aigna- lição C)mndtido pelo parlamento liberal, si 
tarios da emenda podem as tar persWldidos da po•'V'ento.rn. os r.~ c\ amos da populaçã > da nação 
inconstitucionalidade da lei a que se referem, orazllgira fossem taes q_ue, mostrando a illegi.~ 
mas Mima da O?inião individual, por muito timidade dos impostos, rec!a.maase ao mesmo 
1'a!i.osa que seja, está a opinião da maioria da tempo o emprego de meios cnergicos para 
e3-mara, que só póde see íorru.ada pelo conheci- fazer desapparec"r a legislação pro1•inoial ; 
mento exacto das leis qo.e se pretende revogar. mas o regimen supposto 3-normal e:riste ha 
(Apoi:<dos.) O parlam~nto não conhece estas muitos annos e o contribuinte, embora. rc~la
leis, não sabe de que •~ tr~ta, tem de vobr n~ mando no seu exerci cio ~· petição,pagav~ o im
fé dos padrinhos e a somilra da conllança que posto taxado peb assemlllóa provinciaL 
merecem os signatarios da emenda. b;' certo que o conunercio de Pernambuco 
Eat~ revo"ação em massa vai de;or!l'!lnisar ultimamente não •~be o orador sob que infiu~o• 

o mechanis~o orç:tmentDorio da.s provio.cia.s. r-euniu--se, Ít:"!z qrive,mandando tambem repre
(Apa~tes.) sentação aos altos pode!'es do Es~do contra os 

z:np.:>st,.s da. provJncu. ; ma.5 convem notar qu.e 
ha. oito annos yigoraTJ. nJ. provincia. de Per
nambuco esse regimen que n p?pulação sup
portavn. 

Não d~fonde as leis inconstitucionaes, dará 
seu •o to contra aquella• 'l"" assim forem con
si<i.eradas, mas quer estudo, quer exame, quer 
recurso•, p~ra f•zer face ao de ficit das pro
vineias. 
n~vcma ~, pondera o Ol"ador' r1roced~r com 

•'{ue!la prud~ncia de nossos antigos e•tadistas, 
qRc danunoi~rnm o abuso sem Lodavi~ lançar 
Mão de$te meio e:s::.tremo. 

O Sa. ULYSSES VIA~,.._: - Cruzando os 
braços. 

O Sa. FEL!CIO DOS SiNTo• : - E.t.adista• ne
gativos. 

O SI:\. C.\NDrDO DE ÜLl\'EIRA obsêrv,, que 
elles retleetitwm 11ue as provinci~s não tinham 
outras fontes de roceit,;. no eotado depauperado 
do poiz pela rede da numecooos tribut<>s ~ue 
peia todos os act03 da actividade humana. 

Os minis\erios autel'Íore$ parmittiram que 
essas leis vigora-ssem sa.nccionadas por seas 
delP-gados. 

o SR. R\TISBOSA.:- As q,uesl.ões datam ue 8 
anUQs para c:i.. (H<> out>·os apartes.) 

0 SR. ULYSSES VIANNA :-Sempre com pro~ 
testos. 

O Sa. C.>smno DE 0Ltnmu. ;-Convem notn 
que o povo protestava, mas não obstante o• 
protestos b po.gando, e o p~rlamento que re~ 
cebia asses protestos nõo co'gitava de attender 
por~ue o parlamento na sua alta sabedoria ana
cara ya p.ara ma i=! aHo, olba.va. o me c hn.ni:smo 
dà.i f•rO'Vinai~s e via que era impoB.~i1"AJ. COl_ll a. 
reducção dos impostos de importação concedtdas 
as provincias e no go~o clelles faze!' face as 
despezas dos seus sentços. 

Pez·guntà o orador á cama-ra como é. que a 
provincia de Pe~nambuco ha de supportar um 
desequilíbrio de cerca de i.iOO contos em sua 
receita., quo tanto e a q u.anto roonta.:m 0!5 Ímp~e
tos, cujo. $uppressão so pede % Pois uma proVIU• 
cia que tem uma receita de 3.000 contos , ape
nas, dos quaes destina 'luasi a terça parte P'ra 
a inotrllcçO:o pu~lica, que tom de pt.ga.r- o seu 
fnnecionalismo, que tem de manter a força. po~ 
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licial nece5sari~ para manter a ti·anquilidaMpu
blica., CJ.?C tem de aecend~r ao serdço d~ vía9io 
p <Ovinc~>l e que p~ga ate despezas,q ue denam 
pertencer ao Estado, como a da sua secretaria 
de governo e ontras, póde ver-se de um dia pat-a 
o outro privada de uma som ma t:io importn.n ... 
te, sem cornpromettor o seu credito, e sem, por 
assim dizer, fechar até s.s portas das eseo las~ 
(Apartes.) 

E' impos•iv€1 que d~ um dia para outro se 
possa nutorizar uma dap~u11eração em liio larg~ 
escala, em um orçamento da umfi pro1·incia tão 
importante. 

E' certo qu~ o nobre presidente do conselho 
declarou que um~ das grand~s preoccupações 
b sua politica era r~solver o grande p:oblema 
1)eUíl1mtB .1m tanlo tempo~ era discriminar O':i 
i:npo?tos que pe:tenciam e:s:clusivamente :ís 
JH'ovincias. reser~11-11do outrcs para as rendas do 
Est:;do. (A{Jn>·tes.) 

EiS· oowo se coweçH. is. resolver a queslão, e 
p~ra este ponto chuma a atten0ão da camara, 
dê um lado a cora da. de>truiçào das leis pro
Yinciaes, e de outro com a \'Otação do orçnmento 
l;:enna.l ; isto é, quando o honrado lltesidenle 
do con<elho entende que é neccssario com toda 
c. soffrcguidlio fazer-se a discriminação das. 
rendas geraes e pru;~ncines, eis ~ue elle -vota, 
porr1ue o minis~eóo, neste caso! yotou eis '1ue 
elJo <ota a prorogaç~o do Ol'Ç'lmento por dons 
:-.unos, mantendo conse~;uin temente durante 
esses dous exercícios para a receita g·'rll-l do 
E.st~do aquella.s taxas de impo.stos, alg-uma.s das 
I)_~J.ses devem ~er provinciaes. 

O nobro presid~nte do coruelb.o póde ter lon
,;:a '\fidn, tal voz quê S. Ex. aind?. possa. ser go
v~rno depois de e:<p ira elo o pl'azo do orçamento 
h'•·nnial, mas não serà nos d.i~s de 8. Ex. q11e 
esta clisct•lminaç!io da receita geral e provincial 
se fará; isto é, não é na actualidade; niío é 
r.os dous e:xe1·cicios de j882-j883 e de 1883-
1884 ~1ue a. dis~:'Ímina.ção e:e fará; e! can~t!
!)'Uintomente,parece '!UB e mais UIU programma. 
r.eg~tivo este qne at1ui ''em dizer-se da discri
r~iMção prompta dos impostos g-eraes e prol·in
ciaes. 

A commissiio do thesou~,l está nom~~da; clla 
l_,~ei.• apresentM-nos prcjedos; m1s esses pro
Jec!05 de que -va.Ierão, .Sl ante nós temo~ .o orça
mento por dous ann~s 'I ( Aprr.-ta.) 

A v~tação da orçsmenta pot· d~us annos con
saguintemente,a!<im de ser um ataque Ms J:~rin
e:tJi0'5 con!tituciona.es, é ta.mbem 1.una contra.
tlicç~ ":" llensa~el)to do gabinete, que. 'l~eria 
t.!'-Scrtmmar os tmpo>t<ls geráes c provmc1a~s. 
n e<g-mentando os das províncias ; o que não po
i!erá ser feito, por-}uc o orç.~J.rnento votaLlo, 
como está. ·não llóde ser alter<ido de urn dia 
p~ra o outro, teru de Sei' resp~itado duranl~ o 
t9ntpo en1 que vai reg-er. porque o. crçan1ento 
representa o crediro do Estado e não pótle 
svffrer ruoJifioações àe nm dia para o outro. 

O s_a. J. p:g,.Ino: _....,. ls>o não tem respost~. 
O SR. Rm: BJ..Rl!OS~ :-E' irrespondivel ,.. 

Hgumentação. 

<? Sn- CANDmo IJ>! ÜL-lv:&IlLI. di:! que tem eonse
g-u.m.temen.te razão en1 dizer que o nobre pre8i
t'~nte do conselho eh.-.mou a si uma quesliio,'lue 

elle- não Jlodia. solver, metteu-se em ditftculda
des de que n~o podia .. hir. 

A. revo~çiio das l~is provinciaas nada adianta, 
porque della o que resultará.? Hesultará a anar
chía no orçamento da.s provincüs i resultará o 
desfalque da sua reMít~ e a necessidade de s~ 
estanCHr talvez uma. granel~ série de serviços a 
cargo dessa entidade e que represen taro outros 
tantos elementos de progresso e de desenvolvi
mento da nossa patria. 

E' c·>t·to que a solução parece facil, as assem
bléas provinciaes podem r~uuir-se para cogita
rem de outr..:;s rCCUC'S03 C fonti!S do r-ece.ita, para 
snpprir o deficit; mas argument:>-se perautea 
solução palpavel em face de nossas cü·cul!IStan
cias finaneáras e o orador pergunta aos nobre3 
deput.dos, olha:llda par~ a série dos objectos su
jeitos a1 imposto, qual delle> pódo preencher ~ 
lacuna resnltant~ para Petnámbuco de um 
deficit de 1.4()0:000$000. 

Quacs a.:s outras classe:;; tributa-reis? 
Qual essa Califarni•, que ú pr~rincia de Per

tla.mbuco póde encontrM' para remediar o mal. 
que peso sobt•e suas finanç~s, do desa.ppnreci
mento de 1. 400: ooos-ooo ~ 

Si o nos'o pai~ estivesse em condições de ri
queza e desenvolvimento, que lhe garantiesam 
o~ seu.s r~cureos uatura.es,,eji tivasse um gráu 
da adiauLomento, ue prosperidade, a que 110 
futuro hs de attingu·. sem dnvida 'lue a questão 
pooh-se resolv~r facihnente, nem ar.a preciso 
ter grandes eapiritos de estadistas para resol
vel-a ; el'a couvocarein-se c:x.trd.ordiRar.iam.ente 
as as$ambléas provinciaes e esta.s~ couforrn:J..u
do-se com o acto legitimo do parlamento, abri
riam mão deS$!l.3 receitas e l!.lS suppl'iri::\m por 
outri\3; mas nas circumstancias de pobret.a, de 
a.tra~o do nosso paiz, não ha M~ssiaa :fiua.necir:o~ 
por :mais alta que seja a. sua capAOidado, que 
po;s:L fazer com que as pt•ovlneias privadas 
hoje dessas fon les vão as um dia p;>.!•a outro 
achar meios de •~ppril-as. 

A p1·opria o~istoneia dos imptJsto:i de illlpOl'
t~çã~ por parte d~ prov incü e uma respoBt<~ a 
esta objeci;ão. 

Não se commettom abnsos por gosto, não se 
entra no terreno da. illegalid11.d~ poJ• prru:er •.• 

O Stt. R<.TI-•uox.~:- Mas por lu~n. 

O Sa. C.>.Nim>o DE OLH'l!U\L . , nem por 
lulta, como diz o nobl'o deputado. Porquo ó que 
OJil corpos le:..riJIJatiYO:<J provinda.R!t~ qua S.'lh\;l.m 
ds reatricção do arL 20 ao a c to addicional, nlio 
obstante lançaro.m ·mão dos impostos do imp~~-:. 
tação V · 
Siwplesm~nte porque viam ante si a dtt!!

culdade invencivel de Í"-7.e~ face ás despens o. 
seu cargo, sem ~eeorrer a el1es. (A.poiados e 
nao a_poiados; cr .. ;am-$e rliff~entes apartes.) 

Tudo isto vem em apoio do orador. 
Si as províncias tivosoem outr,_ fonte da con

tribuição, si pudessem lançar sobre os contri
buintes por ontra forma, que não era reputa~~ 
inconstitucional, ellas o teriam feit<l. 

. Nas asoemblóas provinciaee &õm tido assonto 
os homens maia eminentes do paiz. 

O SR. CARVALII:O R:tSEND.S :-Já tiveram nos 
tempos antigos, quando h~ via juizo, actualmen
te nifu. (H a o"tros apartes.) 
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obrigação nem a.os \ríbunaea, nem aos corpog 
collec~ivos, de conhecerem as le1s provi ociaes. 
(Apartcs)a E as lei~ provinciaes a~~venl Sel. 
como manda terminantemente o actu adUicio
nal, romettidas a ~sta cama.ra ! "'" q t1e t<Jnha 
delbs conhecimento. 

O Sa. CANIIlt>O D~ 0LIVI'U\A diz que, gu~n
do tinha assento na assembléa da. sua provmcia, 
por exemplo, Bernardo Pereüa. de Vasconcel
los e ouLroa, a taxa itineraria foi aUi i'utad.a., 
a neste 1'<3einto tem o cr.ador ouvido dh:er <!_Ue 
essa taxa otrend<> o•. prineipios constituc•o
naes. 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIR.\ :-V. Ex. propo
nha a. su:1pressão, :-s:e ~cha qae é inconaLi.Lucio
nsl. 

A lei geral pólem o• deputados con.•ultal·~ 
a todu o momentot es~á. ao seu alcance; rnms a 
léi provi•teial é local, da provineia. (Apa1·tes.) 

Não póde, portanto, a cnD'""" votar ji, nem 
cou1 a pressa que que1·em os apologi~tas deste 

.O Sa. Ü.AND(DO DE ÜLlYJ:.IRA eontinu.a.a.do, diz proj~ ct.o c qu~ ndle -vêem a salva.çfío do paiz:. 
que ao con.trario acha muito jusro., muito coa- não póda votar sem hrrgo estudo e e:x:nmo Clst~ 
stitucional ; não propõe couza alguma· série de ei.1endas, de que cogita o mesmo pro-

Cansequentemente;conYem que a camara re- jecto com seu!l .o.pendic8s~ E' preciso antes de 
fiieta muito antes desta votoção. (.4poiados.) tudo conhecer a impill'tanda pecuniaria d 't 
A([ ui não se a.güam simplesmente questõee de revogação dG que se trata. 
dinheit·o; alem do

1 
grande prh1cipio lilJ.~ral que 0 Sn. lh.vssEs v,.,_.,." _ F:sta n~o ê a 

está eru jogo, 'lUa seja o da competencia,que as 
assnnblé><s provineiaGs tem partll.ançar certos questão. 
impostos, ha um outro bdo por gue a questão O SR. GANDIDO DE ÜL!YEll\A. diz que é Iam
não póde deixa•· de sel' ~ncarada, lado poli ti co bem umo dos phases muito impo~tan\)S d·1 
poc e:><cellencia : é o estado 11. que vão fica.udo questão. 
Nduzida. as provinci" s privadas dessas fontes, E' necessario q uc não $Ó o texto das leis seja 
que as commissões reunida; de assemblé:ts e publicado no jornal da casu, para que cada 
poderes c tantos illu!tres deputados, sis·•u.tario> deputado as poss:~. apreciai·, como que o governo 
das emendas, entendem hoje que d-:wem ser rJ- informe qu~l é a importan.cia. q_ue l ' lu. cada 
tirarlas. pl'OI'inda representant esses impostoG, cqja 

E a camat'.l póde, pergunta o oradvr, \'OtDr revogação ou desappa.r~cime•1to se pede. Sen1 
a esmo) cegam!}nt~.,. Lodaa essas emendas, em isto, sem saber n cama.l'a a. quant:::. mont:l s. im
que não se diz quaes são as medidas .qu0 aíl'c- portancia de .. c• impoet~•. niõo pdde YOl&i' M 
cbm 03 princ.ipioe c.on~titueíou.a.es ~ E qu.a.l ó revogações com a precipitação C:Olll que se re-
0 deputndo, cxcepç~o feit~ talve• dos repl'Csen- cbma. •· 
unte• dos provindas, que poderá .,-otar, po~ O SR. SoARES :-Apoiado, isw ci essenci~l. 
exemplo, a emenda apresent:>da em rela~o nos o SR. CANDlDO DE Otn·JJ:nu.:- .. , porque, 
impostos da Parahybn, na <Ju:d n~o e o diz qu~es si de um la{\o se tem esta consideração da jm· 
são os impostos inconstitucionaes c apenas ci- p<~rtancia pecunisria dos impostos, não põde 
tam-se oaparagrnpho> ~ (•l)JOiados.) Qual e o ae~ posta á margem pela. caroara dos Sra. de
deputado que poderá votar com tranquilid1de puta~os. (.!poiados.) 
de sua consoicncia a emenda apresentada pelos Porque, si nós temos 0 dev.er de velar pela. 
nobre o deputados por Sergipe ~ guarda da. conotítuiçiio o de.s leis, de revog><r 

Qual é O deputado que VOderi votar 8S Slhiln- aqucllas lds que l'CJI a tomos inconsti lucionaes. 
<las formulad~• pelos nobres deputados da B •hia, toda•da esse dever 0 correhto a um outro ig-ual
do EopirHo Snn~, do Coal'<l e tontas out•·•• ~ mente l.l'an.•eende.!ltal D inlpOI'tante, quo é o de 

O orado!' duvida q un a propria phalan~·c foz OI' com quo ""provincie.s ni(o fi<J.UC n1 d~ um 
conservadora, dominada. Ali:is por espirito res- dia para 0 outl'O privndae dos r~cursos, com 
trictivo, por pensamento d" desconti~nça éln que contavam p 1ra f~zer faco ás dcspezas dc-
rolnç!o a gl'ande obm do acto addicionol, com crétadss. . 
o seu espirito de legalidade, jlOSs:l ·dat• o sau Diz-se: haja econo"1iD., rcduz11- so" despeza. 
voto em favor desi!JlS emend•a. em qu~ não sa cm•tarn-se os gasto.. inuteis, as sQperfiuidadao, e 
diz a.quillo que dere ser tevoge.do e apenM se gr.mde pn~ta do ca~1inho est&rá. andada. 
fazem referencia~ a numeres, 11ar3gt·aphos e 1\I~s os or"'roentos éstão votndos ~llt ,1uasi 
artigos. todas as provincias, a têm o seu ax.ercieia, rlu-

Tudo Jm~qne ~ P01·que o açod~mento e a sof- rante o qual poderão ser applicados nas verbas 
freguidão tem presidido i marcha parlamen- de r~ceita e de despaza. 
br neste aaaumpto, Em Ioga r de se remette- Quem é que ha de decretar a. revogação do. 
rem officia.lmente para a eámar<> dos depu1ados despe<&, si não a propri" a .. embléa provincial? 
as leis das provinda• publieadM eJY, r.oda Logo neMssario que. se convoque uma ~es~íio 
anno; em Lagar de s~rem subme ttidas essas , e:.:traordinaria em cada uma des<as proVl.Ilma.s 
leis ao os t11do da commissão de aS/lcmbléas pro- I para se preencher os de{icits resultantes do acto 
•inciaaa; om log"r de eerem JlOr esta formu- do presiden•e do coMe lho. 
lados os projeotos, cada um dos S<·s. deputados, Ma.s quando estas convoc3ções hão de ser 
cada uma das deputações á ultima hora os for- feitas ~ 
mula e os apresenb á cGnsidernção da camara, Sómente d~pois de Yotada a lei p~r ambas ai 
<!,Ue não tem o dever de saber a legislação das eMas do parla.men\o. 
provinci~s; [><It•que, como sab~ esta illustre as- E emquanto se faz a convocr.ção, emquanto se 
sembléa, si e dever de cad& um àe nós conhe- estuda.n1 o dilcut~m os meios de supprir o 
Mr a lei ~~ral que governa e regula em todo dcficit, como é que a administração ha d~ 
o territono n&cional, nlio assiste a mesma haver-;e cGm o orçamellto 1 
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A 3-dminiatra.ção
7 

por l"'onseguinte, vai achar- ; O governo por seus delegados sancc:ion.a as 
se ern f.,cc do arbítrio c?rno soluQão unica par& '[leis inconstituciouae>! são conservados o~ pre-
0 estado anormal, isto e, o acto dtctatorral 'JUe sid •ntes que as slncetonam, f~zendo-se mter
"" •rceu o p ·esidento do conselho em relação 1 pretes do ~ensamento do centro, e á. ultima 
.a. Bahi:\ e Pe:-mtmbuco v:1.i ~nr exercido p$r I hora prestes l. fe ·har a.s po:rtas do parlamento 
todos os presidentes de províncias em rela~o· 1 damos o grito de alarma, manifestamo-no• contra. 
á despeza [1tOvmOial. I este estado que reputamos anormal, c queremos 

De um lado ternos alei geral mutillo.dora dos um ex.tremo remeJio, mo.s que pódo se~ um 
rewroos da provinci1, e de outro lado temos a remedio do morte para o doente. 
lei provincial cerceada em todos os recursos \ Entl'e~anto, o$ a1·autos d·3S_sa. do~trina são 
de. despoza. 'aquelles m ·s:nos 'lue vem pedir aqm a descen-

0 governo. porbm~0 1 11a proYineia va.i o.ttcn- ! trali:r.a.ção como o grando rcw.edio !lO.l'll os males 
tart isto é, ysi deixar d1) dv. rexecuç.ão a. servi.-! que a.meac;am o nosso paiz! E como é que ns 
ços decretad'l" peh lei provincial, em quanto a assembleas provinciae• hão de ter o direito de 
assembléa não toronr pl"ov-idencias.. leg~slar si hoje nega-se-thes a lnicia~iva no 

E' o r~gimen dt!. dicto.duro. prochtmo.do c gene~ que diz re3pei to á creaeão judjciaria. na. sua pro-
ralisa.do no paiz! víncla; si n..·ga-se-lbes fundos para. os inte-

E' neces:Sa.rio~ port1nto, que reftictamos sobre resses e.re.a.dos _; si nega-se-lhes o direito de 
esta seria de de astres, que se \'à o ~ccumuland.o legislar sobre impostos 1 
uns ~os outroa. (Apoiados). O nobre presidente do con•elho m'Lrcbaria. 

No ~nltetanto, si as co:rsa< mà.rchassem cu- muito mais de "ccôrdo com os principias do 
rialmente ; si a •·strada. larga da legalidade seu partido; S. E.:. fllliaria a sua política ás 
fosso s'guida .pelo governo; si a soffreguidão 

1

. l!•adicções historicas do liberalismo e ,o JlrO
o o.çodamanto. que s·:! Nvcla ncstn dis-.•.ussõ.o, gt·amma que invocou no dia d:l. sua a.i?J'e~entaç3o; 
fossem deixados de parta, >llWÕe o ora,hr ([Ue si om lagar d' propór "sup~res<ão e revogação 
com cn.lma e reflexão podsr-se-ia. procurar ser- de leis pr lVinciae!l, i~to é, a suppres sã.t? das 
lngão muito mais conaant·tne.a. com o pensa- ' asaGmblé"ls provinciaes, pedisse a revis.to do 
monto de toda cama.ra, <J.Ue niio quer a1•vorar Acto Aldiccional no "'ntido de nmplinr "i; ~ ~
em re;;imen a iliegal:dade. tribuíções das assemblé&S; si ti>·asse do c .rpo 

Porque e ([UB, em vez de SB l'edir .. l"<lVO- do nosso direi to aquella lei de 1840, qtle a ind:t 
gação d >s leis provinci:>es a camo.ro. dos depu- hontem foi invocada pelo nob'e anúgo do 
tndos, não se obtem n. l"e\"og-ação dellns perante oradot· como uma ·verdade do ostsdo em 
ás prop1•ias assembleas provinciaes ~ relaçiio a este magno assumpto .. 

Nomeia o governo delegados de prestigio e E' certo que os nobres dcp11tados repre;eu· 
de confiança para c1da provincia (apoiados); bntes· gen11ino~ do conservatoriemo, poderão 
convoquem os pre,i<lentes as assembléas vro- ver ahi enormes bellems, a salvação do paiz; 
vinciaes ordina.ria ou o~trJordln.?.ri-tmente; mas nós que compartilhamos dos movimentos 
chamem-nas :t razão, convençam-nas de r1ue é armados contra essa lei; que temos as tra
necessa.,·ío por un< te~mo o. este ~stado de ílle- diç~~s do nosso partido contra oss1 lei d~ in
go.lidnd~~, e não hayerá ass~mblõ.o. pro-vincia.l, terpekaçfi:o, não podemos por fõrm~ a.lgum::1. 
que não encontre nos influxos do ::~eu patrio- ncom?anhaJ• essas vozes sonantes dos nobres 
tismo força onstant' pnrn por si rJvognr as l~is depu~odos, a dóe o coração ao ora.,lor, quando o 
con<iderndas inconstitucionaos. (A.poiadns.) nobre deputado liberal, veíu aqui compartilhar 

TLtdo ir:tto o que ruostra 1 Mostra um p1·ofundo das hosa.nnas que le\•a.nLaram a ess~ lei os 1'6• 
falsonruento dos nossos princípios (apoiarlos), pmsoutantos do consern>.lorismo. 
a _~xistenei~ de um est.~do :~norm:~l em nosso h[as 0 necess:~rio ir além. 
pa1z r1ue devo ser C<lns1derado e Clntemplado . . . 
por todo• os bons cidad~os. _Abra n tllustr~ :na;or.a qu~l9uor collccção de 

I~' neccssario que p:\l"a todas as províncias lots, .con~uhe o dz.re1to mun1C1pa.l; ns. P?S_turas 
lanc·,·se mão d' nm re>.>>edio he1·oico o excep-l e os 'nlpostos decretados_p:ra os mun!ctplOs, o 
cional. do nrt. 20 do Acto Addicional. hadc enc>ntrar a repettçao deas:•s 1mpostos, 

Si Cntro nós hollves~e sericdad~ no estudo del!ilfi(!S tributos que hoje SI) forem em. relaçM as 
àesL:'I.S cousas, 5i as presidenci.a.s de provincia ~ provinc.ias ~ 
fossem consignadas n.os homens de prestigio do Dt1 sorte que temos ainda. o seguinte e~tado 
paiz (a,>oindos); si olles tivess~rn por si illus· a nomalo lcgitim~do pela camara: a p1·ovinoia 
tração c força bastante para influirem directa.- não póle lanç:1r impost.o!i n-o qu'} diz: respeito aos 
men~é. sob~·e o espirit.o d.1s a.ssemblé"as; si as s-erviços provinr.ia~s, istn ~' .u qttoh.~ votadas 
admtmstraçõ os fossem fortes, a solu.;ão que o pelos províncias para instr11cção public', via
govern > tio.ha de dH não seri t esta extrorai- ção, policia e tranquillidnde local, ·hão de ser 
naria e anochronisadora. votados pela camara; mas aqu~lles que na mais 

Si o gverno enteo.de que todo o paiz reclama. ohscUrR. vi:l:1do intP.rior consignam em a'"!us co
um~ rAvisiio ~ss leis pro'llinches,_ que é &sta a. digas, os impootos de importayão_a_prob.ibitivos 
aspiração nact~nal por ~xcelleuc1a a ponto de muttas vezes queM c1maras mumc,paes votam, 
se paesar PD' cima da leg-llidade, ainda as•i1n esses terão. de vigorar, a camara dos dep'lta:los 
o orador entende que o govarno andada mais não os pód• reYog~r, todM 39 <!Amaraa muni
bem dirigido, resistindo á torrente da opinião, cipaes do imperío gozarão do estado allasivoda. 
!"anton_do os impostos e a• medidas rep11tad~s decretação de impostos considerados inconstitu
lnconstltucio.naes, não abL·indo, porem., mão ciona.es de que a.a proYincbs vão ficar· pri-
<las •·•semblcas provi neiae>. (Apoiados.) vaàaa. 
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E' por i>so que o orador disse que a prwipi
tação e o açodamcnto são iudisculpa,eis. Si é 
necessa:i.<> faz:et·-se uma reYisào e estudo em 
tedo o sy8tema tribntario dás pr<>vincias e ca
maras municipa.ee, seja. esse estudo feüo com 
tola a calma largo e medit&do, e IJJio seja de 
únproviso, Yotada uma medida, como esta que 
vai a.ffectal" ap~nas as fontes d$. riqueza provin
cial, r~speilarulo-s ) os abnao• commettido' pebs 
ca.mara municipaes. 

O Ss. FEé(ç!O no SANTaS : - E' menos 
grave. 

O S!t. CiNOtDa lll!: 0LrvErn.~ diz que ao con-
trario. (Apz>'lcs.) · 

S tbe que está ía,tigando a attenção da ca
mara, vã mesmo a imps.cieneia de muitos que 
querem ence rr:1r este debate ; mais ainda com o 
desgosto de SS. E Ex., não ha l'emodio, slnílo 
ir além ; prece 'a descer a todas as minudencias 
a qae se pre m.m e<tas c:lebres emendas a ul
túna hora apresentadas. 

Os nobres deputados por Minas e Rio Grancle 
da Norte ap,esentam uma em •nia pedindo a 
revogação de uma lei provincial. 

O orador a lê, e diz que ao menos 11··sta 
emen&.l. v"'m cnmprehcmdirins n.."i leis, cuja 1"~
'f'Ogação se pede, isto é~ a ca.mara vai votar com 
conscieocia. sobre o theor do acto provincial 
que se qual" destruir. 

Des ',javn q,ue os n obres deputo.dos, tão dis
tinctos lib,raes, viessem justific.•r em face do 
Acto Addicional, em face <h doutrina constitu
cional a l'OVOS'açlio ']UO propõe dê algu!l.'UI.S das 
vo!•bo.s do que rer.aro o• §~ 28, 35 e 3i. 

E' l!eceaaasio firmar-ao bem o principio coll
signado no Acto .Addicion:U, qua e.ponas veda 
ts assembléaa p1·ovinciaes a dacrot~ão de 
impost~H do imvortaçlo. 

O que ó, porém, o imposto da impo1taçlio 1 
o imposta <!o importaçlto conformo oxr•lieam os 
~~rofo1nOl10'i de diroiln ndmíni&trati"Va. n .. cio
naos o oslrnng-oiros, quer dizet· o dü·eito de 
um o•la~o. l'ocnhindo snbre a introdue~ão da 
pl'oduclo• d6 outro o•tado, no san torritorio. 
(Apoiados.) Por conaoquenci~ com o consenso 
geral da cruuarn, diante dos prineipios, s6-
mente poderemos considerar impostos do im
por~·u;llo :~quell~s que recahir~m sob~o mer~a
dor,aa ostM>U!)'Oiras, que entrarem no pa1z. 
E' este o sen\ldo da p~lavra; e é e~actamento 
por'l.ue é esta a unien e =oavel definição de 
tal tmposto, ~ue o Aoto Addieional, amoldan
do-se ao principio da Ulliiio american~·. ás dou
trinas de Milton e outros escrip tores, reservou 
pa~a o centro o direito exclusivo de ta::tar a 
importação. · 

RazOes politica.s e eomru.ercia~s inspiraram 
o legislador de i823 nossa res~ricçõo. Era. ne
ces.sa.río re~peitar-se o direito da outras nações 
e cortarem-se as represa.lias que uma. gu.erra 
de tarifas p ~dia provocar pelo gravam~ reci
proco dos generos importados. Era necessa~io, 
portantl>. que o Estado n1ío autorizasse e.s pro
víncias a ta:ur " importaÇao ; porque podiam 
gravar ~normemente certos produ~tos e dar 
Joga:• a. conflic~os in ternnciollaes, e mesmo a 
affensas de tratados celebrados pelo cent1-o. 

Conseguint~m~nte o Acto Addiciona1, vedanlo 
:>S prO\'lllCias Jançae impolt03 SOare a Ímpor
taçilo, inspiroo.-se em mna ídea eminentemente 
nacioBal, qnal a de reserYar pa.ra o centro a. 
reso!.,ção das grandes questões que pódem nas
cer a proposito do co,mercio ínternacion:U. 

A provincia, eslao~lecendo u= alfanJ.ega 
simulta.neamont,., c.oro. o. ;\lfo.n.Je.;;a c~n.tra.l ; 9. 

província tributsn lo o.cl volorem a importação 
estcangei<·a, exorbit~ ; o pode.· central põde 
pôr-se de sobre aviso e a cama.t•a dos dcputMos 
póde exê:rce:r a. suo. o.ttribuiçU:Q m.o,!eradora.~ r<'3~ 
vogando este a bu5o. Ivlas no momento ea1 q_ue 
uma mflrcadoria penetrotl no inwrior do pa.tz, 
no mome11to em que ella m\ sGr vendida no ter
ritorio de uma ro\~inch., o. \>a~ejo ou por q_ual
q uer ou.tra fórma a merc;~.do~ia está sob a alçada 
da assembléa pl'ovindal e t"'de aer por ella. 
tributada. (N'''' apoiados.) 

O SR. l'ELrcro Dos SA!ITos: -Onde ó que 
V. EJ<. doscobriu. isso? 

o S!t. c .. \X01DO I>lil OL!YE!RA diz qu9 póde ser 
tribu tad:l do. uma. fôrma. rlír~cta on indi "rec t:.\, 
sem que rosaam os escrupulos constituciona:~s 
soffrer o menor ab aJo. 

O que diria~ camara d~ uma lei provincial 
que taxasse fixamente sobr~ uma cas.::~. cl1 nego
cio que veodesae productos estrangeiros, i:OUO$ 
ou 2.00{)$1)00 ~ 

Podia a. camara c:Jnsidetar esse im .. posto con.1o 
de importação ~ 

Não, era um imposw de profissão, recáhla 
sobre a profissão de um individuo; e, entre
tanto, o que é certo é (i ue afinal reca.h.ia. ~obre 
todos ~eneros de importação. 

O Sa. FELtcro nos SAN-ros : - Isso e um so
phisma. 

O Sn. Ca~DlDO Dl!l Ot.n'ETRA diz que não é 
sophisma ; o que, conseguintemeut~. não pOde 
escapar á rede dos imr>ostos provínebes o pro
dueto estrangdro que vai ear vendido no inte
rior da proviucia. 

Deada o momento ent quo esse prolucto v•i 
:sor objecla dt.! mercancia., vai cflnstítuir a pro
tiasão de uma certa cln"se nacional, as assem
blóo.a prov'incillcs e:s.:ercito.m um direito tribu
tar.do dire·~tamente a cas:. vendedor~;_ pódem 
aggra.var e~cessiva.mente as tnxas do impostn 
cotlforme as circumstaneias aconsalh~veis~ sao1 
'lu e o.s escrupu.~os eon.::sLituciona.es sejam affee
tados. 

O Sa. CARVALHO REZENDE:- O partido li
beral não aceita essa doutrina. 

O Sn. C.l. .. NDIDO DE OLI-,.ElRA offirma que o 
partido liberal ~ aceita. 

o Sa. FELtClO DO' s .•. ,-.-ros : - lõsO é Ul\l"' 

theori' de liberalismo de DPFOsição. 
O SR. C,!.NDTDO DE 0MH1lRA e.stá fa.llando de 

boa fe e não com esphito àe opposiçao, jã o 
disse m~iB de uma vez ao nobre deputado, e ê 
uma, injustiç~ que lhe í~z dizer-lhe que isto é 
recurso de opposiçl!o. POde estar em erro na s11a. 
doutrina, mas é ain.cero. 

O Sa. FlõLIOlo DOa SANTOs:- O que eu díase 
não é de modo algum offensivo a V. Ex.; iaao é 
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proprio do espirlto. hum.1.no: d.c V. E:-.:.~ de mim, 
de todos nôs. 

O SR. C4"0IJ>O DE 0LIVEIR>. di> que o 
rua~óa ouvir do nobre deputado que isto á um 
recurso de opposiçiio. Esse &rgumento an1es· 
qoinh!l. a questão . 

O Sa. Fnucco Dos SA.:~'TOs : - Não ê o.mes
quinbat• a questã.o ; nem eu estou ~ttribuindo a. 
V. Es. c ousa ueuhuma que o dc~·a mago$r. 

O Sa. PRlMIDE>,TE:- Peço ao nobre depu
ta.do que não interrompa o·orador. 

O Sa. Fl!lucro DOS S.u;ros :-Si o nobre de
put.ado •e julga illjuriado ou ofi"elldida por mim, 
eu pt·eciso explicar a m ~u pensamento. ainda. 
que V. Ex. proteste. 

O SR. Pal!:sllll!:Nl'll :-V. E:<. não póde inter
romper o orador. 

O Sa. FELICio no; SAN>OS: -Mas eu não 
quero que se aupponlllque olfendi pessoalmonte 
a.o nobre Ele2ntadíl. 

O Sa. C>.NDIDO OE Or.tYE!R.l observn quo 
O BO!l ccJlega não O offendeu ; roas apresenLou 
uta. oonceüo que o magoou um pouco. 

Como .i a disS>, desde o moment.o em q u~ o pro
dueto estrangeiro ou naciond entra no tPrrito· 
rio da. provincia c va.i servir de base para o 
exercício da profissão de uma classe de cida
oàos, a província indirectamente lança sobre 
er;se prodncto, fazendo recahir o imposto sabre 
a profis;ão. As taxas sobre casas de negocio são 
uniformes e geraes em todo o pai~. decretadas 
pelo governo, pelas assemhléas provinciaes e 
p~los municípios' entret~nlo, es•as taxas, que 
dlrectamente r~cahem sobre a profissão indl
retamenh reC3hem sobro o produeto importado, 
porqu,; a ~rofissilo dó-ao a proposito dee.se pro
dueto. Pots bem; si a provineia gravar fort'
menl~ o• impostvs sobre ~ p~ofisSão, si em lagar 
de cobrar 40$ ou 50$ eobrat• 1:000$ ou 2:000$, 
n~o allhcta io•o a. inL•·oducçi!o do producto 1 não 
affectaú. venda do producto estro.ngeiro ou na
cional1 Sem duvida que ntfca~. 

0 SR. FEL[CtO DOS SANTOS :-Isso é um nrgu~ 
mento eaeuistico. 

O Sa. C.umroo DE OLIVBmA por conse
quencia eis a província la.nçnndo dlrJetament•J 
sobre a profissão o i11diredomanto sobre a im
portação. 

Podem a~parecer reclamações e clamores 
dos eontribuintes ; mas e~ses clamores e ess:1.s 
reolamaçõe• só podem ser 3tlcndido• pela$ pro
víncias e não pai$ centro. 

Por il!ao o orador diúâ que o grande prin
cipio que deve illuminru- ~s corporações ele
ctivas na.. dceret9.ções de im;postos é a sua re
sponsabiliJade ; é necessarw que ellas obrem 
com toda a illdependencia, mas dem conta dos 
seUII a.etos perante os eeus constituintes. 

o sa. MARTilll FlUNC.ISCO.FILHO ,_De ··<J.ue 
tem servido essa re•ponaabilidadc ?-

0 Sn.. c~NDlDO DE ÚLl'l"l!IIlU. éSIO. ra.pon
sabilidadc tem servido para vigorarem os im~ 
poatos durante este largo periodo de 40 annoa ; 
tem servido pa1'8. da~e desenvolYinient.o ao& 
serviç.o& provi nciaes ; têm serviclo para so man .. 

terom · as tos impostos inconstifueionnes eem 
a balo do P:'iz. O povo não reclama, já ~s re
cebe quas1 por um habito l>ntiq_uissimo. 

Estes impos tos foram respeitado• e só agora 
sob o panico de que se al'oderou o nobre presi
dente do cooselhõ em relação n movimentos se
diciosol em Pernambuco, é que se vem tratar 
da revogação em massa de leis, a lgumas das 
qua.es podGm ser, A de faeto ~o ineonstitueio
llJI.es, mas que sem abalo da tran<J.uillidadc pu
publica têm sido e::.:ecutadas. 

E' um amor platonico pela constituição, que 
vai arrancar do corpo legislativo a revogação 
sofrega, açod~da, de impostos gue constituem 
a fonLe de receita d~s provinc1as. (Apartes.) 

O orador dei::.:a de parte a questão da impor
tação estrangeira. Arg~menta de boa fé e 
conseguintemente entende que a camara e::.:erce 
um dit eito revogando leis que trat&m desta im
portação, embora do seja de boa politica tratar 
da. revog-ilç.ãó Grn massa, mas com. o qu.a não 
póde concorda.r,e para o ponto chama n attenção 
d~ maioria liberal, é com a revogação das leis 
que atfect~rn a importação de ca])obgem ou 
interprovincial. 

Não ha o menor fundamento de justi~a nesta 
parte, porque os impostos decretados pela-s 
provincias são legitimados pela faculdade con. 
ferida pelo Aet.o Addioiono.l, de dotarem ns as
semuleas as respectiYaS provillcias com os re
cur<os neccessarios para fAzerem face ás de>- • 
pezas. · 

O SR. Rursll{)~.~o:- Desde que não oft"ander 
aa imposições gert~ea. 

O SR. MAI\TIM FRAlicnco FILBJ :- E qual o 
critério pa.t-.a. reconhe.éer-se o grau de offii!nsa ·~ 

O Sa. C.u~mno DE ÜL!YE1RA diz quP. o art. iO 
do Aet.o Addiciona.l eompendia os direi tos q ne 
per!encem ás assembléas provinci.a.~s ao me
canismo político e oominiotrativo e lõ o § 5• do 
art. i O do Acto Addieiond. 

No estudo do nosso direito constitucional, 
diz o orador, temos o seguinte : por um lado 
"" ass"mblõ.a, decretando meios e oner-ando o 
coutríbuinto para. fazer face ás de•pezas pu
blicas, tôm a. limita9io d~ ta.x~ sobre importa
ção ostrangeira, sobre a qual lhe 6 v~dado 
lançar impostoa. · 

O Sa, l'"EL1C!O J:>OJ S.l~10S :- A palavra es
tran.~eiro. 6 de V- EJt. 

0 8Jt. CANDIDO DE ÜLI<"EIRA di> quo de
prehmde-~e do art. 12 do acto adlidonãl, 
por oatl'o lado as aasembléas nilo podem lan
çar t l'ibuiOs que vão prejudicar as imposições 
geraes do Esta.<! o. Tem, portanto o direito am
plo de legislar sobre to1a a materia tl"ibutavel, 
menos a importação estrangeira. 

0 SR. FELIC!O DOS SJ.~TOS :- Na sua opinião. 

O SR. C.>NDIDO DE ÜLIVEUU diz qne essa 
opinião foi aceita pelo nobre. deputado (Protes
tos do Sr. Pelic>o dos Santos.) 

Esta pbm•e- cDJntanto que niio prejudigue 
as imposições gf!'1'aes do Estad~-que se le no 
aclo a.ddieiona.l, é, no. opinião do orador, arbi
traria., indefinida, vaga, e a. sua interpretação, a. 
eompeteneh dal!l asollmbléas de ls.nça.Nlm im-
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postos, só póde oe' limitada pelos pl'indpios I Este ÍI!Iposto a csmara dos Sr•- depntaàos não 
Gc.on~Hnicos: c.!n "·iriudt) dos quaes S';! demonst t·e . póde dizer que ó excessivo; elle é mod.ieo ex
como pód.o une imposto oil'e~ldQI· a. ouko~ trMrdinnri.ameiLtt! ; c~ sendo modico 1 versando 

(J'od.os os actos da vid t chil, cru r~gr~'l, siio sobre ~ssumpto sujeito àcompetencia. dr.\.. carnaL'!\ 
t.:.txe&.dJs pelo lista.dot q uor sob a IorHLl. do i11t- lb.s Sr~. deputa.dos,a cam:l1"a não ~óde revoeral..ot 
posto· da seUc1 rjuer sob n tbrma do irnposto de pm'Cfllt!, nessf.! casJ,cCmme.tteda uma. e:!úrhitan
meia ~:lisa. o o~ttor,;; a.asiu). como tatuh.:.Hll pelA.s cb •. O l'l"'.Osmo se dó. em l'cltl~-ãa r\ Otlh:osim
t'rovíncia.s, eln •lue1 tomo sa.Ue a canLU'í\, lw. postos, como .o iie2°/o ~obre sabão e '·elas in·
valhos e novos direito3 proYinciaes,ha üupo3tos tt·oduzidas 11a. provinc.kt, •1uo todos sabemo~ 
de transmissão e outros. set·~rn producros nacional. 

&, port~ll~, oo-rel.s;tivldãdo entre os illl
postos gerMs G provinciaes, não obstante li 
disposição do livro 5° do art. iOdo Acto Addi
ciollal~ e o cl'it<n·io ne.ste caso é a principio 
c.conomico ·que IJ<i.:h! dctermio.a.r o grau de 
oll'cns~ de um irnposto em rehção li outt·o; 
quando Q imposto provincial é tão forte que 
IJml.ai·aç>~ a àecrctaçiio por parte do Esta.d1, 

<) SR. RATl,no:<A dá um aparte. 

O Sa. C.LxDrco DE Or.rt'l!rn.A folg<~ maiLo 
em que o nobre depuL~do a~sirn pense; cou
seguilllemeute S. Ex. cst:i. vendo as \rantagrms 
do um longo exame dessa. questão, por,1ue i 
prirnoil·o. visla. parece •1uo podíamos revogar 
todDs os impostos 'l ue .:sG ap1·e~enta.~~em, 

n.estc cueo appal"ecc o pode1• con3.Gl'\radoi.· ccn· O ~.n. FHueru nos S~\i'i'l'075 tlâ um aparte. 
Ira!, i lite~vindo com os ehmentos de 1·esisteneia 
de ,

1
ue põ:lc dispo~. O SI<- C,t...'!D!DO DE OLrvEm.\ diz q11e a cuu"'' 

U~~ódiem-psoa,dtoarl'~o~haisboitdivnola~o~ba:·.eu,nllu~allqllt·loe;,in;o': ~-;:o nbi\oa 'plucd' e~ti ,c~rto d'dq1.le _o nobt•e dept<
~ • , , , ., _ ~"''~ ~ o "'" Metal- e vu par" o S'!Ll 

uet'Q; prejadic..~ dirccla!\lente os recurS<>s ~.nm lado. 
rtue o Es~do contav:'l. para occorrer :.ls dcspez:as Sendo() cdtcrio unico l'!l.t':.l; a iJltCJ"\'en~ão tla 
gerMS ; COQSOi)'lÜlltemellt() Ó ,i liStO f[UC f\ acçito cr,maoa dos Sl"B- clepu.\ados a importaucia d" 
elo Est:~;.!o nppare~a soffreaudo o movillle!lto t~~"' aquelks 'íu.c .,,;m pdira revogll\.ãoàcstas 
úa.a pro ~·illcias, quo off'mlds 0 preceito consti tu- verbas dos orçamentos pro,·inci::tes t~ru ol:a·iga-
. 1 ~ 1 l <;-<lo de: prov:;~.r que é exagerada n taxa, que. 

C!Oila e estal1ca ai! ,olltes c e l'•3Ceih gern . olla, em f~"e ,i~ siLuaçiio cconomio.,_ da pro-
~'ót"Elo d' sEes casos, O otador cu~eude que "' vinci>, vai eotancaf as fontes da p;·oducção, Yai 

a.s.:~emblêa. tem competenci<.t plen.a.. E ,si é a~sim, oifender o comm~"J rcio, vai trazer a anarchia. e 
corno se podorft considerar• attentntoi'io do pl·e- • perturb~ção llCO!lomica _ 
ceüo oonstüucional o imposto que uma pro- Emquanto cst~ p1•0 ,.11 nilo fôl' p;•oolll•ida; em
vincia lança sobl'e gelteroa da P''olucçilo de q11anto a camarll dos Srs. deputados nüo fic&r 
oull'ilt sobre o commerclo illLerprovilldal ~ rlênamen.te convencida O.ess.a clrcumstancia, 

O Sn.. Ru!.TlSBO:sA:-Qu:J.ndo furem ]Wohibi- qnc n·Jo s l suppõe, ma.s deve sor demonstracb, 
tivos. nóo, intetdndo ue9te a.ssumpto c fazendo decre-

0 SR. C.l.:-;orno nE ou,·mn l folg-a de ter" tar"' rc~ogo,cão da lei provinciul, commetfem,:s 
em ~e lt fave1· a opini~o rlo m,,~trc r~httor <h !l!ll ubuso :linda mais perigoso, do que o que 
~ommi&lão. commettcm as assen1bleas proviuciae&, l~n'i'lndo 
. O SR. 1\I..\.(:-Dow~t.L:-E' q~W.':it.â~J Cl..rlltroh,l'- 1JOlJ.t'c taes artigos~ pOl'(jU.O nós do Ct}DLI'fl 

hda. vamos limil.fu• a con.1p~~t·~ nd3. 1!e um ~od~,· 

o g 1L C.;;-.owo ~" OLn >:!R.\ 11,;0 pens" ""- constitudon:U •'[Ual S€ja a a.sseml.tlóa pro1·lncial. 
õiJll; po~tanto,pelo art. i2"do Acto Addicional, l>m Ulllu das ultimas ses;ões o Ql'adur ouviu 
o crüel"lo para q llC a camaL':L l"CYogue os te im· ~-~~ a~g:uf~nto que c:- lwui tos pttu·ceebu Ílopl·e~
posto é quando elle assume o c~rapt&r do pro- "' " ; 'lsm-se: auçamen o so re 0 Jll' • 
hlbitivo; 0 criterio, portanto, esl<\ ~ cnrgoo do dueto de um:t \ll'OVincia é u111a olleusa a~ direito 

1 • dessa pl"O\'Ínem, conseguinterucnte a acção do 
r~u' arneu~o em g-cra.l 1lua.n<iQ ~q_;fecm •~ impo~i- pad·--:r cc~ntral pódc .. se mauifest;:r.r legitima.-
Ç:ào. 1ueuto1 v.iudo no ·couJli~to- tt·~,,·a.do entr~ du':l.s 

E. por-lauto o seu criterin (!UO va.i dtw.id.it• oru s"O l"nc1·,. s l ·t· . . ·os na Le' •1" 
11hium r>~>nh·ae. • v ~' a v .. ' os prtnc1p1 e' u 1 ~ ,_ 

' 1. • •r<la<l• •? CQn1meMx·a l·n•.•.r-]'.1"0'"1.11~1··1 <>ll'o .. ll· n.pp L(.;.uem~) s :L:.;. CSJlCcies ~110. no~ occup::u.n \;J 1;,; \~ .~.... '': ' ... "" 

· · d · <Jido pela lei. C ;xadoro. 
r!.r.;se-s pr111~1pios~ A quAnti :\C c n.e sl~ ca~o f• o 0 n~?-to addicional fcli2Illente ;;,\ umn <JIJ~'tt 
;~~~~·é~,~~~:~~~~r E~.~~~~i;~~ i~t~~~;~o c~~~u~ cbra., methodicn, não obstante a neccs>idad~ 
c.utJ. acção lcgitim" ]lar,, rovogal-o. E" 0 uaico d~ iut~rpret~ção que lodosos dias se vr.i lJusc..w. 
lado p<•lo oual,c()useyuiulemeute,se pOdeOlllegi- !\ão o\Jstaate " lei <le 1840, que tlizerú Ler iu-
, -, terpt•ei.S.do o a.~ to addicional, mas que o mu-

trmar as emcndtls c o.ddiLivoa aprcaeutados ~ tilon
1
cérc.eon c rcforn1.ou,os tcl·r.o.os do acto o.ddi~ 

este pl'Ojecto, p·dindo a revogação de certas leis cional são daros e não deixam ameno; duvida, 

~g;~~,i!~i~s qd~ d~';:.~ p'·:~ei~~iaaop~~~su:ll'~~ sobretudo no que diz respeito i determiuaçtw 
(.-lpartes.) d~ compoteucio. e direitos do• nssomhlóos pr~-

PoL-ventutn. o imposto de 5 "/c soln·e atuaL·dentG Yin.cines • 
Jo pai2 import~da pat•a consum.o,que é caleuhdo O Sn. Càll.Nll:ll\0 D.\ Roca.\ '- ApoiadQ; istG 
~m 7:000$ em relação i proviltcia do. B:thi:l. 6 clorissimo. . 
tem o caracter prohíbitivo e ve:s:ato1·io que poss• ·o ::iR. CA~·utoo DE Oun;:uu :-Sem duvida 
~u.tori:i:<l.r :l. SlUl. l'evogaç.ão pelo p:trb.m~nto 1 o aL~t. 2j.) d.t a.o pa.d:im~to geral o direit~ df! 

(C;•g.:;a:·;·~·se- m~dtos a..p!ü'"!es-. ) int~r\'ir C'Jrt.lO c.lcm~nta tn.•Jdet':tdor contr.r, os 
v. \>-19 
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axC,'?SSO.il. que foruw commetter a.:!i al!aesnblêt:s 
p1·o\·inc:iaes: em qua tro c:1.sos ~ ()ffens~ da <:OUil!.
tutj.;;ão, doi im,)ostos ger~e~, que a oste que 
ucabQ do c•aminar, dos <.hrcttGs de ou.t•·~• pro
vincias e dos tratados. Quando uma !~1 ~~·~mul7 
go.d \ >tao~ qna\guet• à estAs r1u~tr~ flrtnCl plOS, O 
lo.,itim~d:l. "acção do parl.mento, revogando7:1. 

'llbs quando á que se dá a of!ensa <10 di~eltG 
rle uma pt•ovincia '1 O acto addicional não detxott 
assa oífensa no m·bitrar1o em l.lm tempo, netn 
no vago .. . 

O Sn. CARxll:IRO DA RocH.>= : - Àpoia.do. 

O Sn. CANDU>o rm 0Lrv~cnA : - ... porque 
de outn maneira podia. a. a.ssemblo& geral nul
lit!car inteirame.o.te a aeçl!o lezislati\':1. das vro· 
viueiM; Est:t definidO em. um o.rtigo do me~mo 
aeta addidonal o casG em quo se d.1 a oft'ausa 
do uma provinda pm· outra ... 

O Sn. CARN~IRO DA. RocHA: - Apoiado, com 
"maior clareza pos>ivel. 

O Sa. C.u\nJDo o c OLIV:Eta.~:-... ê n o art . iG, 
t 1ee •o acha. 05pecifico.do com todo clo.rcr.<>, o 
caso em 'lu• o o.c.to ~dicion~l . re};ula que um·1 
iei pt-ovmcial offende os chrettos d e outra 
provincin. . 

Lê o orador elll soguida o art. i O § 8• e 
Jiz que. r~u.ando a ,_lei. vrovinciAI, . J.lUblicado. 
no e:teretelO do ctr~tlo que compete ~ :~:•~ 
semblh PQr este artigo, \"at afectt.r o dtretto 
de outra província, decre tando. po: o~ell!p)o, a 
Mnstrocção de uma estraJa na provmcm Vlztnha 
a na vegaçã:o em rios interiores da mesma J>rO~ 
vincia e a canstruccão nella de obr~s pubhC:l.S, 
neste caso é que a lei eMrbitll; neste caso 6 
qu<> o direito da provinci~ vizinha é ofl'endido ; 
nest1 c.aso ó r1ue se legitima a co~petcncia da 
o.ssemblea ge~al, nullíficando tallet. 
. o aero addicioual ó taxatiyo ; tero.tin .. n.te~ 

mente compendiou as attribuiçlisi da i\Ssem
lllé~ geral, dBsi911ando a caso um co em que ha 
a offensa. de diretto. que ó o caso do art. iO § 8.• 
Logo, nunca •e pôde dizer, em faco do texto 
do aeto addicional, que un1a lei ~b~e imp011!4s 
olfeode os dirail<ls de outra l'rO\'\UClll· (Apot<t
dos e não apoiados.) 

O dir<)ilo d" oull'l\ provio.cia a respeiLar~ 
se neste C!>SO é opena.s :>quallo <JUO póde ser 
posto am eh~1uo polo e:.orcieio du.~ttribu i: 
•;iles oompendmd:ls no nrt. i O i; 8'. r. ora dah1 
len•o• a prepoten ciu e o a.IJu110. 

ResponJcndo a um 3pMl o do S1:- \<'oliei". dos 
Santos, diz o oTador que, em quanto exitttr o 
acto nddícionaL em quuto ao attribuiçües alli 
compendiadas perteucercu1 ás ~>Ssewb!óas pro~ 
vinci~es, ss lei• por estas deerebdas podem ser 
incotivenienOOs ; rna.s s[o leis; hão de ser N· 
•peitadas, ·não $Ó por ~quelles sobre que vlio 
~er applicadas, como pelo• poderes do estado. 

Não •~be o ·orador o quo ••j~ ~om.a\~rcio 
it~ter-provincial; é um:1. palavra. honi ta, qne 
os protéeeien.istas descobri•·~m. ma• que elle 
não sabe o que aignífics ; conhece a.penail .com~ 
mercio de pr"ça. a pra.çA. da mercado ,. mer
cado. 

do )!ina.s tem Jlroductoli diversos , eonfortn~ ~a 
su~s zonas; entretanto esses pr~du~to•. es~oo 
~ujeiros á taxas, que a. as<emblea. provto.cu.l 
quizer decretar so~re elte:;. E st estes prodnctos 
do uma província pode~ ser_ gravados, o":e
rados, pela sua assemblea legJsbtlVa, qual. e •I 
razã:) da prohibiçi!D do lan~amento desse 1m
posto, tr:~Lando-se da intt'Oducç!la do p roducto 
de uma. província am ~tttra! . · 

O elemento político não e:.;>Ste, por;[l~e não 
à o Estado, não ha choque, _nem conthcto de 
direitos, não ha lutas ínternacianaes. 

Serão impostos prohibíti!os .o• de 2, 3 e _4•/. 
l~nçados sobre o coro.merc 10 Intorprovutclal ? 
VeBbam os autores das ewen~as demonstrar 
que osses impostos offendem. o desenvoh·iment.u 
ela industria c atacam. a lib,rda.de do com~ 
mereio. (Apoiados e diversos apar~s.) . . 

A eamara dos Srs. depubdos e o Jll:"' su
premo: ó ella que aprecia o de>envolvunento 
d~ indu~trio. local. Si o imposto provoe:. recla.
lrtações c prolestos, si é exagerado, revoga-<? ; 
mas, de outra maneira, é obrigada a respe1~ 
tal-o. 

O orador nlío póde dar o s :u voto no projeoto 
em <tuestão, por e .. uso. da grande obscuridade 
c1ue o:.iste em rela~ii:o aos ~ssumpt~s constantes 
das emendas. E' neeessa.rio que o por~mento 
seja devidamente illustudo e esel~roc1do coru 
todos os e lernen tos nBcesaarios para for-mar a 
sua convicçio para que decida uma questão 
pendente doe po?eres publico~, ha ~ais de _40 
a.unos, e consegu1ntemen~~ Yal prop or ? ad .u:~.
wento da discussão em vtrtude ào s ega1nte re
C{Uerimento, '1.116 fundamentará em poucas pa~ 
lavras (Le}: 

" Req ueil·o que seja adiada a. di&CW!8ii.o do 
projecto additivo, ato que ' 1.0 _ Sej":m present~s 
a esta caruor,_ os artigos de let, cup ~erog:açao 
ó pedida; 2.• e o governo, pelo nnntst~no do 
imperio, informe em qua~t.o mont~ a tm~r
~n.cia. d.oi impoitoa eonstder~os. tnconstttlt
eioo.aes, em r ela.çál> a oada provm: u. " 

Eaw informações o oralor OOI1Sldera. essen~ 
cia.ett, e,si as coas:as ma.rchMaem n~rm:tlmenta, 
o seu requerimento era da•neceasarto. . 

Pelo ac to addicione.l é obrigado o prestdea lc 
da provineia a. remeuer s.nnualmeu_te a.o s.ov~
no um o. colleeçlo de leis da lll>S&mblea provtnc1al 
nn aua ultima l:)essão; o governo, recebendo e~
naa leis, remett(H).s po~ se!! turno a a.ssemble~ 
geral,que exercita um dire_rto consagrado do!'&
g imentO pela sua comm1ssllo de asoetnbl.at< 
provinciaes, sujaito.ndo-a• ao seu estudo e pro
pondo a reyogoçii:o dAs medid:Is que fórem repu
tadss exorbitantes. 

Sl o ~overno. Dáo se refere ao actual, ma• o. 
todos os govern.os, tivesse procedido de aeeórdo 
com o art. 20 do ac\Q addicional, nós teríamos 
no nosso archivo "-~~ collecções das l eis proYin-
ciass de todo o Imperio. · 

Esta.s l ei:1 Sorio.Ln Blljeitas à corn.miado, e 
esta, em um p,.recer detalhado, não só cornpr~
hendari& a integra, o texto d9. po.rto exorb•
tante•, eomo dssenvolvendo a. eo~m~n:!>ndo, 

Em um.2. mesm!!, provinda., ma.l5 em :zonas · 
ditferent.ea, os commercios podem sar ditrB~ 
~ent&l e diai\nctos. Por exemplo, a pro\inoia 

mcootrari"' a fórmn. por q a e a C>nStltUlÇRO eM-
respeitads. . 

Entrata.nt:l nlo !16 procedeu :>~llll· ~ pel!a$ 
o tu !lo da• leio de PllrULiilbueo e que nm no 
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parecer da Jiobre conu:nissão. Depois come
ça..raru a surgir .as emendas com refrJrencia uni
ca.mente aos numeras, p&:ragraph.o; e- ~rOgos de 
lei, de sorte que fi~ a calllO.I':1 sem o -preciso oo
nhecim mto p~n asno. votação. 

Além disso a camara não e:s:ercita. sórcente 
um devet• constltucional revogando ::t. lei. pro
vincial; elh lambem wm o direiw d~ a~re
ciar as circumstancias em que se nch~ o 
paiz para doere tar a revogação, quando oppor
tuna. 

A camara tem o dever de obede~er á sua lei 
orgauica, qQe é a Constituicã<> do lmperio ; 
quutdo <Ima lei provincialo!fande directamente 
o. Coa>tüuição, ella póde e deve rOI'Og-al-a. 

Mas,pergunta, a c amara como grande eatida
Jc politica Jião vai t-mbem apreeiar a compe
tencia da rc:vogação? Certamente nào se lhe 
póda Mgar o••o. competencia, quando cHa c~er
ce-a em relaçã0 a tantos actos illeg:~es commet
~ido• pelos governos. 

Oa bil!s de indemnidade estao em moda, fo
ram concedidos em relação ao neto do governo 
que aposentou magistrados em 31 de Dezembro 
de i8B3, e tem sido concedido a outros muiUls. 

Mas porg_ue ~ q_ne a camara dos deputados se 
,.,·roga a ~i o dire1to de conceder bitts de indem
uido.de ~ 

E xactamente porque se deixa levar pelos sen
timentos d& grande política, que muitas vezes 
perwitte a violação da lei, come u.nico roeio de 
sl.l var o paiz, como meio de gaL"a.ntii .. a contra 
qualquer facto ou phenomeno especial. 

Ora. s~ndo assimt si é o deYel' da camara ye
las.r cOil!:ltau~emec.Le pela guarda da Coust:i tuiçi!01 

e, eon!ioguin.temente, fa..ze:r re)peitar essa mes .. 
ma Constituição, em relação aos actos do.s assem
hlea• pravincia.es, o orador aãa pMe deixar de 
chamar a atteuqão dos uolJres deputados p~ra as 
eircumliita.ncia.s particulâres em q llé se pódem 
achar as provincins, com a revognção em massa 
de suas leis. (Apartes.) 
Es~a lrop:>ciencia ã quo não pode o orado•· 

admittir. O nssumpto ó muitO importante, e. 
ainda. que os nobres deputados digam que é 
protelaçiio, <Í necess~rio que o parlam~n~o ~c 
occup~ seriamente deU~. (Apoiado~.) 

Ella eslâ pendente, h~ 40 4nnos, to.m sido 
emmin:ido pelas altas corporações do l>stado, e. 
•i dumnle tanta tcmpe clle niio ~~m sido r~sol
vido. eomo se 'luor "-f\"0''~ resolvei-o de .\foga
dilho 1 

i\I~s porque. o.pezar de estudado c esmerilhaJo 
pelos governos. conselho de estado c parlamento 
dle aio lem sido resolrido ~ En-·~ollnelllB por 
cn.tv~a 1 não da applic3çàa d:t doutrina,. mns das 
difficuldades nna.ncoiras que lerão de recahir 
sobre as provineiaa: As leis pódem ser revo
gadas pela maioria ; mas o desfalque vai dar ... se 
MS provindas. Comr. h:l de o governo h~ver .. se 
em facs da receita prúvincial 1 

Os,. LoüD.EN\O DE ALquQ.u~nQüE (miniswo 
ite estrangeiros) :-Por ess e argumento nunca 
se revogariam. 

O SR. CANDIDO DE OLIYEIBA diz que po:li:l. 
revogar-se ; mas depois <le prcp~rado o ter1·eno 
par:a a substitui~ão. 

A revogação pelo poder central devia. apre
senta.l"-se em casos especialíssimos, qua.ndo se 
e~gota;som todos os tneio~. 

A.s o.ssemblCas provi neiaes siio uma insti
tuição permanente: funccion.am todos os 
annos. 

Porque é, porb .. nto! que. a revogação não é · 
propos t~ perante ellas como o oro.dor ji disse 
no principio do seu discur•o ~ 

P(lrq_ue é que os presi<bntes das p1·ovinci:1.s 
que re.twesentam o po)nsa.men.tJ do c&ntro, tõm. 
dado s:J.nc~.ão a essas leis em lo.~ar de aconsG
lh.ar a sua. revogação, em logar de dr..r o rnn 
véto ~ 

E· exacbmente por c~U$a das difficuldades 
financeiras que não podem ser abstr:>hidas ; e 
essas difficulctades que a camara. deve apreciar 
para :>p plic~r o sell cri teria na votação das 
emendas propostas, são todas ütdefinicl:ls ; nós 
não sabemos a quanto m1nta a totalidade dos 
irnpo.'i.tos que vamos revo,g-.ar. . 

Viz-se que só cta receita de Pemambuco vão
se tirar i.400:000$; autretlfito a revog:o~iio não 
é só da lei do Pernambuco, e da Bahia. Ala
gúJJS, Ceorá, Parahyb 1, Rio Gr.mde, Espírito 
Santo, Paraná, emfim de •1ua•i todas as provín
cias do Imperi.o. 

A receita. pro,·incia.l, segundo os calculos 
ultimes, monta, em todo o lmperio, em 24 O<I25 
mil coo.tos. O desfalque que vai r.o.r,q•1e porcen
tagem rcprceonta.? 

O SR. LouRENÇO nl! Ar.nuQUERQUE (ministro 
de e.tran_ryeiros) : - Nàn se preoccupe V. Ex. 
com essa :1 uestão. 

o Sa. c.,~otno DE ÚLIVE[RA nãc póde dei
xa.r de preoccupar~se par~ dar o seu voto. 

O Sa. LouaENÇ<l !>E ALBGQOERQUE (mini•tre 
de estnLnyeircn•)=-- Esta que stão virã. del>ais da. 
out1•a. 

O SR. CANl>IDO l>E OLrVEZRA an~ende qne não 
pôde vir. Feita a revog~~ão das leis;_ como vai 
o go'fJrno estender a mão Q.s provinctag ~ Não 
póde constHucional•nente fazel-o, nl!o só porquõ 
a Consti tuiçíto p~oh ihe que os dinheiros do 
Est~do sejam distrahidos par., os gastos das 
pNvincias~ que dev~·m pol· si cogitar do seus 
moios, Q foi esta a r:t7.ão principal pela qual o 
o ot•o.dot• rocuaoq scn yoto o.oQ 10 °/c addicLonaes 
como J)OI·que, e•t:mdo o orçamento votad • paro. 
dous CÃCrcieios~ JJiio pôcb o go\·er:o.o dnra.nte 
esse tempo distrahir um só realàaquella somma 
p~ra llm <lestino c•peci~L 

Realmcnle sorprendeu o orador a direc~o 
qLte tGm tomado Mia ~n"!!t~o. Os 10 °/o nddJ
ti<OS foram propostos, o g-abin~te fe~ ques
I:'Jo de contianga, constrangendo o or!>dor "ssim 
a. yotar contra ellel qc;1nda ;~. !:l.tt<l divel"~:;encin. 
e ra só sobre este n~snmpto. 

O g-o\"erno em se 11 progc~mma cogit~va já <la 
revogação d.ts leis, era um programrua de des
truição como disse, e elle serb realizado antes 
do progrnmma. de rcconstruoção. Não se quiz 
p Jr cmquanto nem a reforma judiciaria, n•u1 o. 
descencralisa.ção administra tiva; mas a des
truição, a revogaç.aG d~s leis prov\n.cia.es ~ a 
met_{l,t.a g~estio, o. grande preoccupação dos go
vernos. 
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Pois bem ; como meio ·de garn.ntit ás pr?
vincias recut·so; p:t.ra fazorew fa.c.~ á~ t~.ua.s 
de,pezns, o governo pediu iO •/. de addi
cionacs G uma pcqaena maioria lh'os deu. Ar~ 
receio u-se, pol'Óm, da. sua obra., ap:::worou-3e 
ánte o attentado. e em tercein-, Ui:scu~JS:io do or
ca meu to fez s~parar o additivo, 'lue foi o pomo 
<Ío diacordir. da f.omilia libeml. 

Esse additivo, voltando p~ra. a commissilo, teve 
o seu decreto de mm·te. B, cousu. siu~ular, no 
mamGnto em. que o ~dditi,•o o1·a. retiraflo, c n.o
bre ministro da gllerra levantava-Ele o, á face 
de todos, dizia quê o additivo er3.ntgente. r1u~ 
e-ta n. uuica medida jush\. e cmnreniente que o 
governo tinha para a soluç~o da questão: 

O Sn.. Loun.~:NÇ'.O DE ALBUQGERqiJE (l:.,inis
lro de e~trG1agci3~as) :-A unica não. 

O Sa. 0AND1Do Dl'! OJ,JVEIB.A: - Não tenho 
pre3ente o discurso do nobre tninistro da. guer
ta., mas a.ppelto pu.ra. a con::sciencia. da ca.ma.t·a.. 
Entretanto os i O •f, que eram destinados para 
auxilio das províncias ressuseitaram na 3" rl.is
Cltssão sob outra. fórma, isto ó, foram destlna
ào• âs despe•~• gerae• do Estado. 

O Sn.. LoüRExÇo DE ALBOQUI!RQUm (mi11istro 
tlc cstrallgcil·o.•):- E ainda assim V. Ex. 
votou contr~ e!l.es. 

O Sn. ~ O~tNDIOO DE OL!VEIB..~ nilo votou ~ontr'a 
nom a favor, absteve-se. Tinha declarado nossa 
discussão que daria ao governo os 10 •f, ou 
qualquer outro imposto, quando peàissc aos 
contribuintes maiores onns para fazer faro aos 
encargos do Estado; dnl-os-ia mo~mo a.os seus 
auversarios, por~ue ne•sc cnso os deputados 
exercem um l'grlimo dever e um legitimo di
reito nmranlo os coutt•ibulnt~s par!'. ~s g~stos 
do Estndo; m~s n~nC$ d~r:i o sou voto no l:ll
ç~mento do 'J.Ualquot· tax~ sobre os contribtlintoo 
'1 unttdo es"' tn•n fôr deaLin:ld~ a serviços pro· 
,·inciae.~ fJUG s~o compendi~dos em outra classe 
o.lo nossa direito FUblico, que po1·te•Jce ús pt·o
YLneintJ <.l~crotar. 
N~o rom~rehm>de '1 uo o gatndo poso~ dM' 

nu,;ilio 1iJo~ pro\'incitts sorn tor o dir.~ito do fis•.~a
lisat• o moa~ por quo osso dinheiro ó g; .. to ; o 
oí t•or i5~o quo repu L~ anti-liberal cssl' Lhc,oria. 
HoJo c1n.\'IL ... ~ o dl.nhoiro. JJ1rt8 nmnnhii a l~sbdt1 
jul~ilVO..>o no diroiLo do illLOt'Úl' sobre a ma
"Mir~ l\Ol' quo o""o dinheiro dovin s~r ga~to; o 
alóm !li~so n provio.cin, contao lo com t..aos r;~ ... 
rrusos yerín. P. sou poih.\:r lngis:lntivo sn:ppl."i
miao, os orr,nmentos provinci~es soriam votados 
pelt~ camnra dos :loputtldoa c o rogiman Mpo
l00nico surgiria ontr~ nós. 

Er.:~ por e()ngequeneia, frL'I\nliemento pari
~Osl a doutrin1 dos iO '/o plra ns despezns 
Jll' •vi nciMs. Essa me :lid~ figurava como pr~
'"i'.:oria, mas ptov-isorio indt!!finido, e tnnto que 
o orçn.mento pa.ra. d~>is: n.nno.s sm•t;.!in logo; c 
eom u nossa política dos adiamentos e do falta 
de estudos dos nssumptos qu~ pedem uma solu
ção rapida 1 estc provisorio teria ele eternisa.r-se, 
por()ue,nes~e: easo,ni.nguêm quereria mais tra ... 
tar de pro~u?ar outro sys\ema. 

Port~nl<) negou ·o orador seu voto aos 10 •/a, 
e senL1u grandemente que o pnrtido liberal 
l.'a.sg.ap,se ma.ls uma. d.a.s sua.s gbri os as ""'Paginas 
no dra em que VoiOll a passagem do addit[,~o. 

Doixa.ndo, porem, de parte o incidente, con
tiuuou a n otar que O! 10 °/o afiguravam-se ao 
governo um meio de solução para a desorgani
?.~ção financeira, que a revogação das leis pro
vinci!lcs ia. trazer; mas esses 10 °/ot hoje, 
fa•em pari e d~ reoeita do Estado; está termi
n<lrln. n. di~r.ussão do orç.an~ento ; e o senadn nlío 
póde vota.r impostos novos nem .augmentn.r os 
existeutc.s, não obata.nLe alga.ns factix~ dn noss:t 
politica. mosL1·a.rem o contrario: mas o l~I.:in
cipio eon.r;tituciona.l ó este-.n.o senado não ::l!il

si:;te o dh•eit0 nem de fl.ngmentar n desp~za, 
uem de ag·graYar os impostos. Conse;nin Lf!
mante não acredita o orador que o governo li
bei•al va. pe1.•ante o sen'ldo, na di~;cns~ão d~ )'a
ceita, pedir providencias <(U1 teriam d~ ser o.p
prova<bs como emendas pela ca mar"~ 

Si oo nobres ministros •tuerem filiar-se nos 
principias Ue vê-rdadeiro liberalismo, não pódem 
q u~rer contribuir mais p~ra a confusão poli
tio~ c para a. anarchia parlamentar. 

Sendo a.ssi.m, como é que nem cogita.I'-3e <la 
orgflnização das fina.nçs.s· pr"ovinci~es .uem logo 
se lan ç"r mão d<>s meios d~ fazer desapp~recer 
Gssa desorganização ~ O governo, disso o nobre 
p1•esid nte do consell1o no senado, \':ti convocar 
a assomblóo. provincial da Bo.bia. o as 011 Iras, 
m~s logo r1ue n sol11ção fúr dada pelo parla
mento. 

Entt"etanto medeia um grande esp:'LçO entre 
a. convoc::t.çã.o o a reunião das assembléas ; 
•Jualquar lei nova. lavtn~\ muito tempo o. ser 
oJla!JOro<l•, e durante esse tempo as províncias 
não tet'lio me i os d 1 occorrar ás suas de•pezas. 
Como m de " provincia de Pcrnam "JUCO fazer 
face aos seus encargos. privad\ como est:i de 
4.000:000.$ de receita~ . 

O Sll. LounE"ço DE ALntrQUll:RQUE (ministJ•o 
rle estrrmrJei>·as) dli um apart~. 

O Sn. CANDIDO DE OLtYlltiiA quize1•a r1 ue 

tudv S() flzes!le normn.lm-:nte, j~to ó, que em 
log-ar do 9et~ proposti\ a revog-ação pela c~nui•a, 
o governo ftzesso pt•opol-a pelo proprio p>.rla
monto provincial. e nes1e caso tudo march1ria 
normnlmcnte. 

Uu).3. lGi provincial q"M.c é al:l.~!l.da de in~on
stitucion'l pó do •~r revoga<l•. n~o só p~ln as
aeml>lóa gernl, como pelo. propria. asaem~lcb 
pro1·incinl r1ue n votou; e sendo assim; )>OI" que 
O r1uo o presiden:lG dG Pornam 'mc.o ni1o convo~ 
cou a assam blón. provi11cial ~ · 

O Sn. LoURENÇO o& ALuUQUE~QUl~ (mini.<t!", 
r/e eslran[/eiros) d>í um nparto. 

O Sn. OAND!DJ DE: Or.!VE!U.\ :-Sendo nssim, 
dUVIdo que h~ja IHlla :lS>Omlllé~ pr·ovincial bas
t~nle despida de patriotismo que rcsisca ao 
influxo rla 0()iuiã1 e m:1.ntenha. esses imposto~ 
atacados de inconstitucionalidade. Com a diree
çã.o que têm tomâdo as causas é üupossíyel qao 
resistam.. 

Diz-se que a assembléa de Pernambuco l"C
Si<!.tiu por mu.itog annM; m:ls li nuncR. h.rmvo 
uma manifesção tão imponente como esta ulti
ma ; e ante esta attitude d J parlamento, ante 
o S""!ll ti menta nacional geralmente manifestado 
pela eamara, a ass~mbléa provincial de Por· 
na.mbuco, eonvocada G:ttraordin~riamente, não 
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póde . constituir~se anarehica, mantendo impos
tos inconsli~uciouaes. . 

O Sn. ANDRADE F tiJ,!JJ!tRA :- A assembléa 
provincial não póde aceitar a &uspensão por t-l
les-ramma. 

O Sa. RaY B.tuosA: -Apoiado; e ha de rc
!l.gir. 

o Sa. c.~I\~IDO DF. OUYEIR,l acradit.a '!Ue a 
earna1·a. não jtoderã rle!X:tr de dar o setl VlltO 
~~.n 2o t- tCJi• do requen1ncnto qun a.pt·csenta, 
\:)ara. l[llC Q gove1.•no infOl'lDO tlo quanto monta,. li,. 
il'llportAncia dos impostos iuc.on;titaeion:leg . 

De outra 1nan oi r" a votação pód~ ser um 
~elo de eonfianç:.. ao g-abi~>eto,-lllnl n .;,, hon. 
•-ari a aaman•. ('i)l<&rtes.) 

O orador cntend~ qne o Sr. mini.ot1'0 do im
perio de.,-ia ter =istido a esl~ d.iseus.'!ão. 
( Apoiatlo.• .) 

Assumpto desta ordem n!lo poliia ser d iscll.· 
lido sem n intorvançiio do governo. 

Km t~n' as sessões da camar:~, depoia do 
dia· 3 de Jalho, a unica q_uestão levada a al tura 
de me"cer a. nssiatencu do g abinete, foi a. 
que se tratou do conflicto d e Pernambuco, c 
•1 ue o nobre deput.lldo por &(juella. provineia 
t~rnou-~;e palad1no dos direitos do com
mareio contra o,, interesaes da aasemblóa. pro
vincial. . · 

O SR. JosÉ .MA!UAXNO :- Protesto. 

O Sa. OANoroo DE OLIYEil'.A: - s. E:s: . 
l!.}lresentou o seu proj~cto, ameaça~do o governo 
con\ ~ reti~ad" do soo. apoio, si o imposto de•-
ignal fosse mantido. · 

O Sn. Jos:li 1\{.~at.\N~>:O:-Não ameacei, cun•pri 
o llleu dovcr. 

o SR. CANDIDO PE o~n.-EtB..\:- Conaeguill 
S. Ex. quo a. commissiío alterasse o aeu pa
t'eccr e o primoiro a.dditivo, uniformi&ando o 
imposiO, sstabelecer a igunldad~. qua.ndo em 
muit~J:~ p_rovincillJ! n!Eo existe o imposto in
consmucmnal do unp~rtação ; elllretan to o g~>
,·oruo ~ue concede parn este projeet.o profe
roneía na ordem do dia, quo se ampenha. p1ra 
•tue haja seuão, mesmo depois de approvodo 
o orçamento, nií!l acompanha. a disenssao; uni
c.•wente oa nobres miniotro, de eatrang<>iros a 
,[(, ju•tiça , por cnj•s p:.stas nilo corro ost;t 
•tu estão s~o os que s1 apre~n~m . O nohra 
ministro do imperio , q uo nol!leia. os presi
den tes de província, o que .; diree~mente r••
ponsavel pela sancçlto das leis a.tn.cads.a, oito 
l orn ~ ca.mar:~ ; o proj~cto portanto corr~ ~ re
velia do primeiro represeut~nte do gahínate 
em relação ..o as~umpto . 

o orador não quer requerer o adí&mento da 
,Jiscus•ão até que se apresente o no~re ministt·o 
do imp 'rio; porque injustament~ j ti. c accnsado 
do pro\ellador. Pronuncia-se contra o projecto, 
comba~e-o cow a. sua pala.vL"a, ma.s nunca. lan
çará mão da prvtellação COtnG embaraço p&rla
meota.r. A prova o orador a. dá, r ofat•i ~do que 
u:tohouve t • discu .. ão, l'orqno cedeu da polo.Vt'& 
n pedido d J nobru deputado por Pero~mbueo . 

O Sa. los>\ Mut.I.N:<:O,_ NiíB npoiRdo ; n!lo 
lhe devo esse fnyor. 

O SI\. MARTIM FR.<..\'€ISCO FJLH0:-0 pedido 
foi meu pa•·a que thesse lagar a. a.present:.
ç~o de emGndas . 

O Sa. C.-xntno Dll OLtv.EtnA. :-CedGu ao pe
. dido dos nobres deputailos. Tt•ataw-se então 
do p7oj eeto sobre Pernambuco, mas agora sur
gem 12 ou 14 emenda• derogando leia de todas 
as Jll'OVín~l!l.ll, e " camarn. não póde exaulir.M' 
tudo quanto <[\ICrem os sigiutarios dessa• 
emendas 

A diseus-ão deve ser ampla, '" infot·ma
çõcs que pMa dev~m ser pr.~sta<las. 

lsto posto o sett reqtt~rüncnto não póde dei
X&l· de ser approva<lo em •1ualqnet· de .• ua~ 
partes. . 

O Sn. Jo•l< MAnux:-.o:- A hora. está Jad:t, 
não entre no q_uart.o de tolernncia, 

0 Sa. CANotoo nz OLtvEmo\ é o p~imeiro a 
eooC~ ar ~uG os sign,üa.rio3 dll!ii emendas têm 
eompeten.ci~< para julgar do assurnpto, >na.• 
~ opinião ind>vidaal por mais respeitsv~l que 
s6ja, não dispen•a o estado da camarn em 
usumpto de tanta impgr~ancia.. 

O Sit. Par.stu~xn::-Bu previno ao nobre 
deputado que está marcada n interpellac!\o 
par~>. as 3 hor,s. 

O SI\. CANDIDO ·oE Or.l"I'EIRA: - Yisto n hora 
estar ftncb, como acaba de observar o no\Jre 
presidente da co~a. vai terminar para enlra1· 
a intot'[leUaçito do >eu nol>re amigo, o Sr .Ba
rão da Leopoldi~a . Não uSAria do quarto de to. 
lerancia que l~e dá. o r~giroeuto e a que· 
a!ludiu o nobre deputado por .Pernambuco. 
Seote <iue a· camat-:> est:t fatigada (muitos "''" 
apoiadOs), niio obstante a importanci<> do as
sumpto e a variedad9 de considerações que a 
elle se prendem. Estão em Jogo grandes prin
cipias de ordom polí tica., eoonomica o fin~n-
ceh·a.(Álloiados c aparte$). . 

Não foge :i confissão de que procura emba
raçar a pas&ago:u do projooto, porqu) ve nesse 
projoelo 1\ fonte de grandes mo.lcs ; c s~ esti
vesse em atlas forças impe:!ir qlle elle fosse 
conver tido em lei, seria a maior gloria. para o 
nom~ obscuro do or>,lor. Mas não está, e nesta 
con vie~.!lo o ondor aen~e protc•bndo contra 
a tendencia """ trnlisadoro> do ministerio, quo, 
manifeaundo-oe defensor das fr.lRquezas ·pro
vi nciaos, fazendo da desecntralisa.ção admini
strativa oaeu grande pharol, escudando-sc com 
o lnbo.ro de i 86Y ; procnr:tndo aliment<r. as es
peranças do portido liberal, e a maioria· co:n ng 
reformas qu e • opinião publica re :lama e pede, 
eU e é o primeiro n a.tn·ir 1uão de su<ls pl"omessM, 
dando om l ognr dns reformo•, em log~t· da sa~ 
luç.ro·dcfinitin do• grandes problem~•.sinlple .-. 
monto nm progra.mma. de contradicções, urn 
progl'I'Dlmf\ do condomuação da& theorias li-
bera.ea. . · 

Vni a ma=~ ó l ido, apoi>do, ·po•to em di<
cussilo e ndia<l.l por ter p edido a palavra o St·. 
José Marianno, o sogtdnte 

Req~terim.entp_ 

Requeiro qa• seja adiada a discu•siio do pro· 
jeeto e :uldit•voa, até quo·: 
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i .• Sejam _pres~ntas à e•tl< eatna~, _ toclo.~ o~ 
artigos de le1, cu,a revogaçlio e pedidá. 

2. • E o go~erno, pelo minislerio do im
perio, inwrme emquant' monta ~ impor
taneia dós impostos inconsti luoionaes, em re
laçil'a A cada p rovincia. 

Sala das eommiss6es, em 22 de Setembro de 
!882.- C andíáo de Oli~ei1·a. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

lnterpellaçào do Sr. 13arão da Loopoldina 1\0 
Sr. ntinistto da. agricultura.. 

(E,.tra no recinto e toma assemo '' Sr. 
>il-inistro rta agricu~tt<rll.) 

O Sr. Barão da :Leopoldina: 
- Disaiparani-se, Sr. prcsidents, ao eaporanç:La 
C..g11oiras quo nlimeole.ram e il!ndiram. meu 
espírito apóz 24 lon gos dias de espera pelas 
informações,que, por i ntermedio de V. E"'-, so
licitei a S. EK. o Sr. ministro da agricult ara, 
~icorcf). da desidia e d+!sm ~mdoe, qae ~Se ~ôm 
dado na est1·ada de fe rro D. Pedro 11. 

A demora dessas informações, Sr, presidente, 
compelliu-me a fazer a prosente interpellação, 
cuj:. deu>ora não é mais do que o prenuncio de 
uma neg 1tiva formal e positiva da par te do 
governo contra a lavoura e contr buintes da 
õatrada de ferro D. Pedro I! no que diz favo· 
recer-lhas ácerca dos excessivos fretes por que 
sal• tr&.ruipm•tadas su.~ mP.rP.R.dorias por eMa ~ia 
ferre~ . 

Nem entra cousa deve esperar a lavoura, poi s 
ha vinte annoe a esta parte os seus maiore• al
gozes têm sido o governo e o poder legislativo, 
sem excepção de cõr política. NS:O ho. falla do 
throno em que não venha o gYande chau!io--a!L
~ilios a lavow·a. ; &n~retaato passam·se ~ ses
sões a só vemos_ contra ell~ impostos e maia 
impostos, como ainda se deu a 19 do correute, 
vote.ndo-se os 10 •;. addicion~es ! 

A& informações a que se r efere minha inter
pellaçllo eomtun de um requerimento que V. 
Ex. teve a bondade de mandar ler no di a. 28 do 
mez pas.sido, e esse requerimento compõe-se de 
quatro quesi~<>s, cada um de quaes da summa 
e gra.nda importancia em r9laçlo ás 4res pro 
vinciaa de S. Paulo, Rio d& Janeiro e Minas. 
(Apoiados.) 

Ningu€1Il pó~e, Sr. preaidante, negar a de
pencteneia em q_us so acha cada u.m.a. dos sa.a 
provinciaa deste grande colosso, a estrada de 
ferro de D. P edro li . 

Seria um atrazo para qualquer desoas pro
vinciaa si por ac!Loo faltasse hojo easo gr~nde 
recurso ao desenvolvimento mornl e material de 
cada uma dellas, principalment• a província 
de Minas, que se acha do lado do Pnrahyba, em 
cuj• margem corre n ostrndll. da ferro do D. 
Pedro 1!. 

E' em relação ao ~quilibrio, que de~·e-se man
ter entre essa em preta e os interesses dos cou
tribuint••· qne to:uo n Hbordade de dirigi r a. 
S. Ex. o Sr. ministro da a:ricultura a presenoo· 
interpellação. 
~a artigos <J_ue desenvolvi " que dit~m re

•pe>.to a esses Interesses seriam ba.•tantes p~re. 

S. Ex. corrêr pressuroso a ' 'ir dar-nos expli
ca<;ães a. respeito das Mtas commettidas na al
ludida estr&do.. 

Entretanto, S. Ex. não quiz preatar a devida 
~~~~-nçllo a. um deputo do sa.llido das montanhas 
O!l dos centros de um cafezal, confJrme a apre
ciação pittoresea e humoristica da u.m dos or
gãos da iwpl'en•a desta cõrte. 

O SR.. Co,.-uG:t:M: - Tem tanto direito como 
qualquer outro ; V. Ex . é muito digno. 

O Sn. BAnio D.~ LEOPOI.DIN.<.; - E' que 
S. E". ignora que eu seja um pouco teimoso, 
e que considero as cous1s d~ administração 
geral do nosso pa iz por um prisma multo dift"e
rente d"'J.n3lb por qu~ é encarado Feia. maior 
parte dos brazileiro8. 

Si S. E>:. presntne q ue a posiçio transicLoria 
de ministro é mais elevada do q ue a do depu
tado geral , eo ,ao contrario de S. Ex., direi que 
eota _é superior :i1uella, porque nos governos 
constitueionaes raprrsentativos o-ramo do poder 
e:<ecuLivo acha-se inteirameute subordinajo ao 
do pod >r legis lativo, que é a emanação imme
dio.ta da soberania Bacional. 

O Sn. CoNTA~l!l>l :- Menos depois da pro
rogação olo o~ça.ment.o. 

o SR. RAaÃo D-'- LltOPOt.DL'<A :- lsao v. E>:. 
deve liquidar com a sua gente . 

~·oi debai."<:o deste principio, Sr. presidente, 
que tomei a libe1-dade de dirigir a S. Ex. 
"-1"-olle requerim.ento, pedindo informo9~c.• dos 
males que nos perseguem ba mui to tempo e que 
são insupportaveis. 

Não desej o de fôrm:>. alguma. magoar, e ·nem 
molestar á. pessoa de S. Ex. o honrado conse
lheiro Fleury ; oa tou acostam ' do, deede oo 
b:.ueoa dD. o.cai cmia de S. Paulo, a ad.mira r o 
seu granie b lento e as suas a ltas qualidades, 
as c1uaes nunca. ning-uem póde contestar . Não 
é só isso, grnnde symrnthi.a prende-me ã pes
soa de S. Ex. ha mui tos annos, além da •inMra 
a.misade que voto o seu digno e illustre irmão, 
nosso companheiro de eamara. 

A minha questão é eom a. alta administração 
da eslt-ad~ de ferro D. Pedro 1!, d .. qual é S. Ex. 
o pri1ueiro peT.iO'!l&g Am. Além dos intareiia:es 
que me lig-am pessoalm•nte a estrad ' de f• rro 
D. PeJro li, por ser i nCelizmen!e fa•endeiro e 
contribuinte da. me5ma.~ outros intat•etss2s me 
forçam a vir tom &r a palavra e liquidar osta.s 
questões de tarifas com S .. Ex., ai!m de ouvir 
a palavra franc1, posi th-a e clara, por parte do 
goYerno. em relação aos quesit~s t.t tinen.tes_ ã 
minha interpellaçào <> em referenoill <> portaria 
de seu a!Wlcessor. 

Além de1tea interesses, torno a dizer , tenho 
os dos meus constituintes, tanto CO·religiona
rios como 11 lguns libera.es, que m9 i!zeram a 
g rnnde ê.nE!za de pr.estar sou npoi.o em minha 
eleição, polo que lhes fiquei mui to penhorado; 
a.ceresee que sou representante de uma pro
rincia que - dêpêRde immadi:Ltacnente da es
trada de fo tro D. Pedro 11, e qo.e convém m&n· 
ter o equilíbrio entr e os intereises deáto. em
preza e os dos par ticulares. E' ist~ o que pro
curo fazer. 
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o primeiro qu .. itG a~ minho intarpe1lagão <Í l o Sa. B.ut:\o lH LEOPOLDlN'"- Niio tem ca
emrela~iioao modopott···odeceate, pouco Je!l, bimento ne!lb.umo aparte Je V. Ex. Pergunto 
por que se esl:i executaado a port •ria do ex- eu: a provincio. do Rio Grande do Sul não p~r
ministro da a·;ricultu,·a, a 'lual mandou que tencG ao Brazil1 A provincia de Sant,t Ci!.tha
deade o f o d~ Julho passado~~ etJbras.~Ja por uma rin·l, "s m.al"gcns da ptovinclã. d3 S. Paulo ba
tal'ifa oom abati!l.le!lto de 50 •fo sobre os ce- nhadas pelo oceano, não pertencem lambem ao 
reaes. B'a.zi!'! Todas estas proviucias produzem grande 

O SR. AN&li.ADE FIGUl!:lR.~:- Do iutel'ior para q ua.ntidnde de cereae; · 
o mercado da córte~ D Sa. So.-RJ,:>:- ~fas V. E.:. sabe q_ue a 

o SR. B.A.RKo nA. LEOPOL~I~A. : _ Não, se- maior quantidad13 des5·~:s gene1·os que ayui re
nhor, nli<J hn casa e.:plicação clara 6 expli- eebomos, v~m dos E•tados-lTnidos, do Rio da 
cita. · Prata, d:J Egypto; e até do Mar Vet·melho rece

b"mos feijão l O Sa. P ÀllU" F LEU R 'C (ministro de< agric1<! > 
tura) :-E' o que diz 0 aviso, O Sa. B.J.R:i:o DA LEoi'OLDtNA:-Sim, senhm·; 

aceiw "' o aparte de V. Ex., acho-o muito pro
O SR. ANDRADE FtGUlllR.l: - E', eu tenho cedente ; elle most~> o grand' cona.:uno qua· 

l~mbrança. fazemos desses goneros, tanto que, ·não podendo 
O SR. PAnUA Fr.EURY (ministro da "gricul-. obtcl-os n> pa.iz, os importamos do estrangeiro. 

turo) :-Mas a. tabella que acompanha. o aviso :Ma.s nós nilo cons1..nnünos sómen.t:! generos ali-
diz o que o orador q1.1sr. men.ticimo dê primGir:l necaasida.de vindos does-

0 SR. B.ut;io OA LEOPOLDt:NA:-Bam. trangoiro, o~ consumimos ido< tambem do Rio 
Justificando meu requerimento. Sr. presi- de Janeiro, do Rio Grande, do Par•na, de Santa. 

dente, tive occa~ião de tornsr saliente o afan Catharina e de S. Paulo. lato da-se até com 
e 0 enthusiasm.o com que se port:J.ra.m os a.gen-_ o feijão~ "rroz o müho1 quo em algun~ logo.ros 
tee das estaçõos da est,•ada d~ ferrJ D. Pedro u; do interior da provinci~ de :Mina' são im?Or
eJn rel&ção ~ este melhoramento promett~do tados. como eu dis~e a.qui outra dia, apez:>l.r de 
pelo Sr. ex-ministJ•O da. agri~ultúra, quauwaos ter sido contestado pelo nobre deputado do fQo 
genero3 alimentícios de primeira n cessidad~. districto de minha. provincio.. 
Vi em muita• e.staçõ•s ca.rtazea pregadoe na• O StL J. P&NlDO:- Não contestei. (lla 
portas, nos quaes se daclar>Ya qu• de lwre< em ot<lros a.partes .) 
diante né!'o tinha a la1JOU>"a que ~e (j'IUixar do o Sa. lhRÃo nA LEoPOLllL."<A :-O nobre de
go~erno, porqv.a este a.caba.ua. de autod.-ar putado, que roera aqui ne Rio de J»neiro, não 
uma na.e,Ucla qu·e ia favoreoe~-a. immensu- conhece~ .• 
mente. 

Os agentes da éoll'ada de ferro D. Pedro !1, 
querendo illudir ~ lavoura e ~os seus fregueze•, 
estão fazendo uwa applicaçiío Q., tarlf" " seu 
geito, não estão cumprindo o que a tabolla 
estabelece, e que vem a ser, que do i• de Julb.o 
em diante, vigorasse a differengã. de 50 •f o sobre 
os genero~ aliment-icios de primeir& neeessi· 
dade. 

O SQ. So.uu:s: -Mas de exportação, não ó1 
0 Sl\. B,uúo DA LEOFOLOlNA :-Creio que 

não. 

O SR. So"-RES :-Ha de ser •obre os generos 
de e:.:portação, porque os de im1>0rtação devem 
ser so JNca.rregadoe. 

Os gcneroa alimentícios de nossa producçlio 
devem ser ali vhdos ; mas os import<dos do 
estrangeiro devem, ao contrario, pagar grands 
impoato, 

O Sa. EARlo n.;. LlilOPOLt>lN-' : - Estou 
faltando doa generos de primeira nece•iidoide 
e -~h p-rodllcçio do paiz, generos alimeRticias. 

O .. SR. SOAREs :-E' prscioo pór isto bem 
claro ; estou auxiliando a V. Ex. 

0 SR. B.-utÃO D.~ LEOPOL!>INA :-Sim, Sr. ; 
e eu agradeço a V. Ex. 

Não me refiro aos genero• de importação es
trangeira, po,•que deste• nem oogitoll a com
missão nomeiiii!J para diminuir o fret$ : rõnro
me aos generllf!le nossa producç:.ão, exportados 
de umu pata outras proviacías. 

O ~. So.ur.'U dá; um apar~-. 

O SR.. So.ur;;s : -Como não conheço ! ! 
O Ss. BAl<ÁO n.~ LJ<oFOLor".>..:- ... não sabe 

das circumstancias especia '" em que se acham 
os fn.zondeiros 1m.esmo do centro da 1\.fata Grande. 
parte delles, não só da província de Minas, 
como da do Rio de Jaueiro, vem-s '• ás vezes, 
forçados a importar o feijlí.o, milho e arroz, por
que as colheitas cU.• plan ta.ções que fa.zom des
ses cerea.es sãí> &s yezes escassas~ por depende
rem de uma ord~m complelt& de circum.~ta.neias 
pela irregularida<lo dao e -tações, acont~cendo 
quo muitas vezes fazem gt·a,nd's plantlções e 
não colhem cousa ne:n1m ma, s~nrlo IH'Bciso com
p~al-os onde os ha, e sô no Rio de Janeiro en
contra. O consumidO!' al:Juni•ncia. Sllfliciente 
pu·a :seu a.ba.5tecimento. 

o SB.. A:o;nRADE FlGUE!RA. : --Mas " tarifa 
da estl'ada da fe•ro é b~i= para eue• generos 
a.limenti~ios. 

O S.a. B>.R:to ,_, L~oPüLDlNA :-Entcn'iio que 
nio. 

O Sa. ANllliAD:E FrGUllllRA : - Eass. red11CÇão 
que não se fez e quo não paga a despeza do 
transporte. 

O .Sa. Bu:to DA LJCOPOLDr~o. -Nãà falia por 
ser a tatif'a alta Óll baixa ; falia somente da 
execução que se (!St:i dando :i tabella. Si en
tendi 1m que não deviam fa.zor ro.duc.9ão,. nõo a 
5zeaoem ; mas. de•de que a 5•eram, executem• 
na com lealdade ejuatiça, não queira.m angmen
tar a dor ao aí!l.ieto, 
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V. Ex. sabe que um alqueire da &rl'OZ ou 
milho despachado da. estação do Porto Xovo 
pu'"- o Rio de Janeiro paga i:j;, por exmnvlo, 
~~ntretanto que tim aJ~1ueire do- m~sro.o gauero 
despachado da_g:ui para a estação do Porto 
:'lo\'0 p~ga 2$, 5'J '/, mensaes, senlo a distancia 
a mesma e o goneto similar. 

Entendo que esta tarifa deve ser igual tanto 
ll.ll. importação, como na exporta~ão. 

O Sr. ministro ni.o conhece as circumstan
c.ias especia.es da lavoura das margens Uo Pa.
r•hyba, da lavour~ da roça: ou por falta .de 
t&rreRos, ou pol' se nchsrem outros j:i muHo 
devastados, já muito estragados, preferem 
muitos fv.:t.endeiro~ ab~t'ljc2rem-se de cel'eaes 
aqui no Rio de. Janr:il.'(), onde encontram ahun· 
dancia o boa. qualidade, a plantam em terrenos, 
que [>Ol' sua esterilida.tle não compensam os ser
vi~'.O.s empmgaUm;. no roçado, carpa e colheita.. 

Nem S. E:t. poderia conhecw estas &spacia
lid~des, porque nunca fe• vid~ permanente em 
fazenda e esta protica. não se adquire cem faci
lidade. 

Conheço fazendeiros na provincis do Rio do 
. Janeiro, que alimcnta.m·•e aqui do merc:Hlo da 
corte. 

Ora, qual n raziío por que devemos fa:er a 
cobrança. do interior pal'a a corto 2.q;OOO c desta 
p~rá Porto Novo, meama distancia kilometrka, 
mesinO gencro similar 41,"000 ~ isto •6 se dá em 
um paiz como o B1•azil, onde tudo anda desor
ganizado. 

Entendo que o governo deve rn<lndar publica.· 
uma tarifa em que se estabeleça o frete de 
importa~ito e exportação com igualdad• ; a 
maior parte dos lavradores agrade cerâ de bom 
grado a S. Ex. 

Sabemos que a parte que concorr.~ com ce1•encs 
para o mercado do Rio de Janeiro 6 ~ rle sena 
"baixo, peguena distancia d.\ eõrte. 

Os fazendeiros <)ue apena~ plantaw cet•eaes 
para sustento e alimentação de suas fazenàas, 
·>ão OS que s~acham collocados entN C~taguazes 
~ Pot·to Novo, estrada de ferro Leopoldina; estes 
mesmos consomem generos do Presídio, iim da 
estrada de ferro da Leopoldina, onde se deson
vol'l'e a plant~ç&o de cereaes que são consumi
do; do CataguQzea & Porto Novo. 

Espero que o nobre miuislro mande publie>~' 
uma uova tarifa par~ a estrado. de ferro 
D. Pedro I!. 

Ainda. ml.'lois uma. outrn. considet<l.çS:o : o 11eso, 
que faz. a estrada de fe:fro em ro2lla.ç.Ro ao~ ge
neros exportados ou importados, não convem 
actualmente. 

Vemos na tarifa H. 3 we1·cadorias em gera.l · 
peaar-se no Porto NoYo do Cunha 1.000 kilo
grammas de ea.fé por 42$700. 

Que necessidade ha em tomar-ss tão g1·~nde 
quantidad.e ·de kilos, quando é mais facil ao 
exportador, muitas vezss ignor;~.nte, tomar o 
typo de i5 kilogrommas, que mais ou mcn)s 
corresponde a uma arr~ l1a ~ E' sêm à uvida 
nenb.uma mais facil fazer-se o s.cresciruo ou 
diminuição no determinativo 15 kilog,•amm?.s 
do que em 1.000. 

Pergunto eu: Glll 30, 40 ou 50 ki.lGs de café 
será facil fazet' uma r0ducçilo ~ Não. 

Antigamente usava-se do P.eso pot· arro9a, 
hoje ~uasi todos aceitam 15 kllos por uma at·
rdba mais ou ·menos ; porque não se h. a ele 
fazer a detet•minaç!o de ii> kilos por at't•oba 
portanto, <le es~ação a esbçiio ·~ 

Sobre us lJagage!ls ternos a classe n. 2 ~" 
La.dfa u. 3 qui! é ainda mui::s inuLil. 

Quü é a individuo que leva bagagens pat•a a 
estrada de ferro com o peso Ele iODO kilos 'I 

Ninguem, Pon1ue não se ha de detorminw o 
peso ma.is ou menos corre~poudente a a.rl~oba, 
que serão 15 kilos ~ 

Pol'tanto, seria de grnnde conveniencili. r1 uc 
o nobre ministro da. agric~J.ltura.,eonsulta.ndo t\l
gumt~os p::ssoas entendidas e intere':i~adn:s, esta
belecesse " tarifa com a quo.ntidade do 15 kilü ' 
correspondente a i orroba. 

Alem disso, conheço muita gente <1ue não cn
tend~ o novo systema me trico, estão acostuma
dos pelo sysl:ema antigo, e, havendo fa.oilidaclc 
em de torminar este peso, julgo que V. Ex. 
de-.e!'li autori•al-o. O systema seguido DA 
actual tarifa d>t logM a enganos contra o t'C· 
m.cltente da mercadoria • 

O segundo al'tigo de minha Íllt c1·pellaçiio J'e
fere-se à proinessa feita pelo ex-ministro da 
agricnltnra em 1·els.ção ao transporte do cafó 
com a differença de 20 •f, para menos. 

Eutenlenlo-me com S. Ex., lemh~o-me de 
me haver elle declarado que estava disposto a 
autorizar estadifferença, mas qneesperavacer
tae informações do director da estrada de ferro, 
Estas informa.çõc• demoraram.se inf•lizmente 
até que S. Ex. retiron-se do ntiniaterio, sem 
tornar effectivo este incontest;. vel melhoramen
to em prol da lavoura. 

A ln.vnur;t Sê acho imp~cientada por cs;a dif
ferençe. no transporte do c:<fe. 

O Sa. ANDJUo.E FzGUIIUtA. -0 Sr. miuistro 
da. fa~enda declarou. <JUO ir!Bo Jic~. "ddi~.do pal'A 
Ja.neil.'o. · 

0 SR. BAfulo D.t LIIOPOLDI~A : - !sso se ri 
nma calamidade, porque sm Janeiro estsva e! se 
genel'O qo:taai todo exportado; eu n~o creio que 
isso aucceder!i.. 

O Sn. A!>llli\ADE FtG-oEutA :-Por isso mesmo 
é ' lue elle declarou que ftcaya adi~do par:. .Ja
neiro. (Riso.) 

O S". B.<l\:\o DA LJSOPOLlJmA: - De~'jo 
quo o noht""o ministl'o da. a.gricultn:r.n.. decbre 
franc:> e terminantemente si ~ I wourn deve ou 
não contor com essa abatimento de frete (20 o ,_; 
~r(}me ttido 'POr ucu !lnt.~cessor. ' · 

Sabemos o pt•eço flD!' ' t ue d transportado o 
café rnra esta praça ! 

Sabemos tambem que o café esta hoje sendo 
vendido por 3$800, 4$, 4~'200 c 4$.500: não fallo 
do cáC.~ tle•pulpado, tino , etc., etc., porque este 
~onco1•ra em pequenã &sca.la :s.o mercado~ de 
m•neir.,_ c111e com us despõzas <1uc o fazendeiro 
tem de fazer para pl'Gparar o café, o -JucrJ é 
nenhu m, em vis La do ell1pt·c~ do eapital o pes-
s~al cortGspond~nte. · ·· 

Pagamos do Porto ~ovo do ~a li. G<ta.çã•J 
d:c corte 63() rs. por U1113. 8l'l~ de cafê; não 
levondo om cont\0. os direito·• '!,Ue temos de p~
gar eorn U2urn á pvvinci.a a~ Minos o aluguel 
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de s~ccos, \>raçagem c transporte da estação <i> 
est1·ad• da ferro para o armazem do commis
sa.rio. 

Ora, si compararmos o ·frete deste nosso 
principal genero, qu~si unico e exclusivo pro
~ucto do Brazil, em nossas estt>adas do ferro, 
com o que paga·oe nos Eotaàoo Unidos pelo seu 
primeiro ganerD, o tl'igo, eru_ suas estradas de 
ferro, temos, que nos Estados Unidos pog3-se 
por um~ arroba de trigo, que pe1•corre 972 ki
lometros Oll cero~ de 160 legua.a, 240 rs. da 
ncsss. moeda, emr1ua.nto qu~. por uma a.rroba de 
c:úé do Po~to Novo do Cunha á estação centr:U 
dti cô1·t '• 261 kilometros ou cerca de 41 leguas, 
paga-se 630 reis. 

lat·, Jlão s.a commenta, só se dá neste Brazil, 
onde l1a 20 o tantos annos não tem havido gQ
varno, mas sim desgOverno. 

No> Est,dos Unidos além do grande desen
volvimento do phn tio e prod11e~lio do trigo, hu 
oulras mil industt·ias -le muiLo prov.'ito para a 
fortuna publica o p~rticular, o que não se dá 
no Brazil, porquG,Gesa.ppo.recend.o o café, o Rs
t.ado farú. i nevita.vel banca-ritt.a., si tivermos· ad
ministrações como as dos ultimas annos. 

Quando apresentGi meu requerimento outro 
ui~. !lãO me e•queei de declarar que o Sl·. di
reelOl' da estrada d~ fe~ro D. Pedro II no seu 
rclatorio apresentado em i • de Fevereiro de 188'~ 
d:i á essa. estr•ada uma renda. iiquid11 de quasi 
o •f·· 

Por ess.9. occasião tive de fal!Ar a r.'speito 
dos erros que se .deJ•am na direcçã~ dessa ~s
trada e V. Ex. sabe que são esses erros 11 
cau'a de não rendar es\a mnpreza 40 °/0 com 
a ac tual tal'if•. 

O governo não devG ter receios de no~ fa· 
vorecer nesta parte. fazendo um a.batiru ento no 
transporte da café, p<Jrque,havendo a dilf·rença 
de dous mil e tantoa conto• além dos juros das 
apolice$ e dos divid•• a r1uo o Estado está 
oi"igado.secá uma inju~tiça. si não att~nder aos 
justos recla:nos da infeliz elosse dos lavra
dort!.s. 

O Sn. F. IlEL!SAnto:- V. E!<. não incluiu 
ainda o impc'to de transito que só se p:.ga na 
P.!!l.tl"ada. de ferro~ 

O Sn. B.<nXo ""' LEGPOLD!>'A: -A respeito 
do imposto robre car1•is urbanos e o ~e i$ sobre 
as JUSslgens na estrada de ferro, apresentei 
Uinl cmeuda. ao orçamento Qeral .da despeza, 
que se ~cha. no senado: aared.ito q ue l!ssa t•es
pêitanl corporaçiio não se opporá a sua nppro
vação e que dentro em breve sorcmos allivia· 
Uo:s desse enc.a1·go. 

O direotor. da. estr .. da de fe~ro, fazendo o ••~ 
c•lcnlo comp~hendeu todas essas rendas eru 
CQmparação com "- despeza. Eu o que pe~.c á 
S. Ex. é que procura favorecer ao tn~nos neAt n. 
parte a la.vou"a. Com a differcnço. destes 20 •/c 
temos o.indl uma retida de mil e tantos oontos, 
não h a prejuízo. .. 

I;>e Entre .. Rios para cima devia correr a des
peza po1• conta de qnelll den e••~ grande cab8-
çada., autorizando· que desse ponto partisse a 
csn·ada para o centro de . Minas. (Trocam-se 
mt~itos apal'tes, e o S1·. rwes;deate reclama 
flttenç.:ro.) 

v. v.-20 

O Sa. B.illlo nt.. LEOPOLDIN.\ : -Estou defen
dendo os meus interesses ').ue esiiio li,;ados aos 
da lavoura., porque i::nfehz.mente 50U fazen
deiro. 

O S:n:. SoMI.xs :-Felizmente. 
() Sn. CAn.vA.Lao R.Ji:zE:;oz:- E' U"'-a classe 

muito 1·espeitada. 
OS:n:. B.mÃo l>A L:P:aPOLDlNA:-V. Ex. diz 

que é uma classe muito respeitavol c cu digo 
q_ue ha 20 ann.O:!I a. azi\ neg1·a. da lavoura tem 
stdo o governo~ o po:ier legish.tivo, po"~"que h a 
20 ann~3 nos fazem faguei•·ás promess:!s e em 
ve• des~e pomo dourado atiram-nos nova~ car
gas de tributos; como o presente que nos deram 
a 19 do corrente, dos 10 •./, oddicionaes. 

Entretanto poderão fallat n' diminuição i!e 
2 °,'0 sobre 3. exportação do ca.fó, mas vimos a 
difficuldade com que ellea passaram nesta casa, 
por 6 ou 8 votos. 

E o nobre presidente do conselho aqui decla
rou que não pooia prescindir da, importancin 
cor1·espondentc ; não -.e e i si o senado approva1•á 
essa medid~. E' preciso lem\m•r que foi o mi
nisterio de 3 rle Agosto de 1866 que dec~etou 
esse augmento de imposto sobre o café, a tillt-
1o de despezas forçadas pela guerra, prorue li
tenda nullifical-o logo ~ue fosse possíveL En
tretanto já são pas' ados quasi i6 annos e el!Se 
imposl<l aínd~ subsiste. 

A te:·ceira p 1rte de minha. in terpell1 çiio ver
sa sobre o trafegQ mutuo entre a estrada de f •rro 
D. Pedro Il e Leopoldina. 

S>be Y. Ex. que ha <[u:ni nove anuas se 
acha fnnccionando a estrada de ferro Leopol
dina ; c esto11 infJrma.lo "elo direator, presi
dente daquella estuda, que muitas vezes tem 
tentado fazer am accó1·do com a administraç.ão 
da estrada de ferro D. Pe~ro H para esta l>elecer 
o t.rtfego mutuo entre ns dua.s línhn.~. O nobre 
mlliistro não sabe Ol ve::s::ames e incomn::.odos 
por ,ue passam os transeuntes de um11 e ontr:1 
estrada, quando têm do p>ssar da La •poldina 
p , ra. a. D. Pedro II ou vicc-vc:·sa. Ho. n penas 'Q.Dl 
e•paço de i5 a 20 minutos para se eom:-rnr bi
lhetes~ d'~sp~cbar b .Lgrt.gcns, Gtc., et~.; succede 
muitas veze.• embarcarem-se os passageiros c 
deixarem as bagagens em Po~to No'l"o, por não 
h a vel' tr.\mpo p.am despacho. 

Tenho-me entendido po1· diversas vezes com 
o presidente d c ·eGtrad~ de ferro Leopoldin~ e 
dls di•-tuo que ja no tompo do St·. Passao lutou 
muito t-empo pa:r.a. e.~t •bBlecor n tr~-fego run tu o; 
mas qu3 o Sr. Passos apresentava á e;traàa de 
ferro Leopoldina conlições oncrosoe e ditreren
tes des admittidos nos estradas de S. Paulo e 
Rio de Jt~.neiro, União Mineira e Oeste. 

Além disso dizem que havia tambem ut:i von
tade contra o ramal do Parto Novo. Kão acre
dito, porque si a Esl1·a.d~ de Ferro D. PedJ•o II 
t~m grs.nd :". r~nda. a.c. tu~ lmente ag:re.de(}a .. a prin .. 
cipalmente ao ramal do Porto Novo. Desde que 
forem consumidos os terrenDs da· 4• secção, 
tO annos mais ou menos, a. estrada de ferro 
íic$.r;\ · desfalcada por aquollo lado e não da~â 
3 •io de ~anda, nós Mreditamos que isto se 
dará brevemente, pm•que temos tres estradas a 
entron.carem-s"3 uma na. Leo:poldina e tlllaS na. es
t:·ad• de forro do Alto :M uriahé ,apesar de que ha 
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poucos dias tive o de•prazer de ouvir do nobre 
presidente do conselho que quando a estrada 
tives.~~e de tocar em algum ponto da de D. Pe
dro II, ou ti v esse de affectar o rendimento desta 
o governo havia. de obstar. Entretanto o povo 
ha de levantar-se e faze~ com que se torne isto 
c!fee~ivo o.t.m de haver coneurreneia e e•t~be
lecerem-•e tarifaJJ que sejam conveniente~ aos 
particulares. 
Po~ ultimo, na. minha interpallaçao,. procuro 

snber do nobre ministro, qual n razão por que 
continua a achar-se depositada grande quanti
dade de sacc>s de café n,.. estradas de ferro Loo
poldin• e União Mineira. Tenho informações de 
qua todao as cstaçõeM do Catnguazes o.o Porto 
Novo. acham-se repletas de sa.ccas de ea.fci. O 
prejnizo é enorme, Sr. miniAtro. 

O SR. J. P.ENroo:-Ahi a culpa é da. Leopol
dina. 

0 SR. B.uü.a I>A LBOPOLOIJ:<A:-Nlio; eu en
tendi-me ainda ha pouco com o presidente da. 
Leopoldina e estou informado, que depois da 
reclamação do meu illus~re amigo, senador por 
Minas, tem havido mais abundancia de carros, 
mas aind~ aseim existe grande quantidade de 
saccas de csfe e não ha carros suflieientes para 
retiral~o das estações. 

O Sa. So.utEs:-A estrada de ferro Leopol
dina é um eatado no estaio. 

O Sa. BA.R!o DA LJJ:O?oLDINA:-Ni!o <~poia
do ; o nobre ex-ministro da agricultura pode 
àar testemunho de q uc • administração da
qnella estrada prollletten todas as vanngen.a 
possíveis â lavotua .. Eu seria o primeiro a 
accusar a administração d.• Leopoldina, si eli~ 
o méreoesso por não cumprir ao qne se obrigou; 
mas, por emquanto, a. difi'erença é a mesma : 
temos ditferenç:.s na estrado. de ferro D. Pe
dro rr, somente a respeito de ·certos objeetos. 

(r I"Ocam-sc ditferentes apartes ent:-e os 
S.-s. Belisario, Andrade Figullira., Soares e 
J •• Pen.ido.) 

Em relaçilo ã portaria de 5 de Junho, a ~•
Irada. de ferro Leopoldina prometteu dispensar 
todas as vanÇagens e acompanhar a estrada de 
ferro D. Pedro LI noa beneficio& que esta. fizesse 
oi ]&vcur ... e a seus freg1.1e'!es ; mas não vejo o 
beneficio que se propõe fazer á estrada. de ferro 
D. P!Jdro ll, porque os 20 '/o ainda estão por 
lllll oculo, não obstante a. proweasa. do nobre 
ex-ministro d.J. agricultura. 

() Sn. P AOUA FuuRY (ministro da agricul
tura) :-As circumstaneias mudaram-se. 

O Sn._ J. P.&NIOO dá. um aparte. 

O Sn. B.uúo DA LEoPoLDlNA :-Isso é outra 
que•tão. Eu não tenho forças su.fficientes para 
f~er o plantio com o desenvolvimento que 
~1rva pa:a meu consumo e para vender. O que 
e de mats vantagem~ Planta~ c~fé para pagar 
i3 •f, ao Estado, ou plantar grande quantidade 
de cereaes para vendel-o! por um~ baga tella ~ 

O Sn. J. P~wo dà um aparte. 
~ S~;t. BARÃO DA _LEo~oLDINA : -A axpor

taça.o ~ para o tJ"llprie tarw que planta o café e 
dà mam~ renda ao Estado. Além di sBO, a dimi-

nuição do frete do$ generos alimenticios, vem 
augroentar s. concurrencia, sem maior 01.1 
muito nota,·el ditferença na renda actual. 

E' naturalmente compentado pela g-rande 
quantidade de geueros de certos pontos onde se 
daaen,·olve com maior vant~gem ; V. Ex., por
tanto, póde tomo.r sem recaio uma provideneio. 
agrad .. vel ã la,·our~. 

Vou concluir minha• observações, e peço a. 
Y. Ex. se digne declarar-nos, com summa. 
fracque:-~a. e toda. a clareza, si deva~se iazcr o. 
cobrança do transporte de cereaea de eatação a 
estação importados e cxp~rtados pelo mesmo 
preço~ 

Podcmoo ter esperança ncott>. differellç:> rlo 
20 •/a ou outra qualquer 1 

Estará S. Ex. disposto a entender-•• com a 
admilliatração da estrada de ferro da Leopoldina 
para combinar sobre o trafego mutuo ~ 

São medidas de grande importa.neia., que 
S. Ex. realizando prestará 11m serviço relevante 
á esmorecida lavoura. 

O Sn. SoA.IUJs:- An.tes de V. E~. deixar a 
tribúna eu Lhe peço que intervenha eom os seus 
bons aux:ilios a importa.ncia que eu reconheço 
para. que a companhia Loopoldina abaixe Sl!lao 
tarif~s. 

O SR. BAR:io DA LEOPOLD!NA:- Desde outro 
di" que o nobrQ dep\ltado ·chama-me para. este 
terreno; mas eu direi a S. E:>:. que não tenho 
pêas em relação á companhia Leopoldina. 

O SR. SoARJIB:-Sou o primeiro a reconhecer. 

O 811.. Bm:io n.<. LEOPOLDINA:- Asseguro a.o 
nobre deputado que tenho a precisa coragem e 
hombridade par:lo aceusar ~ adminilstração da 
eotrada Leopoldina ou outra qualquer compa
nhia., que niio cumpra com o seu de v"". · 
· O SR. SoARE<:-Som duvida, faço justiça ~~oo 
caracter de V. Ex. 

0 SR. BARÃO DE LEOPOLOlNA:- A adminis
tração da estrada de ferro està disposta a fazer a 
modifica~ão que fór possível; não tenho razão 
partícula,. quo mo posn emba~a~nr no cumpri
mento do meu dever, de articular queixas e 
censura• quando julgai" qne a companhia ar 
mereça.. 

V. E r. asslatin ás consideraÇões feitas &:n 
sesa~ anterior, pel» nobre ex-ministro da agri
cultura, em que elle declaron, q ae t. ndminis
traçlio da estrada ua Leop<Jldina. tinh~ se por
tado eom todo cavalbeir<smo e ~ehava.se dis
posta a fazer todas as reducçlies possiveis 

Tenho eoneluido. (Muito llem, muito bem.) 
O Sr. Padua Fleury (ministro 

da agriculturiL) ;- Sr . presidente, dou uma 
explicação ao nobre deputado, autor dês ta inter
pellação, afim de provoear os sentimentos do 
justiça de que S. Ex. é dotado. 

O nobre deputado observou que, tendo oifere
cido um requerimento em data de 2S de Agosto 
sob_re O mesmo assumpto da in.terpe~l.,ç.ão, o 
ministro da. agricultura não o tinha satisfeito, 
de modo que se vira obrigado a voltar i tribuna. 

Sr. presidente, êste requerimen.to foi oifere
cido, conheço-o pela ,Publicação dos trabalhos 
desta ~sa, Qas não fot discutido, 
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O SR.. BARÃo D.l. LEoPOLDINA ,_Creio q 11e o 
Sr. Bezerr-a de Menezes pediu a palavra.. 

O Sa. A:;naADE FIGCl!lla.!. :- Então ficou 
adiado. 

O Sa. P<~.nuA Fuu!l.'< (ministro rtaa_qrict<l
t<Wa) : - Tendo ncado adiado , cumpri,._me 
o.guardo.l• " ooco.eião opportuna para dar "" ox~ 
plicaçõ~! que daria particularmente, si S. 
Ex. e:.:1grsse . 

Sendo assim, pas•o a rGspondet a interpella·· 
o;iio do nobre dopntado, · pelo proprio requeri
mento, visto que trata de quatro pont06 distiuc
tos que na ínt~rpellaçio foram reduzidos a 
tres. 

Pergunta S. E". •i está em yig·or a tariC.. 
da· estrada de ferro D. Porlm lt em relaÇÕ<I aos 
generos alimenticios ex:portados e importados 
conforme a portaria. expedida pelo meu antc
ce•sor em principio de Junho e de con!ormi
dad."! eom a parecer da. commlssão, quê se en
carregara. da ~evisão d:l. mesma tarifa. 

Este ponto da interpellaçiio mostra que o 
nobre deputado labora em um falso supposto, 
porque o avioo de 5 de Junho a que se refe,·e, 
só comprehende os generos alimentícios· ex
po~tado' pela estrada de ferro pat•a serom con
sumidos nesta eôrte. 

Este foi o p~nsamont?, pelas razões que os 
nobres depatallos já deram. Facilita-se o con
sumo <lo$ generos vindos do interior <:Om o fim 
à a proteger a pequena lavoura. 

O Sa. Bruo DA Ll!:aPOLDlNÀ :-Mas o ·Rio 
da JtJ.neiro não deve Mr unicamente privile
giado. 

O Sa. ANDRADE FIGuli:IRA :-E' o lavrador, 
o eoneumid:>r não tem nada. com isto. 

O Sa. So.~l\EB : - O httador quanto mai• 
produz mais ganha. . 

O Slt. P ADUA. FumRY (ministro ela agricul
tura):.,... Ha. productos, que embora· importados 
pel~~o eatmd~ de ferro, go~am de igual favor. 

Entre. alie~ B!l!&O 011 que, [X>r ~ua nalut'lml, 
aãl) . necaa•anos li lllesma lavoura , como o 
ferro fundido, o sal, a cal <le pedra ou de ma
risco. (.!partes.) 

Em segundo Ioga;· S. Ex. pergunt~ si o go
go,·erno ostli. dispoeto a aceitar o pa.recer d3. 
mesllla commissão na parte em que aCQnselha. 
o ~batimento de 20 '/o no t1-anspcrte do c.fé. 

O governo não aceita, nem póde aceitat•. 

O SR. Al.l>lWIE FrGtlEIIL~ :-0. Sr. presi.,. 
dente .do ~ons.elho calellla~>do a reeeitn Mntou. 
córà._ iote>. (!!<< outr:os apartes.) 

<} S!l. PAtlUA FLEO'RT (m.i10istro àa agri
cuttur<>) :-Não ha parecer, mas uma indicação 
d, alguns· :tMmbros·desta co=issão, que .foi 
apresent tda ao gabinete passado. A commissão 
faz outra in~icaçil:o, . que <> governo .. níio está 
longe de aee1tar. · 

O Sa. ANDIUDE FrGUEta.o. :-Pêrdóe-me ;·a. 
comnüssão ne parecer da receita propunha esta 
reeucçi:o e nó;; votámm. 

. 0 $R. P.u>l!A, FLEURY (ministro dei C.ffri~ 
cü'ltura) :....:s; votassén;, t~litur quútió. 

O Su. F. B~Lr$ÀlUO :-Mas é preciso •aber 
si fa:iem ou. não. 

, O SR. P .<DU A. FL-eURY (m.inistro da agri • 
cultura) :-Farei si estiver votado. O desfal
que foi calcula.do em 1.350:669$600. 

O Sa. ANDRADE i''HWJ'!fl\A :- Só tinhamos 
nove mete~ de exerci cio, p<~r isso o calculo íoi 
alteudo. 

O SR. PAnu . ..._ Fu'!UnY (mit;i.stro da a1p·ic~tl
tura) :-Devo infortn:l.r á. caooara que ha grande 
dii!'erença na e:q)()rta~.ão do ca.fe, qn~ impo,·-
tarã tah·ez; em 27 f/2 °/0 • . 

X os mezes de Janeiro a Agosto do anuo pas
sado t<n·am recebida. na estação da Gambó(l. 
115. 000 toneladas de café 

Este anno, no m••mo period.o, se tranaporta.
r&In 83 .500 toneladas. (Aparte•'.) 

Si continuasse essaprogres•ão descendente, a 
diminuiçõo da renda. chegaria a 3 .500:000~'{)()0. 

Não digo qu.e esta diminuição ser.! perma
nente, tanto mais p<>r quo nos ultimas 30 dia• 
a exporta~.ão tem s1do exceasiva. 

No 1° de Agosto foi de 330 toneladas e no ul
timo dia dosse mez foi de 1.293 toneladas, 
quasi o quad~upulo; já. tivemos dia de 1.30~ 
toneladas. (Apoimlos.) 

Portanto c bem possivel que este grande au
gmeuto do transporte do café venha a compan
a:.r a diminuição do principio do anuo~ e a.ssim. 
melhoremos. Entretanto, devo dizer q>:!e neste>s 
oito mezes a ditYereuç"' equivale a Z71(2 'I• do 
transportado o o.nno pasm.do, o que equivale a 
diminui~ão da receita da estrada. 
Tinha~e calculado a. receita em 12.0()0:000$, 

mas a camara caleulou em 12.500:000$000. 
O nolmi deput~do perg11nt~ quo.! a ra~ito po~ 

qae não se acha eota.belecido o tra.íego mutuo 
entre a. estrada de ferro D .. Pedro II e a da 
Leopoldiri~. ha tanto tem[X> reclamado pelos ha
bitantes da zona atr11vessa la por esta ult.im~ 
eotrada. 

O nobre deputado já informou á. camara ; 
houve tentativas de a.ccórdo entre esta estrada e 
a estrada do gol'erno. 

Q S11.. ANDRADE FtGUKlllA dá um aparte. 

O Ss.. PADUA FLl!lURY. (mf~isero d<I<WI·ic•ol.· 
t«m);-0 uobre deputado pelo Rio JaJ&neiro; 
como que está reoponde11cfo á interpoll"-Ção. O 
governo reconhece a conveniencia do. trafego 
mutuo; já o ob~eve em todas ãs estradas que se 
eutroucs.mua de D. Pedro Il e está pro<Upto H 

esta.belecel-o com a estrada. da Leopoldina, :ldo
ptando as me$!ll~ bases, que regulam o accórdo 
coin "s'outra.e estrá~ILS •. (Apoiados). ,. 

(J ri obre de'p~<tadci qaer oab'er ar tem havido 
abundancia de carros .. na estn.Çl!o àa Parto. No;·o 
do Cunha, para. erans)>Ortar o caféí remettido 
p·eta estrada de· ferro da I;eopolaina· .. . . , . / 

Todos sabemoo,_ e ainda hontem. p'~si!ou aqui 
um requerim•nto, que h.. falta de carros e 
superabundância daquelle producto. Temos lu
tado com grandes ditliculdades e trago ao 
nobr• depu ta do uma nota. do numer~ de c~rros 
àe que diap<>I[l'>B· . . . .. . . , 

~ .. Ex; ver à ,g,u~ ~ ~!fi:<?~(]aâe•su~ e_~st_e,I!l, 
cota quanto não ôeJat;n q1snperavet11, JuStificsm 
a medida já tom..aa· pera: ca.níar· .. · doa· Srs. dép'n, 
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t~1os c om parte adaptada p~lo senaclo,à~ auto~ j 
rizll. o governo o. .augm.ental' o material ro- . 
daute. O pedido foi de 8i0: 000$ não só pa.ra. 
esss augmen ta corno para o ·alargamento das of
liciJUs do Engenho d~ Dentro.P~l~ nota. que aqui 
tonho, ternos i,OSO canos; ().Stando em !•epara.
~iio 80 ; esh cif"' varia de 5U a i20 segundo 
estou informo.do; p.lra keros~ne a outros oojectos 
i nJiammavch, 50 ; q rrcijos e -.ouciuho, 20 i l;~~1·~ 
o do ccrwes, i50 ; ao todo 350. Dcduúdo os tos 
:~50 de i.05U; ve-se que, para o tt•ansport<J d:J 
('..'l.fé, apenas 700 carros. 

Ouvi duer que no dia 5 deste mez havia 
na estação do Pot·to Novo d.l C~nha 20,000 
saccas de café. A ser verdadeiro o facto, nós 
preci,ariamos reunir toins os ca.rros da esti-ada 
de ferro, e i~to mesmo não seria snfficiente. 

O Sn. So,\.DIIl : - Mas ist~ o uma eircun'l
zstlncia e:t.\raordino.ria.. 

O Srt~ P.tDUA. FL}':GR.Y (utini.stro da a.yriç~~
tura) :-Bem; :~presento ao nobre deputa.1o esta 
razão para que veja a difficuldade com que luta 
a admmistração, 

Cnda. carro g.usla sete dias na viag-em redonda 
M Porlo Novo do Cunha, de rnodo quo diaria
mente poderemos dispor sómente dú 100 cat•ros, 
o1uc podetol conrluzit- 15.0()0 saccos. 

FOL\ando o matetia.l l"mlante, t:m.nsporLa-. 
mos actu~lmente cerca ele 17.000 sncco• por 
dia. 

Por minha pade tonho :1ctirado o serviço, 
autol'i~a.ndo .atO uma. p["ovidencia~ qne t~lvez 
niío mere~a o o.poio da c amara dos S1•s. depu
~~dos : a fatigar o material rodante. 

O clamor é tal, as exigenr.ias do pal'larnento 
c tle fdr!l. elo parbmento silo t~nt:.s, que auto
rizei t1. fa.;;er-.se utn sarvigo G:.tlraordíoario ; 
mas sou o primeiro a confc~sar que isso não 
convem, qua não deve contínuar. 

Entretanto, ~omo estã de<·t·~tnda qu.~nt'.a 
iiuttil'ionle liUL':t o !.\ugmento do meswo nu~tor~al; 
creio que e.sa ag~;lomcração, 'llle se da l'Ol'Ío
rlieum~n-tc, podcni set• @\'itada ; c pela wi nbcc 
pcu•t,s tar"í o que pttder. 

O Sn.. So.\RE• :-E os fazendci~~~. t,a,nl,uat 
por rst..t1;1. pa.1·to devem fn:r.et· o llllC puderem, 
não a~it&:lomor;...,l'etl1 ess:~s gene1·o~. (Ilrt nu:t-rtl~~ 
apa·rm.) 

O Sn.. PAOUA FLr..t:RY (n~inis~t'•l da tt.1rir.t,/.-
tut·a) :-c:· o que tenho" rlizor. . 

Yffo a )mprimil· aB soguint~.~ 

RJ!.l>A.CÇÕE> 

Rcdacção da emmda offerccidap.:;lo s,·. Cui'
~a/ho Re::i!mie a·J pro;'ec\o ": 244, de i882. 

A ass9robléa geral resolv'~ : 

Art. i, • E" o governo '·àutorizado a mandar 
admittir á mat.rícula. do 1 o a uno da fa.culdada de 
direito de s.'. Paulo o C5tud .. ute Alborto Gomes 
Ribeiro da. Luz; que tem todos os prep~ratol·ios 
e freq_uencia, 

At•t. 2. 41 Ficam revogadas as disposiçõ ;s em 
eonLro.:rio. · 

Sala das c·;mmissões em 22 de Setombro da 
!882.-.-lffonso Celso .lt<><fm· .-G~neroso Ma>._ 
q"es. -Leopol(/0 âe B,;lhões. 

Ro&acça:o 1lo J>rojecto n. 244, de 188?. 

A assembléa geralr·Jsolve : 
Art. i. o E'9 autorizado o govet•ua a t:.nandat• 

admittir ~t matricula do primeiro anno d l. fa
culd"de de direito de 8. Pnttlo o e•~ud,,n te AI~ 
frcdo da Cuuha Baeno. •;uc t~m complel!vlo ,.,, 
pr13p.a.r~tol'ios exigidos po~· lei . 

Art. :2.•• He"t·<lgam-se a.-:; di.~t)osiçõe;:; eu1 <:on
tL'.:,.rio. 

Sa.b das cornm1ssoes etn :32 de Se~ ~.tubro de 
:!882.- "ltfonso Cdsn Jwtio>·.-Leapoldu cl" 
B"!luJes.- Gene>·oso .Ma~211es. 

O Sa. PD.ES!Dl'::'iTE dá pal'a or.lern do din 23 
de Setembro do 1882: 

Apt•e>enta~ão de projectos, l'cque~irncn.ta~ c 
iudícações. 

Discnssão d.(ls rcquetirnentos adiados. 

Levanb-bc • se,,sJio .i; 4 1}4 h<wao <h iar.Je. 

AC'L\. D~ DI.\ 2:J DE SETElillRO DE t882 

Pl·~sirlencír< ({O S!•. Rodrigues .fwúO>· (i' vice
J>resirlentc 

A's H hot'"'• feita a oham ula adr~u:-se 
)Wesentes os Srs. Ro<lrigucs Junior, Ma\b Ma
chado, Ribeiro de l\lene"es, Leopaldo Cunha, 
Bassoo. Vieira dé Andrade, Sin vai, Rodrigues 
Pei:<:oto, Antonio Pint~, Cârvaího Rezende, 
Anton!o de Siqueira, J. Pet~ido, C~ntão, 
Vianna Vaz, Theophilo, Almeida Pereira, Ro
drigues Lim~. José Pompeu, Almeida Oliveira, 
Olympio Vnlladão, Gemin!ano, Barão àa Leo
poldina, Fert·eira de Moura, Ribas e Affonso 
Cdso Juni01·. 

Comparecem, depois da cholllud~, O> SJ·'· 
Btu•io do . Guahy. Bulhõe•, Z~nm, Augu~to 
Fleal'Y, Ulysses Vianua, Esct•ag·nolle Tauna.~·. 
Ba.t·ão da Caniudé, Cruz Gouvea, C,rlos Affonso, 
Souza Qtteir"z Filho, Barão da Yilla da Barra, 
Passos Miran:W, Jose Murioullo, Rego BarJ'Os, 
Carneiro d<L Roeba, Hcnl'ique Ml"'qucs. Peretti, 
Franklin Dot'ia, Duquc-Estradn Toheh·a, Mac
Dowell, Manool Portella, Alcot"o,·ado, Barão· 
de Anadia, TorrJUÍaio <le Sottz~ Alvaro Cami
nha Camargo, Amaro Bozel'r,,, F e l'll:tndea dn 
Olivcir,>., Louron~o d.~ Albuquarqua, Andrn<l~ 
Figneira, l\!eton e Soares. 

Ao meio dia, não h~vondo num01'•' log ol, o 
Sr. pre.idente <leclara não h~,·er sessão, 

F•ltam com causa participaJa., oo Sns. 
Ba.rlto da Esbncia, Cast~llo Br~nco, ~m:s 
de Castro, Ignacio Martins, João Caetano, 
Lima Duart~, Paulino de Souza, Pereira da 
Silva, Prisco Paraiso, Silva. Mal'm "Saius
tiano. 

Fnltam sem causo. par ticipad~, os Srs. 
Abelardo de Brito, Add""o Phn~ntel, Araujo 
Pinho, Alfredo Chave•, Almeida Nogueira,Aris
tides Spinola, Affonso Penna, Alvo• de Araujo, 
Bezerra de ~!en~zea, Ba.rão de Ara~agy, Ca~· 
neiro da Cunlu, Coelho C~mP.OS, Candido de 
Olivei!'a, Cruz, Costa Pinto, OonLagem; Diana, 
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Ilspindola, Felicio dos Santos, Franaioco Sodrci, p~dem que os S<lUB vencimentos sej.tm <>qnipa
F. Bclisario, Ferreira Viann:., F-·lisberto, Go- rM<:)s aos que percebem os fieis da pagadoria 
net•oso Ma<qu~s, Gon,a.lvcs de Carvalho, Gon- do thesouro, -a ~omuiissão de p~Ilsões e crde
oal<es Ferreir3., Ildefonso d·' Araujo, Juveucio n•dos é de parecer que seja indeferido o citado 
Alves, Joaquim Tavares, Lacol•dn. Werneckr req_uerimento, a.tteu!as as actaaes circum
Mano~l O..l'los, Martim Francis"o, Marli n slancias financeira• do Estado. 
Franci~co Filho, Montandon, Maciel; Paulae Sala àaa conunissões em t2 de Setembrú 
t:louza, Purára Caural. Pndo Pimentel, Pom- 1 de 1882.- Jose Mm·útrtrto.- ]{defonso de 
pou, Ruy Bar .O'"'• Ratisbon", Rodolpho Dantas., Ara<>jo. 
::louza C.n·valho, Silvia.no Brandão, Souz~ Leão, 
Silva Ma'a, Sera[>bico, Tertuligno HenÚ<JUOo, 
UlMa Cintra e Vaz de Mellg. 

O Sr1. 1 o SECRETARIO dà conb do seguint~ 

EXPEDIENTE 

Offic\os: 

Do minis~erio da fazenda, dD 22 de Setaml,ro 
correu te, tt-ansmHtindo o autogt•apho saneei o
nado da. resolução da assembléa geral, deel >
ra.ndo que o meio soido quc.ca.'JC a D, Fran
cisco. Pereira Go;ncs e D. Vietorina Pereira de 
Campo' lhe.s ser a abonado desde a data do f:;l
lecimento a~ seu pai o coronel José dos Sa.nJ;os 
Pereira. - Int·:ira1o, oill.ciantlo-se no· senado. 

Do moomo ministerio e d-~ igunl data, devol
YOndo, oompeteiüemente informado, oreq,ueri
mento em que D. Jo1•onyma dos Reis Monte
negrJ e D .. Ann~ dos Reis ~iontenegro , pedem 
lhos oeja :tbonnda o meio sollo de sou finado P"i 
o coronel Jooquim Si!Yerio dos Reis Moti.tene
g"l'O, desde a dnt'l <le seu fallecimento a 8 de 
Dezemb~o de 1855. - A quem fez ~ re•.tuisição, 

Requerimento d~Carlos Alberto Morsinz, re
clamando contr" a estrada. de ferro proj ectad> 
antre a ésta~1ío do Crnzoh·o e Ang-ra dos Reis, 
a de que t>at~ o projecto n. 219, do corrente 
a. uno, pal" e: e achõlr compre hendidC:Jo n~ eou.:essão 
que lho foi f •i ta pelo decreto n. 76!5, de 24 rlo 
.lancho de {880. - A' commissiio no commet·
d{'l, iu<lu:;.trü~ e tu·l.t>H-. 

~~f) Hd{lt--; o \'f1o a irupl'i.udr op; .':i·~~uin~ei:i 

Pat·ccr;~-

!882-N". 30U 

2" sn:ssXo 

J',·ete>~çríu dos JJ;•ofessores de bellas artes do 
i m)>cria/. coUe:1io dt Per/.J•o I I 

A commiseão d-l pensões· e o~denado~ é de 
p.trecer que, à vis ta Qas circnmstancias finan· 
ccir~s do paiz, ocja indeferido o requerimento 
dos profes>oros de bel!... ~rteo do imperial 
colleg-io d~ Pedro li solicitando au:.mento do3 
~espectivos vencimen~os. 

Sal& das commissões em 22 de Set.embro de 
!882.- Jose· ~fa:rianno.- Ildefo••so ·ae 
Araujo. 

1882-N. 304 

~ s:csslo 

PretençO:o dos fieis da pa,gado>·ia das 
tropas da c§••te 

T<lndc examinado o recl'1erim.entc infor!ll,8.c!O 
em que os fi~i-; da pagador-ia das trcpa'l da eorte 

N. ~05.--!B~~. 

2 11. SESSÃO 

::iobre o t•equerimento em que Jmo Manoel da 
VUh, enfermeil•o da. COlllpan.hia. de u.pren-.Jizas 
artífices do arsenal de guerra da côrte, solicita 
augmeut·J de Yencim(}ntos1 ó a commissão de 
pensll"& c ocdcoados de parecer 'l ue sej'-' o 
mesmo i ndoferldo, .:i Yistr. do C8tado do.s cofres 
pulJlicos-

Sala das commissões arn 22 de Setem~ro de 
18~2.- .Tosd Jtaria,.no.- ll<le[oaso lia .4~a-
1~,io 

1882.-N. 300 

2a. SESSÃO 

P1·etot~çito dd Fi~mú~o Joaquim Ferreit·a da 
'Veiga e outros 

A COlll!Uiseão de peusõeS e oedenadus, tendo 
examinodn a potição de Firmino JoAquim Fer· 
reü•o. da Veiga e Pedro Virginia Orlandini, este 
escrivão o ~quelle .almol<:orife do araeD.al de 
marinha da. côrte, solicitando augmento dos 
respocti"r"OS ,·encimQntos, é de- parecer que sejt~ 
a dita peti,"o indeferida, visto não comport•r 
auguwnto de despeza, o actmll est~do financeirv 
dos coft·es publieos. 

Sa.la das commissõe• em 22 de Se lembro d'' 
1882.- Jose ftíarúmM.-IIdefonso de AraH
jo-

Vãa a imprirnir as seguintes 

REDACÇÕF.S 

E-mewllt (lo Sr. J os~ ]f ari.antw '.lO pro)e~Jfv 
'" 244 de 1882 

A aosembléa ger:>.l 1'a~o!ve; 

Art. 1.• E' autorizado o governo a mandat
adtnittir ~ m~trieula na. escola de ma.rinha o es~ 
tud:tnte Antonio Cm•los Silva do Bra2il, dispcm
sando.se-lhe para esse firo o excesso de idade. 
, Art. 2. o Ficam rerog:o.das as disposições ~m 

contrario. 
Sala. das cawmissões em 22 dE Setembro de 

1882.-Affonso Celso lw1ior.-Leopolda cl@ 
Bu!Mes. . 

i Eme»à.tJ. offerecidu. pelos Srs. Rodrigues Ju
niot• e J. Penício ao pro~cto ». 244 de 
1882-

A assembiêa geral resolva : 
Art. i, o E'. autorizado o governo a. mandar 

admittir à roatrienl~ d~ i 0 nnno do. faculdade 
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de direito de S. Paulo o eBtudsnte Julio de 1 d& Leopoldina, Soo.~a. Loão, &3-tisbon.a., Eael-a
Barros Raj• Gabaglia, que tem completado os gnolle T&unnay, Co~lho e Campos, Al.coforo.do, 
pre.oaratorios exigidos por lei. .. · Bara:<> do Gua~y, Jose Pomp·:u, Peretu, Alvaro 

Art. 2. o Revogo. "l-se as disposições em con- Carn1nha, Esplndola, Seraph1co, Alfredo Cnav~s 
trario. e Barão de Canindé. 
~ah d 1s commissões, em 13 de Setembro de Comparec••m , depois d~ ch·>mada os Srs. 

1882.- .-l.tfon.so C!eZso J,.aior.- Leopoldo de Paula e Souza, Gonçalve• dt. Co.rl"a!ho, Ba1·ã0 
Bulhões. da Villa. da Barra, Affonso Celso Junior, Ulysses 

o SR. PRliSlll'r.NT~ d:i a seg-uinte ordem do Vianna, Barão de Araçngy, Cruz Gouvea, !..ou-
dia para 25 de Setembro de 1382. renço do Albuquerq_ue, Zl!oma., Souz~ Queiroz 

1;\ Parte 

3• discussão do pmj ecto n. 243 relativo a li
c9Jlça " Vietor Meirelle• de Lima. 

3" discussão do projecto n. 194, pagamento a. 
D. Florinda .Js.cques Ouri que. 

Continuação da 2• discussão d<J projecto 
n. 206 A sobre revogação da.s leio provin
ciaes. 

2• discussão da projecto n. 190 (credito ao 
ministario do imperio). 

3• discussão do proj ecto n. 23 A, relativo a 
estrada de ferro <\e Batnrité. 

As ma terias designadas p2.l'a a :!.• parte da 
ordem do dia 22 de Setembro. 

2" Pa1·te (as 3 horas ou antes) 

2• diseus•ão do projeeto n , 248, sobre :fi"açlio 
de forças a, terra. 

As matarias designadas para a 2> parte da 
ordem do dia 22 de Setembro, 

J..ÇT.L, D!. 74• SESSÁO EM 25 DE SETEMBRO 
l>E fS82 

Presiàencia <lo Sr. Lima Duarte 

StJlllURZO. - EIPEDIZ:XTE.---Req:neriroon ~03 dos Srs, 
l;ruz: GOU'iêtl, Candido dll OliT~ira, Cantão, TheDpbilo e 
Ba.riiQ d.g CtLOilldC.-i" l'A.Bri:S ~A ÓllUiiJI oo JliA..-3";1. 

discussão dG proj t:do u. 2$3, prdCll r.ão do Vü.tor J\hr 
n~ll•s. do Urna. Vota.çio.-3l disc.uss3:o do proj4cto 
n. 19:1., Frot~n~Io dct D. Floriuda 1•eque:5o Ou.\'i!]uo.
!:a discu:is;;:~ do3 projodos ns. 21~ u ::14. Eccarra
mcflt.o c \"OtJ.ç:Io. - C. t:Hllianac.:to da 2a llücu.u:ã'o do 
proje.eto n. _!!OS A, rcTo,qaeÕCl!O de· lflis proviru:;i~c~. 
Di&etlrS05 dos Srs. Josó ~ra.ria.n no, Carneiro da Cunha.) 
Felicio dos S~tos, Ma.rt.iu1 Fzanc~sel) Filho. C.1ndido 
do OJivcir.l, Farreíra. Vi:tnna, ).h:rtim Fu.uciseo, Fa
lido. dos S3nto:-~'o AnJ.rJ.~o Figudra. - 2a I'UTt tiA 

u11D~_ bO_ nu • ...:..2:~ discussio do projecto n. 2~~ 

tf:n.ç.ão do forç.a$ de tfma:~ Duca.l'!o do Sr. Dn:rfue:.. 
Estra:da Teixeir:l.-Ordern dn dia para·jü d.e Sotor:n~ 
hro delS82. 

A's 1i horas, feita a cha.mada, acham-se pre
s~nt~ os Sra. ;Lir;na· Duarte, Matta M..chado, 
Rlbeuo de Mene·zes, I_.eopoldo Cunha~ Basson, 
Manoel Carlos, Theophdo,_ Antonio de Siqu >ira, 
Meton, Pompeu, J. Peru.do, .Cantão, Rodri
gues Lima, Vianna Váz, ll.ego Barros Carneifo 
da ~6cha, Vieira de Andt·ade, Ribas: Frauldin 
Dor'""• Augu•to Fleury, Adriano Pimentel J~
venc~o Alves, _Almirlda. Pereira, Ildefon~o de 
A,ral!)O, Olyml'l<> V!-IIadlo, l\{artiln F.ra.nciaco, 
Rod:r1guea J11tuor, 1Jlh6~ Cintu., Sin'id, Ba.rlo 

Filho , Alfonso -Penna , Ferreira de Moura, 
Fern ... ndes d·' Olivei~a, Prado Pimentel, SU
viano Brandão, Lacerda "\Verneck, Henrique 
Marques, Soares, Montandon e Candido de Oli
veira. 

A 's 11 horas e 50 minutos, aenando-se pre
Eontes 63 Sra. deputados, o Sr. presidente 
abre a s·,ssil:o. 

Comparecem depois de aberta a sessão e 
<ainda dentl•o da hora. regimental os Sl"i!. Josó 
Maria.nno, Tarquinio de Souza, Cal'Valbo Rezen
de, V a.z de Mr-ülo~ Gen~ro~o M n:que15, G~mi
nia.no~ Fe1•reira. Vianm.J., Antonio Pinto.. Car
neiro da Cll.nh~, Bulhões e Tertulia.110 Hem·i
ques. 

Comparecem fóra da hora regimental os 
Sr•. Jo"'luim Tava,·e&, Abehrdo de Bri\o, Ro
dolpho Danto.s, Araujo Pinho, Maeiel, Cru•, 
Conta.gem, Felicio dos Santos, Manoel Portel
la., Alves de Araujo, Aris~ides Spino!a, Passos 
Miranda, Gonçalves Ferl'eira~ ltuy Barbosa, 
Bezetr,. de Mene2es, Moreira do Berros, A! !!lei-
da Nogueira, Camargo, Costa Pinto, Souz~ Car
valho, Duq ne-Estrada Teb:eira., A~paro Bezer
ra, Andrada Figueira, Martim Francisco Fi
lho, Carlos Aifonso e Diana. 

Faltam com causa participada os Srs. Almei
da Oliveira, Barão da Estancia, Castello Bran
co, Gomes de Castro,. Ignacio Martins, João 
Caetano, P.risco Paraiso, Paulino de Souza, 
Poroíra. da Silvo., Rodrigues Pci::<oto, Siiv~~o Ma
fra e Salustiano. 

Faltam sem causa participada. os Srs. Ba
rão de Anodia, Francisco Sodrê, Francisco Be
lis~rio, Felisberto, Mae-Dowel!, Pereir~ Ca
bral e Silva Maia. 

São 1\das, postas em discussão e approvada.i; 
sem debate ss aetss dM sei!Sõel! de 22 e 23 de 
Setembro corrente. · 

O SR. i 0 Sl!:CR.llr.uuo dá conta do seguinte 

EXPlHllENTE 

Requerimento do eng~xiheiro _,Diogo _feireira 
de Almeida e outro, re~lamaudo contra a: es
trada de feno entre a est,·ads do Cruzeiro 
e Angra dos Reis, e de que IJ•ata o projeeio 
n. 21, do corrente anno, por ser o mesmo tra
çado da que os snpplicantcs pediram em Mo.rço 
ao governo imperial.-A' eommisoão de eom
marci~, industria e artes. 

·· E' lida, posta em discussão e appro~adB a 
reda.oção n. 195 .~ (orçamento da receita), do 
projecto n. 244 com 118 emendu offerecidas 
pelos S-rs. Jo3ê Maria.n.no, Rodd~rues Juniort 
J. Penido e Ca.r;alho Rezende. o 
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São lidos, postos em discussão e approvsdos 
oG seg<ün.tes 

Pa:reeeres 

1882.-N. 3i0. 

dispensado da.qnelb Mmmissão até à data. em 
que de novo foi n.oru.eado. 

Sa4 das commissões em 22 de Setembro 
de 1882. - José M arianno .-,. Ildeftmso de 
Araujo. 

1882.-N. 314. 
2• SESSÃO 

Pretlnçt!odo padre Zaca:rías áa Cunha Freitas Pt-etençá6 do Dr • .M azimiano Marques de 
CarvaU<o 

Sobre o requerimento em q.uc o padre Za
cha.rias da Co.nha. Freitas solic1ta a sua aposen· 
taclwia. no logo.r d·, ca.pelllto cantor da capella 
imperial. é a com missão de peneõ3s e ordenados 
de parecer que o2ja ouvido o governo. 

Sala das ~wmiBBões em 22 de Setembro 
de 1882.- Jose Ma.rianno. -Itrle(onso de 
Araujo.- Siwiano Br·andão. 

1882.-N. 311. 

za. SESSÃO 

Pr-etençiio àe J cdo Carlos de Paiva 

A com.misaão da pensões e ordenados. tendo 
examinado o requ t":rirnento . em que João Ú<uloa 
da Paiva pede se lho addicione o tempo que 
serviu no exerdto O.quelle que lhe f>i contldO 
para a sua aposancadoria como emp1·egado ·~e 
lazend.a., é de parecer que sobre esta. p1·etençii.a 
s:ej:1 ouvido o govArno por inteT"medio do minis
teria da. fazenda. 

Sala das comrnissões em 22 de Setembro 
de 1882. - J o•ti M arianno _ - llde(onso <I e 
ATaujo. · 

1882.-N. 312. 

~' SESSÃO 

p,.ete.,çao de Raymunclo !ti onato Viei~a 
.iV artüts 

Sobre o ~oqucrimcnto em. q uc Raym<tndo 
Noaato Vieira Martins, ex·official de justiça 
do antigo tribunal do commercio da província 
do Maranhão, solicita que se lhe mande abonar 
a gratiticaç~o de 300$ annuaes, que lhe fo{ 
neg&dl em virtude da roforma por que passou 
nquelle tribunal. ê a commissão de pensões e 
ordenado• de p~recer que seja e governo ouvido 
a respeito, remellendo-se-lhc para esse iim o 
cib:~.do requerimento e mais papeis quA o 9.com
panham. 

Sala das commiss5es em ~l de Setembro 
de 1882.- Josê M a~ianno.- 1/d~(onso áe 
Ar-aujo. 

1882.-N. 313. 

2a sxBRAo 

P,·etcnçl7.0 de J Mé a aotano Fiuza. Lima 
Juni ar 

A ~mmissão de pensões e ordenado• é de 
paree~.r que seja ouvi da o governo sobre o 
requerimento em q.ue José Caetano Fiuza. Lima 
Junior, eacripturano das coluuias ltajahy e Pri· 
ncipe D. Pedro, solicita \Una gra.tüieação pelas 
serviços pre5tados durante o tampD exn que foi 

A commiss~o de peusOe:s e 1Jrdenauo~, tendo 
enminado o requerimento em que o Dr. ~
ximianG Marques de Carvalho solicita o paga
mento de seus ordenados de lente de philo
sophia do semínario de S. José, desde a época 
eo que foi reformado pelo Exm. bispo dioce
sano, é de parecer qae seja o mesmo requeri
mento remettido ao governo para informar. 

Sala das commiBBlíes em 22 de Setembro de 
1882.-Iose' !larianno.-lldefon•o de Ar~ujo. 

iSSZ.-N. 3t5. . 

2a. SESSÃO 

Pr~ten.çlto de Jose Gio. .. <lio Moneeiro 
A coro.mis~i.o de pensões e o:rdenadol!l, exa.mi

nando o requerimento de José Cl&udio Mon
teiro, fiel da pagadorh filial do Rio Grande, 
pedindo para s:rrern as seus vencimentos igua
lado• aos à o fie 1. d~ po.gadoria ceneral de S. G.,. 
briel) é. da parecer que o governo informe a. 
semelhante respeito. 

Sala das commissões em 22 de Setembro 
de :1882. - Josi M a riunno. - I ldefons o de 
Ara,.jo. 

Vão a imprimir os seguintes 

Pareceres 
1882.-N. 307. 

2., SESSÃO 

Pretençiio rLos empragados ào arsenal de 
gwerra de Portb Alegre · 

A' commiesãa de -penrsões e ordena.doe foi 
presente o requerimentn, coropetentemen.te in
formado, Gm que o• empregados do arsenal de 
guerra d~ Porto Alegre, na provinci:~. do Rio 
Grande do Sul. solicit.a.m augmento de l5eu:!! 
vencime-ntos~ 

Não obstante a informação p•estada .Pelo di
rector do mesmo arsenal, é & comru 1ssiio de 
parecer ~uo •ej~ indeferido o ci_t&do reque:i
monto, vuto CúJll.O s.s actuaeg ctrc.umsts.neuu; 
fi.!Uneeiras do poiz não comportam. a ugmento 
nas de•pe•as publicas. 

Sab da• commisaües em 22 de Setembro de 
i882.- Jose Marianno.'- nd•(oflsO de 
.Araujo. 

188:2.-N. 3QS. 
2• Sl!8SÃO 

Preter.ç/Jo do a!feres Aug,.sto Oescr.r- Diogo 
A eammissão de pensões e ordenados, de 

accõrdo com as informações que instruem o 
requerimento em qne o alferes do corpo de 
saude do ex ercito Augusto Ccsar Diogo l'ede 
uma gratificação e•pecial em remuil,er .. çi;o de 
serviços que presta. na qualidade de encarre-
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gado do laboratorio chi.mico-pbarma.ceutíco, 
anne:s:o ao hospital militar da cõrte, e de par e
cer que seja indeferido o citado requerimento. 
· Sala dili! commisaóes em 22 ·de Selo!!:bro de 

!882,-Jose M«tianr.o.-Ildeforuo de Araujo. 

i882.-N. 309. 

2~ •E&S:iO 

PretMçrJo do ajudante da fabrica de poltora 
da Estt•clla 

Sobre o requ~rimento om que o capitão de 
es1ado-m~ior de artilh u ia Luiz Felippe de 
Souza Rego, aj udante da directoria dA fabrie l 
de polvora da Eotrella, pede que Eajam seus 
vencimentos equiparados ooe que actualmcnte 
percebem os empregados de 1g ual ca tegoria 
do laboratorio pyrotechnico do Campinho e do 

· ar ~;~nal de guerra da. c6rte, a commisaão de 
peosõe3 e ordenados, de accõrdo com a infor
mação prestada pelo· govern o, o qual entende 
q ue a medida a tomar no sentido da q ue solicita 
o aapplica.nte deve aor g ero.l, comprehcndendo 
Oll demaia empregados da refe rida fabrica, é de 
pare.cer que sejo indeferido o citado requ~ri 
mento. 

Sala da.! eommiasõu em 22 d& Setembro de 
1882.- lldefo»so de Araujo. - Jose Ma
ria?lno . 

. . o Sa. PREillDENTl'J : - Tem a palavr.a os.-. 
Mano>! Carlos. · 

O Sr. Manoel C a 1•los:-sr. pre
sidente, pedi a palavra pan mandar à mesa 
wno. r6presen\açio do• eommerciantes e agri
cultores da prov.ncia da Parahyba, pedindo a 
esta C&lllAr~ a creação de um banco de hypo
t hecas. 

Vem á mesa e é r emeltid • i com missão com
pet6nh a representação dos commerciantes e 
lavradora da. P arahyba. 

O Sr. Oa.ndido de Oliveira. 
(pela orde,•) : - . Parece-me, Sr. Presidente, 
que hoave um requeriinento do DQbre depu t&do 
por S. Paulo, 

. 0 Sa. PRESIDENTE:-Nil:o posso mai~ a.dmittir 
dtacusoiio sobre a redaeç!o, que ja foi app:-c
vado. 

o Sa. c.I.NDlDO DB O t..U'Et!l.A. :- M"" agora é 
que m~ ube pergo.niar qut.l foi a sorte .tesae 
requerllDent.o. 

O Sa.. P:a.J:SmZI!U:. :..,.Foi retirado pelo sea 
autor.. · 

0 SP. · C.U!DIDO DE ÜLI>EIM :- Foi reti~ado ? 
.Maa não por votaçiio da casa. Emfim, é bom que 
6que consignado que pm requ eritDento foi ap!'e-
8entado e retirado. . . 

(C'niZam-se alguru apa'f'_t~s .) 

o SP.. P ltl:SID"N'I'"' : - Tem " palavra o sl'. 
Cant!o afun de f11nd:>.mentar um· r equeriment.o, 
pora que lhe foi concedida urgenci& na sessão 
anteriOL". 

O Sr. Cantão:- SI'. J?re,idollte, vou 
ter o. honra de apresao.tar ~ . consideraçli:o d~ 
cas~ o tu roquerimento, quo tom por 11m pedir 
ao governo informações a resp eito do estado 
em q,uc "' ach a a misaão do Bacabs.l, no Alto 
TapaJ01. de minha provin d a. 

Ligo moi ta impor to.n cia, Sr. preaidonte, ao 
serviço da cateehese, o por isso insisto neste 
ponto, sobre o 'lua! já. t ive· occasi ilo de eoun

. ci..r-me nesta cas&. Mas, antes do entrar na 
jostitlc~.iio do meu r equerimento, V. Ex. me 
b.a de pormittir que e" o preceda de um exor
dio, imitando ao meu respe ita. vel oollega e 
amigo, deputado pm· Minas, ~ue t~mbem fez 
preced3r de u m. exoodio o requerimento apre
sentado no di a 22 deste mez .. 

O nobre deputado, Sr. presidente, eut.enden 
que n camen havia abdicado a su a autonomia, 
votando psh prorolpç1ío do orçlllllonto para 
m11is ~m exeroicio. 

O Sl' .. J . PENtDO: -Contra. a con sli tnição. 

O Se.. CA.NTÃo : - Considerou este aeto como 
incons titucional . . • 

O Sa. J . P.EN!I>O .....: E é inconstitucional. 
O Sa . C ANT!o : - ... e quiz d 'abi lir>'r par

tido \)ár" acen •ar da incoh.,rente a opposiçii:o 
conoervt.dora. 

M11.s, Sr pre•idente, o nobre deputado nllo ae 
lem broU: de 'l ue esta accuoaçilo, q_ue e lle a tira
va. contrn. 3 opposiçio, r :~vál.Ava por subre est~ 
e ia e.11 cheio cair sàbre S . E:s:., porque, s i 
h,. :.bdi e tç§e d3 par te da cam•r:> com oSSA vo
bç&o, si ha ineonstit udooalidade n asse acto, 
S. Ex. já. concorreu wna. vez para que a eamar:. 
o.bdicass·l lambem dA sun autonom:a, o par3. 
<pe p~atÍc:>$se 111n o.cto do ineonstitucion ali
dade ... 

O Sn . J. PeNID~ :-Não apoiado ; as cir
cumstal!ci as são muito differo;n.tea. 

O Sa.. C.<NTÃO : - • • • quando voto·u para 
que o orçamento fosae prorogado por mais q na
~ro mezea, 

O Sa. J . P:tNIOO :..;.Repito : · os 'oircumotan
cias são mni to divor•IÍ• . (Hcr. o11tros ap<>rta:.) 
. o SR. c .. m :to :- E' · j usbmento •• ~ diver

sidade d e e ircnmatancjas '1018 j us ti6c.' o proce
dimento da mi nori>, e . condemna o pt•ocedi
mento d .. Jnaio•·ia. (~Jo'iados e >lào apoiado.•.) 

A minoria, S~. ·pre• idente, votou contra :i 
proro~açito dos 4 mozes ; porque ni!o havia 
motivo nenhum que justifica.'ISe a demora que 
b~u v e na apresen t•çiTo e votação do orçamento 
pa.ra. o ex.e,·~i·!i.o actual. -

O governo. não t inha procedido com o cuidado 
O Sr.· Antonio Pinto (pela or- quo d evia ·empreg-ar p:.ra que a lei do orça

d•m) requer urgencia por i O minuto& na aea!l!o . Jllen to fos~e _votada em letDpo competente ; de
de amanhã, afim de tratar de negocias rela- , correu o pra"" de 6 mezes sem 9uo fosse v~ 
ti"o. ao mioia\erio do i.mperio. \ tn_do um orçamonto ••'}uor dos dill'erentos m•-

. . Dlaton oJ. Nilo dra poBilvol que dentro do pouco 
. Consnllad• , a camara dee>de pela aftlrma- tompo quo faltwll l'"t'l\ lertnin~r o o1~reiclo 

tiva. 11e puoloiWl l>rerarar n orçnmonto: J>Or iMo niio 
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devia 3 opposição conservadora concorrer com Que.reDiôs q_~e o €ovcrno e8tej~. desembaraç•do 
o seu voto par& absolver o miniaterio d:t. culpa pua. cumpru.- sua pal~vra, c para que, n.o C!lBO 
que sobre elle rec~hia, de haver uma dietaclura do infi·acÇão, tenhamos o direi to de accus.,l-o 
por sua. negligencia, e antão o aeu procedimento pelo '" esnw motivo pol' que 1nuito.• dos uob~es 
nllio podia sor outro. . dcput~doz accusa)·~m o ~i de JanGiro, isto é, 
~· circumstancia.s na á ctualidade são dill'e- por não ta r d~do cu<npriruen to ás •uas 'Prome•

l'entes. O ministerio actual, quando s11biu no sas, sati~fazcndo o pl'Ogr~mma da l!andei,·a !i
pod•r, nlío achou adianto.da a diaou•oão doio or- ba>al '{U.O o nobre presidoute do conaelho a:-vo
çamentos, não ho.vi~>.ter.>.po para. fa.~er p~ssar os rou ct.aando subiu aop0der. 
do exercício f11turo, e por isso entendeu a roi- Si não houvesse este progro.mmo, o g·ol'e;·;:o 
noria que devia. votar a prorogaç.<!o, idéa esta \'er-sa-ia n~ necessidade do tratar do.< or·;~.
·<Jil9 aliás j:i. muito antea hvia aido l9mbt•ado. manto• logo nos p1•imoiro.• dÍ$S do fu l11ra ·~•-
.pelo meu nobro <>migo o Sr. Andrade Fi~ são. · 
gueira. (Cru;aN~-se ·mu-ito..5 opartes e o Sr. o Srt. UI,\"SSKS VU.Nl'.-\ :-E" um Oom ~i-
p resi<kflte Tecla·;;w. "~~enrão.) n.i$teriali~tr'. ( Ha ot<t:ros apartes e o S;· . 

. O no?"! doputado a:nda procur.ou ~o.co~tro.r presidente rec&ame< atc1, 1çao.) 
-contrachçao J!O proc~u'!ento da mmon,., ~t·<eo.- 0 Sa. CANrào , - Não d .. rei respost.o. " tvclo> 
do que e!la tinha assumlado o nobre pres1dente I os ~nartes . tambem sou fraco e não tenllo ·> 
_do conselho, dando-lhe. um vo~ de eo11fiança, hal~ito de. ·tribuna. (ruio l!poiculos) ; peça ~'>s 
e, n .. esperança de sub ~r o p:1rhdo eoos<>rvador nobres dcpubdos que me deixem proseguir . 
. ao poder' preparava o terr~o para eMe fiDl. A nobre maioria não tenh a receios, nílo c• t -

O Sa. EsPL'>OOW. :- Não •e defendent. Lribua a qll:llquer acto clJ ,u.inoria o desejo de 
SR. CANTÃo; - Como podi&, Sr . presidente, dcrrooar a sitiLlçãO para que subam 1s eonsec· 

a minori~ ía.cilitar a sua ascensão ao poder vadores, e attendam que o llobre presidenu f.o 
dando um voto de confi:~.nça ao ministerio ~ Si conselho é um c<>ractor leal e in~pr.z <lo ""'
o voto de confiança tem por fim dar força :l.O h ir o seu pat·tido. (muitos apoiados.) 
tninisterio, como poderia dar 0 resultado a que Ent~ohnto, das palavras do nobre dcput:.t<lo 
alludiu o nobre daputado, attriàuindo calculo ao por Minru; pólc-se inferir uma accusação de 
nosso procedimento'! (Crt!zam-se apartes.) d~sl e;>ldadc ao nobre presidente do coMe!ho(»M 

O nobre deputado 6 que cahin Qm f!a.gr a.n\e 0.1J(lio.dos), <le.dn que S. Ex. a'ançou a propo
contt·adição. Considerando que 0 governo para sição de que o nobre presidonle do con.selbo 
nós tem a significação das cebo1>ls do EgypLo, tinha sido ~ssinülado pelo p~t·tido ~ons~,. ,.,,d<:>:. 
ao mesmo tempo disse que armamos no poaer, (Az;ar&es) 
<1ue proc1,1ra.mos ser go-.,erno. São cousliS d.iar- F."tt'M; pttl~tvra.ili:, ~i n.i'io signifl~..am a . .accus&.\:~0 
metrnlmente oppos~is . (Apartes .) de uma deslaaldado ao nobre !'residente do co~-

Não ha. nada disto, Sr. p1·esidente, 0 que ha selho pnra com o •eu pa.·tido, n üo •~i '[U~ s•
ó que o. maioria se wm deiltado dominar pol' um gnificaçilo pc:ssam ter. 
pa.nico temor de perder o poder. UiU Sa. DEN:r.\DO : - E (1. outl'"- hypoth~<e 

O Sa .• \st:LH',»O DE BJuT<> : - Já esLamos da cast~oha ~ 
aco•tumados. O Sa. CANTÃO ; -E' uma nova couh·adiç.i.'o 

O Sa. CANTi.o: _ A nobre maioria ten>.II->G P-m que cahill o nobre deput.!do, porque 'lO 
da p1-opri.~ sombra. e em qua.lquer acto da mi- mosm~> tempo que diz que s. minoria a.ssimilo;t 
norta enxet•ga um re•)lltsO parn derrocar a. si- o nobre pre$idonte do conuolbo, •.lecic>l'ü '!".li) 

tuaçii<>, (A.pa;·tes . ) olle nos ha. do ttuebrax a c:-.. stanba. n:> boc~~-
T-ranquillizem-se os nobrei: deputa.doo. (Risad<ts r a1"n•tes ·) 

Eu creio quc,si GC passliSSê uw.o. revist:>. •oÕ>~e 
O SR. Aoauxo Plmlnl'!L; - Es~'1.mo.s acos- 0 procedimento d" süuação liberal, nãD se poê-: -

tumados a vi~er no oatra..!ismo. ria tir::;.r outra. eot1seqnencia. senão que es:."t 
O Sn. C.~:nlo : - Não tenha. o nobre depu- situação ~em t rata<lo do i' ri-,;w .,ioeooe. e , ,:o 

t1do o tt·~halh.o de a.rrumar aa suas malas ; não tr~ tou ;\inda do 1,1.i lnso1lhtlre. (Não apoiad% " 
tonb.n p l'CS'a. <lo f.t~e• testa.mento; a aitaaçiío ap<wt~.<; oo':il· . 1,·0sid:t~tc reclama attenç:!o.) 
''atá com m uita 1>ida e nilo ha. motivo para O que eu '!lliz, Sr. presidente. foi tirar de 
f~zcr inju• tiça aos sentimentos da tninOt·ia, que sobre '> o.obrc deputs.do :.ssim como dos s~~s 
só se tem deixado levar pelo patriotismo; só amil)'~>s um p~sudello que os opprinle com reMi.:. 
tem um desejo : é que a. situo.çiio oo torne rnai.5 de perderem o poder.(N:To ap.?iado.J :· <li·•c.·s • 
conhecida do paiz, tirando este a 'Prova real do a1l<1.>·t~s. ) 
<JU9 não ha nada a espe1·~r della. 0 Sa. P.REoi~lll\'TE : _ o nobre depul~.;0 Queremos que o paiz se conven93 de que o · - ., 
partido liberal, quando em opposição, faz pro- permít.to um~ obserl·açao ' 
messas da q ue n ão se lemb;a quando no pod~r O SR. Cto.J<l'ÃO ; -Pois nflo. 
(apoiados e rW.o apoia<los) ; a mino ri& quer ver 0 Sa. Pl\llSIDEiN'rl'! : - V. E:.:. h a de l eu:-
si o a ctual ministerio c11mpre a sua p:l.lavra bra1·- se de que pediu um<' urgencia por 15 lY'..i
apresentando na sessão seguinte as ••eforJUM nqtos, e já s excedeu em 10. 
que proroetteu. (}.partes.) 

Nll.o queremos que se preva.l.oça do pretu:.:Lo, O Sr... C.A~TXo : - Já se !'assaram 10 r::.i-
de qua ·~ prevale~u o 21 de Janeiro, allcgando ou toa ~ 
<tUe aii:o •presenb1•a reforma alguma porque o O Sll. PaesmENTE : - Sim, senho1·. Ten?!a " 
tempo era ill.SuJil.cicnte paro. o> orçamentos . bondad~ de ~eaumir o ttue !~m a dizer. 

v . v.-21 
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O Sn.. CA~T:to :-Então entro j:\ na mateü~ 
do meu te<( uerimento. Desejo que o g"O\·erno 
me informe qual é o ~·t..Uo cw que •c acb.\\ ~ 
missilo Baeai.Jal. 

Esta u1iesão já. eSteve em v ia de l'togl·écSs<J, 
já cheg-ou a con!ar GOO indios, e prosperava 
quando fJ tnissienal'io que c nlila a Uirigía 
desligou-se doi sou . .; devêre~ apostolicos:, per~ 
deu a força moral, porque, om Jogar de em
pregar-se na catechese, no seu apostolado, en· 
tl'eg·ou .. se ao comrne:-e ia. 

O governo viu-s~ obrig·ado ~ demittil-o e a 
~ubstituil-o por oat1•o que para lã foi em Julho 
do nuno p~sudo, o qua.l encontrou muitas dif
nculdaJos, hostiJiJod"S JUC<JllO, da parte do sub
d~l93"!ldO do hlitubã, F1•1J.neisco Rodrigues 
Militiío Nunes, '!llC pot· quatl'O mezes impediu 
que o missionario tomasse conta da sua mJSsão, 
depois do que com~ç011 a. soffr"er pieardias e ag .. 
g-<'e:ssõe11 pai" parte de1~ê 1de tal rns.r.eiL·a que a 
missi!o extramalhou-se. 

O Sn.. AnRr.~xo Pl>IENTE!.: -Mas q unes são 
a!-l aggressões e ho.stilidades q ne o sLibdelegndo 
J>odia crem; ao missionario ? 

O SR. C,>NT:i.o :-E' o quu diz o lD.i.ssior>~n·io 
em umR reprosentaç.ão que mai~dou .-:o gcvcrno, 
da qual poço có11ia. 

O SR . .AoRIANO PmENTEL :-Js se está. met
te.ndo a po~i'dca em uma questão que o não é. 

q_ue justificam o servip da catechese, no menos 
pelo dever 9ue tem o govel"llO da garanLir a 
v\d>l. ~ o- propriedade do> ha bit• utes das pro
vindas do Pal'(í e ~o Amazonas~ que estão 
~x:pasto.s a s-o~..~e.m ·vietims.s das cori·orias dos 
indios (apoiados) ; e os ultimo• jormes tra>em 
aluda. a. ll()~lda. de q_ue a. villa Uc Sumr.el está. 
s.rnea..ç:n.dJ dos ca1Tajtls, qu~ em Julho ~~ t~eamm. 
as im.medi.a<}(ies d~quella villa, e ·mo.to.ram 70 
pessoas da triln1 Ar,ipa;ias, quo jã .,ão domes-
tic.aUu~. · 

O governo, j,O meno.5, attenda. p!lra a pro
vin.cu do Pal':i., com ~~g~m rocurso desta 
ordem. 

Aquella prOI'iucia está entreg-ue a sua pro
p~ia actividade: nilo ~elll recebido dos poderes 
puolicos uo1 auxilio i! 1 c1 ualq ue1· natureza que 
seja. 

Si sa 11cde gnran~in. pnr14 uma c •tra.dn. de 
neces~ide.de vara a pi·ovincia, ~orno é a de l:!r~
gança, o .gm~erno tor.~Íverss, uão dá o endosso 
de uma quantia insigni!icantd, Oí!lquanto que 
dã. c.ente:a.~s e milh.!trcs do conto3 para outro-s 
províncias. 

Si se ped·e uma diminuição do imposto de e~
portação para os seus geoeros, a camara vota 
contra, de maneira que a. provincia de Pal'á é 
hoje a un.ic~ que tem generos que pn..ga.n1 9 °Jo· 

~O Sa. J. PEKlooda um aparte. 

o SR. c .. srÃo;-V. E:s:. não sabe o que S9 
O Sr.. AnB.IANo Pm.ENTEL : - \". Eso. \"ai paseil.. V- Es. tev~ aqui até o animo de dizer 

já gara.nLintlo que o su.bdelegado lH'oceUeu que o ca.cau e o u.L·a:ct\ silo silvestres, e n9.o 
mal. cultivad~s. Ma. auppúnd~ mom10 que oa g~n.e-

0 SR. CAN:r;(o :-E t:mto p~oceden Dlal que 0 ros de exportação de minha província não se-

O SR. C.uoúo :-Não estou fazendo uma 
questão politic~. 

-presidente da provillCi:J. demiltiu-o. jam cultiv<J.dos, e sim product.Gs da. in1ustria. 
extractin, é isso razão para que n!"io gozem do 

O SR. Aoru.tNO Pn.nt~TErJ ;-0 nue não rodia mesmo h2neticio que se. fa'I a outr.a~ gQnBt'01i do 
fazer. · paiz1 Agulllhs que vão cxtre.hil- s nãu ex:posm 

O SR. OA~·r;(o :-Frei Anto!l..io de Reschio, a saa Tida f Não ficam ru.uitas vezes lã enter
que era o novo missionario, começou .a reunir rados ~ Não emp~egam os .ssus capitaes? E~ de- · 
outra.ve:zos indios, mas,lutandocuru. hostilidades mais, n!io é um fuvor C{llé nóe -pedimos para t1. 

d1 p~rte do subdelegado, otlieiou ao presi- província do Pará, é sówente qUJ seja collocada 
·dente da provinda, e este dem1tÜti oJ snbdc- no pé de igu~ldade em que se acham •nas co• 

lega1o. ir,ui!s. (Apartes.) 
O missiona1-io veiu .i oo.pítal com oJ fim de Dig<l a v. Ex. ".llle os pre~o~ aclualru.ente 

possoalmónle representar ao governo, mas in- já são inferiores aos do anno paas~do ; ml>S 
felizmente lldoeceu e retirou·s~ pm·a a Eu- ainda que 0 nãG fossem. e s~mpre es~ivessem. 
ropa · elevados, então, po~que um genero á reputado 

Foi paro. lá outro rniseionario, irei Serafim, por bom pre~ n.a merMdo com•Jmidor, deve 
de Trieste; aíi:o sei em que estoclo ach8-·se ser exoluid.o dos beneficios que outros goza.m ? 
aquella missão ; o que sei é 9, ue os joroaes 
ultimamente chegados da provmcia dão a no- A '(>rov;n.cia do Para, cujos rendimen~os viio 
ticia do que m.nroho~> para 0 B:>.oabal 0 do ataca- sempr~ em nma pNgressão ascenden t9, niio me
mento que se a-chava em Itaituba. r~e do• poderes gerae; um unieo favor, os 

Ora, este facto me parece grave, indica al- seus elementos são expbr&jos e desenvolvidos 
g11m~ deilOrdem, ou pelo menos matl est~do em unieament.é pela. activídade da provinoia. 
que se aeha. a missão. As rendas, alias importantes,que entram parn 

O Sa. AnntANo PJMENTl>L :-Apoiado. as arcas do tbeoouro. liUJ o eff"eito do trabalho 
exclusivo da província e não do impuho ou ao 

O Sa. C~NTÃO :-E' o que de•ejo que o go- menos de auXilio, ainda que indirecto, que os 
\'erno me lQÍ~rme. . . _ poderes do Eatado lhe dêm. 

E, S_r. prostdent'l, smto qu~ o tobre mmtstro , . __ 
daagr1cultura. n~Lo esteja. presen~,porque queria Nos do!l•·pr,melros mezes do exorclclo, a ai-
pedir de viva._ voz a. S. E~. 'tue oe intcreaatlll.ie fandeg& JÔ. ~enden 1.599:292$353. 
por e- a~rv1~, ~uando n~o !eja pelas razõe.~ Estn verb~ e aaperior ao e>::ercieio de i880 a 
~presentada• pelo lllu•tre deputado pelo. Bahia,- 1881 no. ímportaucis. d.~ 69i:524$007, e ao ê:scer-
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cicio de iSB-2 de 19L:442.S"Oi4, c:P!l'!O se và chi se- J Vem ~ m~>~. ó lido, opoiad<>, posto em dia-
guintc tabclla: cussilo e adiado por havct· peclido a p~ l:wra o 

St• .. r. Penidt>. Q seguint•} 
1880- ·18$1 

Jn,alorL:}~ãG F.x11nrlo.;:ii·) lj•ltr:ior 

588 : 658.)3!7 244: 624$~75 138: 484.~( 

1881.-- iSS2 

[ol•J +Otl;:~;'io ExrorL~~.'i·' :uiP.rhlr 

L029: 21G-S04ll 319:01!$i 8\l 59: \1~<;505 

1862 - f883 

lm t1tWI:1.çri:O Bxpo rlà <; l ll lr; !criot· 

i..-141:3!5~ 385:9~9$1)09 72:01G..'5$8l 

J~ vê 3. t ama.ra que a renda d.a. pto\· incitl. vai 
:!~Bl"ll.(.H'C em progresstvo t\U~In.me:nto. · 

.. A. eorn•1l is~:to ~pre:~:eutou ~" odóa. do s~t· a1c
Y3.do. à 1.~ cl:t ~se a. lhCSOlltaria. d~ faz&nda ; mas 
esta proposk' foi re\ir:ld~>. o foi dud:t áo governo 
t~utori:zaçào JlM':l. rever Lodaa as thciQurarias, o 
quo iroport."l tlb.er, segun~o estou in f(}~ mo. 'lo~ 
que n•d:l. se fnrã a este respeito nen1 par• o 
Pará , nem p~ra S . Paulo, c~a. tbesouraria me
,·cce ter e! ,vaç~o de categoria. 

O missionario,!li nh me eonsta, ~prcsentou ao 
gove rno \una propost;J. parn. C!.'Cl\ r uau eolonia. 
agricol ' no Alto Tapajós com colonos vinlo< da 
Lombardia, d~ ond:• me cons~a. que vem muito 
bons colonos, segundo fui infot•mado em S.P .-ulo, 
qu:1ndo ul~ l ma.lllCnte ló. csti,re . Não aei em que 
con$ideração o gover no tomou esta proJJOStt. ; 
creio qua em conside~o nenhum<>., . porqao 
bast' tratar-sG do norte, dos provinoiao do P&r<i 
c do Am~zon .. , pll.ra que o governo nii.o dé~~e 
impOL'tall Oia a l :;uwa. a esla p~oposbt, e a· provJL 
é <tU& o gove rno tem sómente dirigido o. immi
gração paro. o sul e nõo se tem importado com 
o no"to, qu•ndo aliâs em. Santa.rém ha um• co
lonia runerico.na q ue já agte~e mui to prospero .. 
Gutr<~ prova. é qn '• par~ ~ provinda. do Pará 
fol'l!om votadoe no orçamento d:~o a.gricaltm"~> 9ara 
obras pnblicas cinco contos de •·eis apenas. 
Eis aqui a !íra.nde •~>mmll com que o govorno 
centnl auxilla as obr:t• publicas do Par:!.. 
Cinco conta• ! Até pa.rece n= zombaria, era 
melhor que não fig-urasse no orçMnento uma tal 
quantia. 

UMA vo• : - Nilo h a d inheiro. 

O SI!. . C.1.xr:to: - Não ha dinheiro pa.r.lisl!O, 
mas ha. par.l. obras de luxo na import:tncia do 
dezenas e oentenas de contos. 

O Sa. P RE BIDEN'lE: - V. E:s:- teu h:\ pa~iencia, 
mas nio póde continaar . 

O S~t . CANTÃo:- Obedeço, e wrrnino pedindo 
desde já • V. E:t . ~ue so digne inacrovor-mo 
par11. a disem1sio do projecto de IL'iação de for ça., 
visto que tenho outras considerações a. f•zer. 

O Sa. PR.RSIDENTE : - Quando o projeeto eu 
tt·ar e<n discuesã o V. E<. pe~a "'palavra, que 
aortl. a ttendido. 

O Sa. C.w-tlo : - O meu re~uetimenlo é o 
Je~ninte. (U-) 

.. < RcH!UIÜl'O que ~e peça. a.o ~vverno cópia. dr. 
t•epresen!.hçt;o <tU·l por ínteronedio da pt•csiden
:::ia do P~rfi lht' foi dirig:d : pelo n1ÕJ·ionario 
F r _ Antonio à e Reschia.a'<pOMio o procodi.nento 
do subdelegRdu de polieia <le Itait11b~ . fran
ci,;co l<odrigues I\tlli!So ~ut11•s, !·elativame 3·e à 
:ui•silo <lo lí>cab:U: c beu> AS>Íill cópia do plano 
a.pres3nta ~o pelo mesmo ml~sionario P<'"ra. fun
da~.iio de uma. colon.in it•lian~ no /l.lt.o Tapaj~e. 

Sala das sessõe; , 2.5 de Setembro de 1882. 
Dr. Oant~ro . ~ 

O S1.· . Theopldlo üo,._ Su.nto'l$ 
·~ :)~:.Z.t, r>n lt.:m .. )~·:iz 4,t1u cs~~uui.o es:;otadn. :t hora rto 
~xpetli ont~.p~d·) e:.. e~n.L~ I':\ C')n tledo umo. uJ·ger.
eia p<n' 20 uün.utos pa~ n SO$SÜO ~egujnte. 

O 81•. :Bal.·áo do C nnindé ( p<la 
O>'dem ) pede e obLem tuuo urgcn ci a po•· 10 mi
nutos p~tr3, na. ~ ets:io de a manhã, si houver 
tetnpo ou na sog uin t3, tl'J.br de negocias re-la
tivos oi. !HÜt provincia. 

PRIMEIRA P ART~ DA (I ROEM DO DL\. 

O $r. E :i!cl.·ag·nolle T>~una.y 
t JJBla twdam.) requer (j1le os doas r>roje~ to~ 
ns.212 e 214, que estão am ordetu do dia, rela
tivos a vi uvas mães da [unilia, ~rojee to . q ue 
5llppüe não teriio <lilca~são, S' j :un p~stos em 
discussilo logo depois dos ;lot\s projectos 11ue 
estão no e~beçalho d~ primeit-a p~1· t~ da ordelll 
do dia. 

Consultad> a camara, é npprov~du o requ·eri
mento . 

3• dlscu.são do ~rojeeto n. 243, r oh tivo '' li
cença o. Victor Me•r.·tléS do Litna. 

Nilo havendo quem pedisse n pr.lnvi·a, e en~<>r
rada a discns..,~o. •pprov&.h o projecto e re· 
mettido ã cJmmiuao de redacção. 

3• discu>slodo projeoton . 194. pagamenLo a 
D. Florinda Jacques Ouri:j \\0, 

Nilo ha,·endo quem pedisse a pa invra, é cn
cerra.da. :.. di•cue•lio, opprovado o projocto c 
remettido :i cornmiR.oUr:o dG redac~ão . 

1• di scussão do projecto n . 212, pretcnção de 
D. Rib de C~>.mpos ~faciel. 

Não hs.,·endo quem pedi>se a palavra, e en-:er
rada a discussão o l/.pprovado o projecto p~rl). 
passar á 2-> discussão. 

Ó Sr. Esc•·agnolle Tauna.y 
(pela o;-<lem) requer d1sp_ens:. ~e intersticio 
par.> que o proJGOto entr" lmmodutaOlêttte·om 
2a. disenssio. 

E' a pprovaào o l'equerimeo.to . 
Entr~ o projecto em 2• di acussiio, o uinguem 

pedindo :.. palavr& é encerrad~ a discuado e 
a.pprovado o proj9elo par~ P\\S""r :i. 3~ dill
·!ussão. 
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! • discussuo do projoeto n. 214, ptetong;~o de 
D, Maria Chri..tina Machado Bueno. 

l!1'ão havendo quem pediue n palavra, e en
c·~r·r~tdo o debate~ posto a votos c appro·.i'Rdo o 
project'> para passar á 2• discu5são. 

O Sí1•. Esc1•a.gn.olle T:..-..u.nay 
(p"l" ordem) requer dispensa· de intersti~io 
1nra que -~ projccto entre em 2• dis~ussão. 

Approvado este requerimento, é posto o pro
i e~to c~w 2"' discussão., e ningt1e1n pedindo a pa
bvra e encerrad3- a. discussão e app::ovado o pr-o· 
.i•·olo pa.rn passar â 3> discussão. 

O Sr. Gonçalves de Carva
lho (pela <Wde ,,) 1·oquer que estes dous pl'O
jectos que Qcabam d~ ser approvados em 2>dis
c~f.!.são, sejam d.ldos para 3n. discussfío? no prin
e ipto da i• p~rte da ordem do dia da s~I!Bã<l de 
o.manhã:. 

E' ~pprovado o requerimento. 

Continuação da 2• discussão do projett<J d~ 
l-c. c n. 201i A. remgando leis provittciaes. 

Sio lidas. ~·poi<td~s e po>tas em discus$ãO as 
~(·.g-nint~~ 

EJr"tetlil(~$ 

:) u~_)o.enll~ ndn.. -Ficn.m sem vigoL· os seguiutes 
p•r·a.gl'aphoa do titulo 2' da lei do o~çamento 
Fo,·!ncial do E•pirito Santo, sob n. 36, de 2.2 de 
. Milio do cor1•ente nnno: 

G 26. fi$ [nl" cnda Flpa de agnal'dente qne 
eJ! t l"a.l" n:1. provincia. 

§ :>6. 100 réis por cai:<:a de korosene. 
:;;.,_la das sessões, 25 de Set~ri:tbro ele i882.

I.t!'':()~~(Jld.o o'IL~1ht:t. 

1.._ ~ enu~ nda relntiva. à lei províndal do Pa .. 
r>utá, acrescente-se :-que mmdoa arreeàdal' 
nl) r.ortente exercicio o Lmpost(l de 3 oi-:. .sobro 
1);'j objecL:Js destinaUos ao consumo. ' 

Camnra d()J) depntados. 25 de Setembro de 
:lii82.-Al~es de Araujo,.:_ Gct~eroso Jlal'21<es. 
. Fica t~muam revog·ado o nrt. i" § ]o d~ lei 

o" orçamento da pro..-incia de S:tnta Catl~arina, 
"· 936, de \J de Abril d" 1881, proro~·ada por 
:>c to da presidenci~ dG 15 do Junho ultimo. 

Art 1• § · 7. • T:>-.:os diversas, conforme os 
:>rt~. 6• e 7• d3 1•-i n. 83\l de 30 de Moio 
de i8'i7. 

Lei n. 839: 
Art. 6. 0 ??ica.m ~ujeitas ~s seguintes tr.xas 

~s ;:.~.,;,rcado;•ta.s al)l:U:S:O menc.wna.dast e nl:b ma .. 
nGfãctnra..iil.S na3 províncias ; a. saber : 

i.0 Assucar refinado de qualquer '1uaiidad~. 
28 r>. por kilo ; · 

~-0 Assucar não refinado, :l4rs. po~ kilo; 
.J.° Cw.·ae secca e lingnas, 10 rs. p<lr ki!o ; 
4. '' Se'X> e grau, 2 rs. por kilo ; 

. 5.' Sabão de qualquer qualidade, 15 r~- por 
hlo: 

6. ~ Café clmmbadrJ) 5 rs. por !dlo ; 
7. ° Fumo em folha, 50 rs. }>or ldlo ; 
S-• Idem em corda, encrespado, picad•) ; ou

tros. 50 r'. por kilo ; 
lj. • Velas t!e sebo. 5 rs, pm· kilo ; 

1.0.• Cer~•eja, 200 rs. porduzia.; 
1 L ° Chnrutoo, 1$000 por milheiro ; 
12.' Cigarros, 100 rs. por mHheiro. 
Art. i. ° Ficam mais crea.d.as as .seguintes 

imposições sobre as casas que vendeN>m : 

!:i 1.° Ket·ozone, por lata de 18 litros, 100 1'3. 
§ 2. ° Farinha de trigo , 4 ro. po• kilo

g-ra.mma. 
§ 3." Phosphot·os d~ qualquer especie, 5 rs. 

por kilograrama.-iJ'/aJ·t i~n Francisco Fitl~ o. 

-L. R~t-i .. ;bo1ht.-BezcJ'ra. O<!va.lcaHti .-:To$C: 
ararianno. 

O Sr. José 1\J:a:..·ian.o (p ela ordem 
rec1 uer o encerratuento da discussão. 

Posto a ..-o tos é approvado. 

O Sr. Gonç.-alves Ferreira 
(pela ordeu!i ~e~uer que d'cntre as emen
das seja destacada, pora ser votada em sep•
rado~ a que foi apresBnbida uHiwa.w~!lte relos
nol}res deputados pela Parahyba, relativa a uma 
lei provincial d~ Pernambuco sobre e:s:portação. 
visto que o assumpto desta emenda é intei-· 
ramente differentc do assump to do projecto. 

O SR. PuSlD:ENT.ll :- Diz que opportuna
r-..lente tomo.:rá em coneidat"ar.ão o req ucrime.ntó 
do nobre deputado. · 

O Sr. Oaudido de Oliveira rc· 
quer vo~açio nominaL para o ~~eu reque1•jmento 
de addiamento . 

Posto a votos o re(JUCrimento não é approvado. 

O S1•. Felicio doe Santos J·eque1· 
que •~jam destacadas aquellas emendas qne 
não especificam. a materia, mas que indicam 
•ituple~wente a r·evugaçil:o das leis. 

Procede-<5~ a yota~ifo e é approvado o projecto· 
corn os segumtes emendas , 

Fica igua.lmcnle revog·ado o !il 28 do nrt. 2~ 
da lei provincial do P:.1•an:í n~ 671, de 9 de 
Abril de 188L 

Camara dos deputados en:. 1B de Setembro de 
:1882.-At~cs de Ara1.0jo-Gc~eroso Ma••qu <• o·. 

SES!ÃO I)]! 2l DE SETEliBRO \ 

A eommissão de asseml>léas provinci~es • 
tendo examinado a lei n. i403, de 9 de JunhO 
de 1882, de. pro..-inci:;. do Rlo Grand<> do Sul e 
entendendo gao excedem dos limites marcados 
pelos at•ts. iO e H do acto nddicional e otren
dem cla,·amente ao preceituado no art. 12 ("do 
mesmo a. c to os §§ 2°, 2i e a primeira p~rta '"do 
§ 27 do art. 2° da referida lei, apresenta como 
emenda ao projecto n. 206 A. deste amao o 
seguinte: · 

_<\rt. Ficam revog~.dos os §§ 2o e 2i e o 
§ 27 (em sua primeira pa.rte) d e art . .20 d~ lei 
n. i403, d3 9 de Junho de 1882, d~ provincia 
do Rio Grande do Sul. - .~fa.?·tim Franr;lsco 
FiU,o.- Genel·oso Narquet. 
.. Lei "· 1.403, ele 9 de Junho elo 1882, 

art. 2r .. 
§ 2> Imposto de 5 °/o oobre 

agua"I"dente do pa.iz; im
potLada para con•umo .•. 7:000$000 
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§ 21- Imposto de 2 °/0 sobre 
saMo ·e vellas introduzi-
d•• n~> província. . • , . . • 24 :o00$000 

§ Z'T. Imposto sobre cons11mo 
do eer,•eja., sendo ~obt>e a 
introduzida na. provincia 
50 l.'.ÓÍ.s , e .sobre a que. 
netla íõr fabricada 10 reis 
pol' litl'o................ 50:000ij;OOO 

Art. Ficam ig ualmente revog,dos os §§o:; 
67 a 70 e 73 a 8S da lei n. 2.221, de 6 de 
Ago, to de i 881, da provinci" da Bahia. 

Sala dl>ll sessões, em 21 de Setembro de iBs-2. 
- :lneonio Carneiro da .Roclu•.- I lde{onso 
de Araujo .- Juuencio Atues. - Bar/I o do 
Gv.ally . - Antoniv Rodrigt<e3 Lima. -
.!risticle• Spi,.dola. - F . SO<lre. - Oesa.
Zama. - Araujo Pinho. -Barifo da V i/.la 
da Bo,rra. 

EmendM 

Fica rovogada a lei do orçamento n. 896, do 
7 de Julho ultimo, da provineia das Ahgóas, 
na par:e relativa áa sc;l'ointes disposições. 

- § 19 2• parte (400 rs. por kilo!\"ramm• 
do "'P."• eh•rutos e aigarros ; o 200 réis 
:por kilogramma de fumo em latas, folhas e 
cordas.) 

- § § 21 (iGO réis por cada lata de kero
s ene.) 

- § 48 (2 °/o sobre n importancia das factQ· 
ra• de to:las as mercadorias nacionaes ou es
tran~eirns, poocedsntes dos porto• de out.•as 
provinci..'l.s que deaca.rregnrem em portos desta 
pro'l'incia) ; e 6 •lo sob,•e os direitos e addicio
:naes pa-;o• nas alfandegas pelas que ontrarem 
de p)rtoil astrang'airos, nos termos rlo ~ri . 21 
doi lei n. 785, de G do Junho de :1878.) 

- § 5() (2 •}o sobre o Ynlor que tiverem uo 
111ercado todos os g•~erJs qne de!!c:trl'e iJ'a rern 
~n• transito no por to de Penedo.) -

- § 51 (20 NÍG pOl' litro do viMIJ'rO C 40 rói& 
por litro do gci>e ot-a, licores, ~.'l"•l nrdente e 
ou tras bebidas e•pirituo;:,s, entrad.H na. pro
\'Íneia.) 

- § 5õ (40 róis por cada bnralho de <"l r tns 
d•; jo~o~l', pagos na occasião do despacho .) 

- § 61 (9 réis po• metro de panno de algo
dt!o impo1·tado de outra provincias.) 

- § 62 (9 reis por kilO.'l'T&mDU de tabio im-
portado de outrass pNniocias.) • 

Sal=> das sessões em 21 de s~tembro de 1882 . 
-1'heophi,o. 

Fie-.m r evogados os §§ 26 e 56, tit. 2<> da lei 
de o rçamento proviticiai do Espirito Sa nto, n . 
36, de 2í dl'.l Maio do oorren<e anno. . 

Sal" das •essõe$ em 21 de Setembro de 1882. 
-Leopoldo Cunha. 

Emenda 

Fica rsvogado o art. 1• § 44 da lei provincial 
de Sergipe, sob l'l- 1.~51, de H de Maio do cor-
rente anno. · 

S. R. 
Paço do. ca.ma.ra dos deputados, 19 de Setem

bro de 1882.-Prado P imenteL 

Emenda 

Ficaru igualmente revogado• os §§ 28, 35 <· 
57 do art. 2• da lei do or<}liiiiento da pro\•incia 
do Rio Grande do Norto. n. &53. de 15 de Julho 
do eorrentG ~nno. · · 

§ 28. 3 " '• sobro o Ynior d.- mercadorias d;' 
q!l•lo..uer procedenoia import,,das na provin
Cla. 

§ 35. 100 I'S. po1· litro de qualquer bebida 
cspi~i tuo .. ou fermentad•, tamhcrn huport•d.,, 

§ 57. sobre milheiro de charutDs; 500 rs. 
sobre tnilb.ciro do eigarrqs; c fOO rs. seb1~e l<i
l ogramnta d e fnmo, ignalmente. importndos. 

S . . R .- Bc.zer"''<! C""alcM t;. 

E me.ad" 

Fica l'e'l'ogado. a lo i ·n . 7US, de ~ de Dezer.t· 
bro de 1880, .ta 11ro;incia d1 Par3hrb~. r•roro
gada por aeto do presidente de 30 de Deze111bro 
de 1881, na parte relati>a as seguintes disposi-
ções do art. 1• . . 

§ 27. 4$ sobre cada milhei re de charutos e 
cigarros vindos de 01.1tra pto·.-incia. 

§ 4i 1~0 r s por kilo de sabáO de outra pro
vineia.. 

§ 42 . 80 rs. por kilo de ossucar refinado im
portado de o~tra produeia.. 

§ 61 . 2 •!o sobre ba•·rll de polvora ingleza de 
25 Jibraa proporcional a que viât< na ca.i:s.a. 

§ 74. 6 °/0 addicionaes oobre direitos geraes 
cobrados 111t alfa.ndega sobre mercadorias, ge
nerofl e a.rtefu. c. ~os estrangeiros, introduzidos 
pa.rtL c.unsumo. 

§ 75. 3 •ío sobre o preço das me1-cadorias 
imparbdas, que crnm cobradas por uma pauta 
d~ )lreços, org,>nizada pelo thesouro provin
einl. 

§ i6. :!O:J rs. por litro de bebid1s espi rituosa• 
ou fermcnt.das,iuclusivc o a!cool, e 200 n por 
b:>.ralhos de car tas pal'A jogo. 

:,; . R .-Jfat&oel Carlos. 

Emcmla 

Fi"~< reYogad~ a lei n. 1001, a, i4 de Setem
bro de 1881 d:1. a&cmblên. provincial do Ceará. 
no art. 2• o. i. ·<rue manda. cobrar os direitos 
sobre geoerJII despa.cl..Uos vara consummo : 
o. 2, os direi toe de expodiente dos gener os 
eatran~rcu'08, importados por cabotagelll. ; e n . ~ 
os direitos de e<pediente dos gene1·os nacio
na.es impo1·tados por cabotagem. 

Paço da eamara dos dopuhdos, do Setem-
bro de :!882.-L. &tisbo»a.-Tl&ollw:o P ompeu 
- RorJ.riyu.s .Tunior. - .1feteon.- Jnsé 
P<n11peu. 

S11b-emenda á emenda dos Sr$. Oarneiro 
da Rocha e· outro•, apresentada na sessão 
de 21: 
o~ paragraphos da lei n. 2221 ,da 6 de .Agosto 

de. :1.881 da as'em'blév. p~ovineis.l da. Bahia, sio 
·os segllintes : 

Art. 2• : 
§ ôS •. iO rs. plr milheiro de charutos ; 

700 rs. po~ kilogramma de eigarros de papel 
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pardo ou ;~nwre!lo e 1$600 pot• kilogramm::> dos 
dB outra qualquer yualid•d•; 600 , .•. pelo fumo 
picado G destiadQ eDtrado no consumo. 

§ 67. iOO rs. por baralho de cartas portu
guezas o 200 rs. pelo de quaosquer outras, en
t r-o.das no cnu~umo. 

§ 68. 20$ pot' pipa de ogual'(\ente on trad~t 
no consurno. 

§ 6\l. 400 rs. por lata tlekerosene,de navhta 
ou p-or vulumc com polvot·"-~ tlyna.m1Le, bt~JI.l ou 
aleat .. w, entrado na consumo. 

§ 70. SO rs. por kilogrumrtHI. de· assucar 
pulveris1t.do, crystalisado ou refinado, entrado 
no consumo. 

§ 73. SO rs-. pot• ki\ogl'"IIDülâ de auh~.gem om 
'P<'~.as ou em saccos~ ~xcluido o canb<lma.ço:; 
200 rs. por kilogram,na de fazendas riscadas 
oo. · m~·scbdas~ fabriradas ele algodã.o c1•U ou 
·,>lvej:ulo, 80 L'S. por dito da f1z~nda do algcdilo 
branco a imitação do conhecido por "!godiio da 
fabrica. que ontrareru no consumo. 

§ 74. 100 t·s. po1· kilog1·amma de cobertOI'ES 
e toalhas de nlgodiio som p ollo, quo ontr<-renl 
no cons'1mo, exolu\dos os cobe•·to~es e toallu1s 
bu.1das e felplldas. 

§ 75. 5 °}0 ~OtJre os dir .~itos dos ch!.1-péos de 
feltt·o c lit, e 1$ sobre ··a.da cb.apeo de pallo de 
seda de qualqu~r procGdcncia 'lue entral'cm no 
consumo 

§ 7(1. 25 rs. por litro de vinho d" qualquer 
procedencia qu ' vie1' nnga.rrafado ; 40 rs. por 
litro dos niio enga,·rafado8, o 2GO rs. po" litro 
de ehampagnc e outros espumosos de qualquer 
r1ualiJade, ~ue entr~rem no consmno. 

§ 77. 60 rs. ~?D• litro do C<)gnoe e agua~
dente em geral c 30 rs. por 1 i tro de cerveja, 
r:'ntra.da. em consumo. 

§ 78. i\0 rs. por litro de genc~r~ ou d~ licc
I'es. on trado. 

§ i9. 200 rs. por kilogramma. de fogos d~ 
China e 5ü0 rs. por dito do fogos de qua.lqtier 
qualidade, entrado. 

§ 80. 3U rs. por litro de olooa ou :\Zeite• Gs
tra.ngeiros ent1•ados no consumo, menos 03 me
dicinaes. 

§Si. 800 rs. ror fordo elo feno ou de quaes. 
(1uer hert'O.!ii s.eecas p.nr3. forragens e 5.! ra. por 
cada sacco com f~t·ello, cn\rad) no consumo. 

§ 82. 5 rs. por kilogramma de legumes, ce
rea.ee fr~scos ou seccos que entrarem Jla.ra o 
conaamo, a &xcopção de trigo de quo.lquc~ 
qualidade e arroz ero casca. 

§ 83. 5 rs. por litro de ,,;,na.gre entrado oo 
~onsumo. 

§ 8cl. 30 1'!!. por kilo de robão, que entrar 
para. o consumo. 

§ 85. i O •[o sobre os direitos de maàeira es
h'al'lgeiras, obras de alfaiate, de sapateiro, de 
marceneiro, de sel!eiro, de arreios. ® ferreiro, 
.de entalbador, feita o fóra do pai• e mmbem 
10 °/o sobre ae de seda, as quaes entrarem para 

·O consumo. 

§ 85. iG •lo sobre os direitos de phosphoroa· e 
perfumo.rias entradiLS em consumo. 

§ 87. 10 • /o sobre os direitos de louça. de pó 
dil pedra n. 103, e 15 •/0 sob:o os de louça.ns. 1 
a. 3, e 15 •(. s>bre os de !ou~ de porcellana de 
nw. 4 a. 6 eniJ,ad•s no commmo. 

§ 88. aoo rs. por litog.·amm~ de cêra vege
tal em bruLo e 200 rs. pelo de ote~rin• em p:í.u, 
que ~:ntra1•em em consumo~ 

2llartim P't·a.ncixca FilTw.- L. RatisbDOO. 
- Josi Jfarianno.- Bezen·a Cacatcanti. 

Suh-emenda. 

Fic ~1m sem vigot: os seguintes paragraphos do 
tiLulo 2• .;a lei do orç~mento provincial doEs
pírito Santo, sob n. :)6, de 22 de M~ío do cor
renteanno. 

§ 2ô. 5$ por cada pipa de agua1·dente que 
entrar n~ provincia. 

§ 65. ·JOO rs. por ~>ixa do keJ•osenc. 

s~h das ses•õos em 25 do Sembro ele t882.
Leopd do da Ctmha. 

A &mGnds. reb.tlv.:-~ á lGi prov-incb.l do Pa.ra.n ã 
IICCl'C'C~nte-se : qtte nnndou arrec~Jar DO CO~
l'Cnte e"ercicio o im1mto do :3 •/o sobro os ob
jectos destinMos s.o consumo. 

Camara dcs deputados em 25de Sot •mbro de 
:1882.-..-·H-ues (lc .~LraHJo .-Generoso 1\-Jarquas. 

Fi~a ta.mbe1u revogado o art i• § í• dt lei do 
orçamento da. província de Sonta C~th.rina, 
11. 9:16, de 9 de AbrildP. 1881 , praro~ada por 
o. c to da presidencia de 15 de Junho ultimo. 

A1·t. i. • § 7. • Taxas di versas, confor~e os 
arts. 6• c 7• da. lei n. 83\l. de BO d~ Muo de 
1877. . 

Leíln. 8.39: 
Art. 6. I) Fic..aru sujeitas âs se.~uintc ~ taxas 

.rt.s mercadorias aba.ix.o mencionadas a não raa
nufacturadas na provincia, a. sabe~: 

i.• Assuc~,. reftnado de '!ualquet· qualidlde, 
28 l'S. por ki.lo ; 

z.o .Assucar não refinado, 14rs. por kilo; 
3. 11 C.un~ secca c linf."'ua.~, iO rs. por kilo; 
-1. o Sebo e grrt:Ia, 2 ra. per kilo ; 
5. o Sabão de qualquer qualidade, i5 rs. por 

kilo; 
õ. • C~ fé churuba<lo, 5 rs. por kilo ; 
7. • Fumo em folha, 50 rs. por kilo. 
8.• Idem em corda., enorespado, picado e Oll-

troe, 50 rs. p'r kilo. 
9.• Velas de sebo, 50 rs. por ltilo' 
10. Ce!'Vaj• .• 200 r•. por du.zia. 
H. Charutos, f$ por milheiro. 
12. Cigarros, iOO u. por milheiro. 
Art. 7. • Ficam mais cre1das a.s seguintes 

imposições sobre a!IJ casas que vcnd(lrcm ; 

§" i,• Kerozene, por lata. de :1.8litroe, J.OO rs. 
§ ~.• Farinha de trigo, 4 ra. 
§ 3.• Phosphoros de qualquer espooie, 5 rs, 

por kilogramma.-Martim Franoisco Filko • 
-L. Ralisbona.-Bezerra Ca~atcanti,-.Tosd 
Mtwiann.o. 

E' lido, apoiada e posto em discussão o ss
guinte req11erimonto : 

~ ReqÚeremos que sejft separado !lllra coll· 
at.ituir projeeto especial a emenda. que e~ta.~e
lece a. revogação do art. 55 da 1el provmci.al · 
n. 1141 de 8de Junho de 1874; de Pernambl!co, 
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marild~da vigorar pelo art. 3• .da lei n. i499, de 
29 de Julho de iSSO. 

"S. R.-Gonç,.lues Fe1"l"ei1·a.-Rego Rm·•·os. 
-Ulysses 1-'ianna,-Earao de Araçagy.- E.. 
llfargues.- Alcoforado Junior.- Pel'etti.
S ouza Leao. -Jose Naria>tHD . -S eraphieo .. -
Antonio de Siqt<ei,·a.-Ma»oel Portetl«. ~ 

O Sr. Ca:o•nei:r:-o da Cunll.a 
(pela ordc,;;) : -Sr. presi~ente, quero saber 
.si se póde votar sem discussã l um req ueriru.ento 
de importaucia t-d:o tran:sceudente como ~.ste. 
(AJ30z'ado : .) 

.O Sa. PR.ESli)E,;TE : - Pot ora estou sn'>· 
mettendo o requerimento a1 sp~iarnento. Es
pue o n Jbre deputado que elle sej~ apoiado, 
que depois submettel-o-oi ã discnssgo .. 

O Sr. Gonçalves Fer:o·eil.-a. 
(,pela orclem.) ped1 a J·etirada.. do ~equ~rimeuto. 

+ c~msnlta.da., a. casa. cooc.ede :'\.. retirada pe
dida. 

O Sr. ."José Ma;rianno (]le!a 
ardsm) requer disp~nsllo de intersticio para que o 
projecto conveoiea tem·mre redigido enh·· ama
nhã em 3• diseus•i!o na P'imeira pari~ da or
dom do dia. 

Posto a votos o requerimento e approvado. 

O Sr. Felieio dos Sant.os (ÍJela·· 
ordem):-A votação que a~a'oa de ter Jogar pa
rece ter prejudicado o pedido c1 ue eu de;ej0 
fazer; mas V. Ex. decidira si o meu requeri
meDta ainda tem cabimento. 

Vou requ~rer- que este pi.· :>jt!Cto~ autes de ser 
~edigido para. 3a. diSCUSSãO, VOlte à COmnlÜBãO 
para codificai-o e separar algumas disposições 
pelM quaes votamos simplesmente, porque l'i
nbam·a.g-glomel·ada:s t~ow outra.8.(..iVa? a._poiados 
e apartes.) 

Esse é o no"3so empenho, e a.c"T"ed;to C]_Ue os 
nobre a deeutados, q11e votaram contra, não têru 
tambem desejo alg11m de fazer passll' por ma
lignidade, uma. lei inconveni~n.te ou ínexequi.
Yel. Todos queremos o bem pnblico. 

. Outc·o não póde se1· o empenho tanto d ' mai()o 
rla, como da opposição, attenoeado ao espiL'ito 
de p~~;·iotl ~mo, c1 ue deve insp11·ar a Lodos .no 
cunlpl'lm~utn rio nosso dever. Requeiro pois 
q ne o proJectc e as cro~ud •s v0ltem a com mis
são. para,_ ~~tu?anáo ~elh?r a mat~riu, sjparar 
as 1mpos1çoes lnconstLtucloaD-es da:s que o não 
s~o, ou pelo menos como bem bmbr& o nobre 
dep:ltado, D Sr. Vieira de Andrade, paro. quo 
saJam declaradas por ext :nso .algumas leis, só 
ml3ncion~das n~.,s ecu enà1s pot n.umgru e data., 
sr~m q111): a e:u:na1·a conh~çs. o g~HI texto inte
gr~l. 

Ainda me~mo 11ue :1. no{Jr~ c;.;.mmissão .o a 
maioria. enlel~dam que de vemos rljvog~:r em. 
glolw torlru; e~sas leis, conforme vottirn ne'ij:la 
23. discussãot 6 conve-niente a separação vor 
artig-os paz·a. que. ou e .?utros ~eputados que n· 
tamos rlc bõa fa e mt.o COLu:Hderamo:s cstn mn
teris. ~Oml) simpl.esmenlo uma quostão da con
TI.8-nça. ministorial, mas sim de u tilida.do pu ... 
biict, poss·:1.moa. vota.1· a faT"ar de alguma~ dis
posições~ contra auh·cts. 

En peç.o a V .. E~. que submBtta i ~onside
ração d:. ca<a este meu rQijuel'imento. 

Vem a mesa, e lido, apoi•do e entrá em dis
cus.~ão o segnin~e 

Requerimento 

Req_11ciro que o p1·ojecto eooen<las voltem a 
tomollssão par.a que esta os di.scrim.inolJl con
·renient~maa~e, de mn.neiro. que possa sel' ~a
c!a,·eclda a camara en1 relação§. rnMeria dec~d~ 
um dos paragra.phos das dive.rg.ns l~i.'ol tH•ovin
ciaes,CJ.Ue foraJll votad~• sem preju~o d' dispensa 
de ín.Leisticio, 

S&la das sessões em 25 de Setembro de 
1882.- Fetícío dos Santos. 

Peço attenção ; manifesto uma duvida que 
tenho no me11 espírito e que póde existir no 
de tuuiLos outros. Pela minha parte, votei p•la 
rêvo~ação de muitas dassa.s leis proyinciaes 
porquo h~via entre ellas disposições ma.nifes- O Sr. Mart.im Fra:nci,;oco Fi• 
tamente inconstituciouaes. Votàmos, porém, .lho diz. qoe acommissão de ass&mbléas pro
englobadamente emendas que os nobres de- vinciaes oppõo-se e pede à carn<l.I'A quo ee op
putados • pre;entar~Jll ol ultima hora a n~• !J?nba ta.mb~m ao requerimento do nobre de
quaes a par do impostos illegaos bn outros que putado por Minas. A camara ~caba de votat• 
nã.o sã.o ~alv~z. com pleno conhecimento de cau.a, com um 

Era imposoiv~l destacar em uma ,·ots.,l!o, largo e desenvolvido estado, a revogação de lei$ 
como a que aco.bou de tQl' lagar, tudo qnan~o pr.ovinciae;; e, portanto, o requerimcuto d 1 no
níio era lllanifestll.mente inconstitucional : não bre deputado por Minas é contrs. o vencido. A 
se podia mzer a escolha, eu pelo menos não a oamara julgou inconstitucíonaes as leia que 
pude fazer. Dei um vot? provisorioi por assim acaba. de revogar, de modo quo esto r~queri
fuer, eopero que na 3~ di•ouaoão se faça. o. dia- mentJ é a repetição da mesm:J. quesl8o que 
c:imínação d"-'! diversas partes das leia provin- está sendo discutida ha 15 dias. A commi<são 
CLaes a revogar. é uma delegação da. c:amara ; a camara acaba 

O empenho de tod>< a camara, parece-me, é de revogar po~ incoillltituciollaes diversas lei$ 
faze~ a lei melhor que f<lr possi vel. Nóe,~ue en- provinciaes · 
tendemos dever revogar os impostos de 1m por-- A um aparte do .Sr. Carneiro da C11nba, de 
tação estrsng~ira e inter-?rovincial, nós, que que a commissão separou urna da Parng,mbuoo, 
pugnamos pela liberdade do commercio LD.ter- e uma que ê um ranba e nlllR e:xp<:Jiiação que 
provincial, não queremOB entretanto tirar 8.2 Pernalilbuco faz a P&rahyla, o orador pergunta 
provindas o direito de t.ribntar aquellas· mate- como quer o nobre deputado por Min&s que a 
rias,q11e não lhes são vedadas pelã constituição commiseão, depois de haver concordado $Obre 
e qu• nãlJ atfectam o dee~nvolvimento do cotn- a$ emendas apresentadas, na inconstituciona.
mercio e da inàLlStria nacional. llidad.e de certll.s e de\erlllin?-da.s leis llrovind.a.aG, 
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e isto com pldn.O c:onhe.~imento d._e c.ausa., venpa.~ seritim·~ntos lle com~titucionalidadé não Gram 
de noYo entender que nilo aio inconsti tuoionaes infGriores aos da caroara actual-nio .foi deei
as leis já. o.ssím CEJnside,·M.as ? Eill. 3• disc1l3eão dida, não se jnlgando o parlamento ~om nzões 
o nobre deputado p6de apresentar emendas bastante fortes para revogar le1s, que f•zem 
suppressivus, a então a. com missão êXaminará o parte do orçamento das pr;)Vincia.s. 
assumplo, já. no pare~el' que a camara aeaha de Ainda ha tempo de remediar "' votação, que 
approvar a commissão deelal'üU que se reser- sig11iô.ca a r;lvogaçã:o em massa de aetos das 
vav.a. o direito d3 Da. dlscussOO a(!eitar moàjfl... aase:mb1éas provincia.es, o que póde constituir 
cações de cuja nocassidade se convencesse- elementos do desorganização é rle anare.hia _ 

Nestas condições entende o ora.dor que o (Apaia4os,) 
Sr _ presidente não pode, depois do ter a c amara Póde ser q ne o oi·ador se engane ; mas esta 
votado a dispensa de intet•sticio, sujeitar o re~ na firma convicção de que e•ta questã<J sara a 
querirnento nem á simples votaç.lto. Qualr1uer sphinge, que ba de devorar o ministe·io, que 
!'eclam.ação que apareça em contrario, cab.e tem a responsabilidade do acto em face do p~iz. 
diante do raciocinío muito conhecido até dos (Apal'!es . ) 
deputados mais nvvos ; e é quo n••Las assem~ O orador vem à tl'ibuua dedarar que vo~;;<. 
bleas, si é a. minoria que critica, e a maioria pelo requorimento. 
que delibera. Si o noh,·a pl'&lidante não fosse tão rigoroso 

com. o oJ·a.do.r, o.lo te.:..·ia dado loga.r .á. apre~en
taç!l' do requerimento do nub:e d"put.W.o pm· 
Pe?nambuco. Si S. E~. lha tivesse dado a 
patavea.. quando o orador pretenlia apenas l'e~ 
cla.UJ.a1• a execução d9 1-egiment::>, teria. eyit idO 
a vo~açii.O do req·1eriment9, cujo con~exto cou
tJ•.rca essas dispos:ções do regimento, porque, 
qu.-ndo um. pt•Jjecto é acompanhndo de nume
J'Osas emenjas em 2::J. discus~ão, p-rojectos · e 
e1ueodas vão á commis>ão competente para 
ooordeno.l-as, o só depois deste trabalho é que 
pód• ee•· dado pa1'a 01'dem do dia. (Apoiados.) 

O Sr. Cau.dido d.e Oliveh·a 
começa observando que o reg ~eriment<l apre
sentado pelo nobre deputado pelo 19° districto 
de Minas é a prova mais e·dden.te Ja razão, que 
tiuham a'luelles, que votaram pele adia1ueJ.üo, 
que teve a hon.r~ <le s11bmetter i consideração 
da camara. 

De facto, si a ca.mal~a tivesse coubecimeuto da· 
in.tagra das lei•, cuja revog·ação se pede; si ell~ 
pudessa t>or COllsequencia YO.tro· com conheci
mento (le caus~. não teriamos presenoiM.o a 
singl1lar dechra~ão <lo nob1·e d eputado por !loli
nas de <~,ue, tendo vota·lo pala l'91'ogação de 
alg~r.nasleis provin~iaes- . -

(Trocam-se repetidos apa1·tcs entre os Srs. 
Jose Marianno, Alfonso Pe»"a ~ nuy .Bar
óon. O S>·. presidente pecle ditferentes vezes 
attsriçao.) 

C01n..o dizia o O!':l.Uot, reatando o fio de suns 
idéa5 que o cOr~ interrompeu, si ~ive5semos vo.
tado pelo reo:1uerimento de adbmento que apre
~entara nã> se deliberando sobre o projecto oru
qunnto a cD.JllAl'O. não conhccosso n. i.nto~r<1. da.s 
leis referidas nas cmond&•, apeo·•• por !>~r.•· 
gra.phos. num~ro.~ o artigos, llllo teda.ntos 
presanciado o ~iogubt• espectnculo do ver o 
n.ob1•e dej>U~ado pQL' Mino.• vol.nr sye\emMicn
mente por todas ~s emendao, a depois <lizor 
• JUe não snbe o que vu lou. 

0 Sa. FE~lC!O DOS S,tXTOS :-Eu não disse 
iuo ; si eu n.'io sou b~ssa o quo tinha 1•otado, 
ll&o apre9ent.aria o r:e{1uerimento. 

O Sa. GANotno DE 0LIYE!RA diz que esse es
tado de espírito do nobre <leputado é cxacta
mente. o que J>ravalece pal·a com muitos dos 
nossos collegs.s. 

l\1as,-o que mais o sorprend~ é a impugnação 
do nobre deputado por S. Paulo ao rE!<J.ueri· 
mente do nobre deputado por Minas, sob o pre
texto de que é contra o vencido. Por emquanto 
nad:a. b.a. ""Vencido,. porque a. caro.ari, na. te1•ceira. 
disoussão, pó de alterar o volo; póde comprehen
der a inconveni~neia dest~ revogação por ataca~ 
do, que vai &IU~rcbisar o regimen <las provincias •. 
(ApaiadQs e tl4a apoiados,) 

A camara niia tem rszão para se apres ... r 
tanto em uma que• tão que-estudada pelos mais 
aballsadoe estadistas e . sujeita. eo p!ll'lamento 
dc11de lU.aito:s a.nno!S~ em que o patrio~ismo e os 

N~sle llossumptn import mtissimo o orador não 
v~ o quo juP-Jtifique a sotfreguidãa, qu~ a. maio
ri~ denuncio.; so.lfrcguidib :m.~is do que nunca 
peruiciosa. 9 p rC'que trala.-s~ d~ ~sumpto - n~o 
cessar:i. de repotiL' sempre-cog1tado pelos mus 
11otavai.~ est•distas e pelo pa,·lameuto, mas 
nunca J•esolvido polo modo por CJ.UG o quol' & 

.malori ~. pet·tutO.lado o 1·egimen eco!lr.>tnico dn..s 
p1•ovincias G ate \'l'etorindo o cumprimento das 
disposi~oiG$ t'C ,-imo11taes. -

Por tal motiv J não d.et+.l o. ca.rua.tta. tomat• 0~11 
consido!'açib o ro:1uel'imonto do nobre deputado 
l>or p,·rnambuco. Um pc·ojMto no.st.as condições 
o acompanhado de tanta~ emendas, nlio podh 
oor sujoilo ti 3' discussiio smn ser o:~jecto de 
eAtuda do e·lmmissã'l reapectjva. 

O re 1uoricnantn, pelo ,1unl vota, osl_â autori
%D.do pelos p1·ecodeatcs d' cus~ e r.llldll. pelR 
O$tronúosa. t•otirada. <la 1'ec •i ta, doa 10 •/ •. O au
to, do r o 1uerimen to, em vez do fazer pn si, 
de1ej11. que a commissiio e~tude e re~i~ta aobre 
as suas emendots, e ~pres~nto oplntio, p~ra 
quo a camara de um voto final com yerd~de1ro 
conhecimento de cansa. 

O orador pensa'l'a que fosse mr.is difficil a .,. 
vogação de leis prnvinciaes em virtude do te:~eto 
constitucionaL Julglli'A que devi-. preceder o 
enme da collecçl\o d>-S lei> e o texto das leis 
provincia's cuja revogação se pede, se~do n. 
reme3sa de taes leis feitas por tnlerme.llo do 
govecno. 

O voto da c amara, porém, acaba de convell.-
cel~o do cGntl't.rio. · 

Vê ·que qua.lq.tier deputado póde apresentar 
~menda.~, cos-ita.ndo dessa.,~/ lei5, indtcand0-!18 
até sem de dar~ r o texto, e a camara vota-de 
aorte que, si al~m dGputado (long! de si qual
'l1ler presumpçao deoíavora~el), nao tom&r ao 
seria as suas alt!ls funcçõe• e pedir a revogação 
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de uma. lei imagi!lari.a, a csmat•a v~ta na. fé dos 
padrinhol.(Cru.oam-se apartes.) . ·:· 

Nilo figun h.)· po4heso que po•sá .•er oll'an~'":"' 
á cam~r.> ; defende &penas um art1go d~ con.stl
tui~ão, que etigiu formalidadas para ,. revo
gação das leis, e dos princípios ê$tabelecidos 
no acto addicioual ew xelaç.to ao mechanismo 
da.'l pl'Jvincias. 

As leis provinciaes só podem ser. revogadas 
no~ casos cstl belecidos pela consti.tui~ão,depois 
úe estudo da c.lmln·a, pOl' meio da o~Jua. c:om
mi9sno competente.; n nnr.!\ Re ('.o~ito.n no mAio 
da gue os nobree deputado• têm lançado mão, 
ap~escntando emenda.s, que t~. camara infeliz
m~nte votou. 

Vnt.<> pelo requerimento e nstá certo qu~ á 
maioria., retle •,tindo sobre a l!·ra v idade da ques
tão, fará o mesmo. porque ó o unico meio que 
temos para encaminhar este aesurupto tão de•
graçadamente dirigido. 

O Sr. Fe>.·x·eira. Vian:u.a. (:fie~« 
ordem) deela1·a qua não tom paixão nest• ne
gocio ; estã de espírito fu-me e calmo. Vai fazer 
um requelimcnto, mas pl."çciaa. qae o Sr. pres.i
dentc da cama.ra. tenha a bondade a,, d"'l'-lhe al
gumas explicações. 

Terã o oJ•adul' o direito de examinar ~ lei, 
antes de revogai-a ou d; dar o seu voto em sen
tido contrario 1 Poderá in bo»a {ide revog •1· 
nma 1si, que nnnra. viu1 neto póde ve1" 1 
(Apoiados.) 

O Sa. Cauz :-E' uma cousa irregular. 

O Sa. FER!\EI!U VIANNA. tem prOCtlrado 
essts lei$ na secretaria da cániara ... 

O 811. C.l.l'I.Nl!l!RO DA Cux1u :-Ahi não exi .... 
tem. • 

O Sa. F-=IU\l!:lll.A Vr.tNNA. .•. jâ as procUl'ou 
no thesouro, nineuem lUs aft'erece, não ss 
pode ler. De que modo, portanto, ha de formar 
seu ,juiz:J e dar uw. voto consciencioso no sentido 
de r~Yogal .. as) suspend91-s.s ou altel'al-:l.s 1 

, O p~:u~~ce1• da commissão não póde sor ma.ie 
ins11fficicnte, tanto q.ue foi preciso ser auppl'Ído 
por emendas offe!'ecidas pelos Srs. deputados 
das diif.•rentes provincias. 

0 SR. li!ARTm FRAXCISCO Fnuo :-Nem tooas; 
a co.m1njssão :1pl•esentou ~lei de PGl-no.mbuao 
e as de tres ou quatro provinciaa, e no sou 
tralr.>lho es L~o essa• leis copia elas ipsis ~erbis. 

O Sn. FERREIRA VJ.\NN.l nunca porem as 
pOde ver. 

O Sa. Mun>t Fru.,crsco FrLI:la =-Pois ahi 
és)ão. 

O Sn. M.._nTIJ< FnA~<crsoo :-Peço o. palavra. 
(C1 u.am-se outros ap<trtes.) 
O Sn. P!<&sm&o<;TE : - Attenção ! Os nobres 

deputados ottendam que o Sr. FetToira. Vianna 
ê quem occupa a ·tribtma. 

O Sn.. Fl!B.l\lliRA VIANNA. está sentindo que 
neste negocio ha pai,di;o (apoiados e »llo aptJia· 
dos), e nest., caso se sento.. Declara-se em hoa 
fd... . 

O Sa. M.tRTm F!UNctsco Fr~!lo: - Coino 
to_dos nós aqui ; eu tambem. me declaro, 

v. v.-22 

O Sn.. líEimEmA VIANX.\. •.. em boa fé no 
requerimento que est& fazendo. Deseja ler essas 
leis, antes de dar Q •~u voto (Apoiados.) EsLá 
ou niio no seu direito 1 (Apoiad~s.) Pois a c a
mara poderé. exercer sobre q ualquor de nós 
est.. brut<ll tyr~nn1a de impor-no• um voto sem 
o exame das leis~ lsto t\ uma tyrannia l.>rut:>l 
·(npoiados); Gst-~ abaixo do di!!'nidade da ca
mara., que não póde impôr-nos tal tyr•anni~. 

Está de Ma fé, repete, o Sr. presidente e 
a camal'.a. ~a.lK~m qu8 o urador tem o c.Jsturne 
de ê:t:aminar e~tas :cnAte:rias9 e n!io é de agora.; 
procurou e.sas leis muito antes de se ag'i\aT 
es~a quê'atã•J; muito antes, para ()Utros es:tud<>s. 
E .a.proteit.a a occ.asiiiJ de estal" acceza esta 
questão. n[n po:r eausa da qnestão êm !!i, pro
pl•iam~nte düa, m3.ll por oe.us, desses estudos 
que não pode complet1r: pede portanto, re
'luer, implorJ., supplica â carnal'" quo lhe 
ma.nd~ ÍJrnecer ef:s~s leis. Quer tel-Jts, quer 
e>;aminal-as, qner Ba'oer as que são inconstitu~ 
cionaes, quer dar o seu voto con$ciencioso. 
("lpoiados.) 

E não serft. ridiculo qnA a cé\rnnra. ~tüeja 'A1 vez 
votando a re~ogação de leis, j:i. revogadas~ que 
esteja talvez de:larando inconstüucional o (t><e 
não ê ~ (A110iados.) 

O S11. ~LI.~rEL :-E revogando até as leis que 
não existem, Mmo ef;sa da Bahia.. que foi pro-
"?go.da inconsH~··c'·'U:' 1mente pelo actual pre
Sidente. 

O SI\., C,lND!DO DE 0LIT.EiltA :-Eis ahi! 
(H a out1·os apr.rt~s.) 

O Sn. FERREIRA V tAli'N.l diz que não pó de sue
ceder quo a intelligench dadu, tão d~ Ie,·ia no, 
sob:e o texto da lel a. fig-ure ínconstitunionn.l, 
entretanto que a. verdadeira, a authe~tlica in
telligencia mostre que o impo, to c:m.idet'ado 
inconstitucional seja pelo coutrario muito con
stitucion•l e dentro d" competeJicia. das nssem
bléas lll'O\'inciaes? (ApoiadGs ·l 

E depois nós, quo qncremos ovnnln1· o poder 
p1·~•inciol, nóK 'J.UU· temoe pt•ogado isto, prin
aipalmor.te o p~rt1do liberal ... 

O Sa. C,l:-Jl>roo nl! OuvEmA: -Vamos gar
rotenl·o. 

O SR. FeaREJRA Vr.\::<N,,, •• c1uo considera 
a l'el'orma eenstitu cionnl das nS>l!ll:lbláas e 
do poder provin·,ial untn do sua• glOL'Íllli, nõs 
podamos porventura, allisim clo cho!rot o.rran
ce.r-lhe tod~ a sqa competencia, dosthro1111.r a 
poder pro:vincial e ciesacr~dit1l-o publicamente 
p 'ranlo nós e pernate o paiz inteiro ~ 

O SrL CoN'l'J.GEM :-Está isto reservado ao 
ministerio actual. 

O SR. F&EU>..ll'mA Vu.NNA não comprehende 
esm questão. J:i. •lisso n S. Ex. que não tem 
paixão neste negocio; tem sómente o sen ti.mento 
U;t. j utiLiçu.. Quer examinar a q uel!tio, tanto mais, 
q_uantG por eüe modo a s provincias fi.ea.m l'edu
Zldas a não ter renda (apoiados), ha um grande 
deficit nos seus orçamento~ e aquelle que re
YOga. um orçam .•llt'J deve conhecer bem que o
Ol''}a.mento e uma. p ~ça Íntéiriça, que DãO pád_e. 
s ' r destrui da. tão de leve ~ as eonsequeneias siio 
muito moiores do qa.e talve: pens~m aquellea 
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que tãO pr>cipitadamente desejam raso! ver 
este negocio. (Apoiados.) · 

O Sa. SoAKES : .;.. E essas revogaçõ ?S vão 
atacar os interesses e direitos de terceiros, que 
possuem fllndo.11 pro1~i.nciaes. 

(Ha outros apartes.) 

OSa. F1uUlEHU, VIAKNA quer fa.zerUlll reque
rim~nto, tanto mais que. tendo tom1do a palavra 
para a terceh•.a. diaenss~o, t3.lvaz lhe caiba. o 
trabalho d·~ iniciar o debate. e quer fazel-o com 
conhecimento de causa: pede ao Sr. presidente 
da. ca.mara. que mande pôr á sua dispo1fiç.ão, 011 
Jl de todos aqualles que qui2erero 0studar esto. 
mataria.~ a.s leia que se mandJ.m réYoga.r (apoia
dos); que ao menos 1iq11em so9re a mesa para 
que possa?e tambem os seus companheiros, e~a
minar a. ma teria. 

Pois é possível revog•r uma lei •ômente 
p~r ... ou"'t'ir dizer ? A eamal"a está nestas f:on
diçoes. 

OSR. ULYSSESVIANNA' -V. Ex. apresentou 
um projecto no mesmo sontido. 

O SR.. F:tRRE!R! VrA.N:<A diz que o nobre 
deputado ~sti enganado. 

G Sn. ULnsxs Yx..c.-iNA :-Não QBlcu eilgn
na.do. 

O Sa. Fl:Rl\l';ntk Y t>.:s:-:t.. affirma que S. 
Ex. está. enganado e vai conyen 'el-o dtsto. O 
·seu projooto Ilão revoga lei alguma da pro
vinaia.. 

O Sa. ULYSSll:S Varou, : - Propunha a re
vogação. 

0 SR. FERREIRA VIANNA sustenta. que S. E:.:. 
-está enganado; o aen projocto n!ío propu
nha tal. O seu projecto propunha a sus
pensão da lei, que ja estava auspenaa !'&lo 
governo imperia.l, com cuja revogação o nobre 
deputado parece que s1 conformou ; e, não se 
conforma11do o orador senão com a suspen~ 
pelo poder legiel&tivo, que é o unico poder 
para. suspender, revogar e a.lterar as leio, oft'e
l'SCGu um projecto para que essa. susponsito 
fosse feita, n4o pela autoridnde do governo, 
CGmo fora, rnns polo. a.utoddado da eamara ; e 
beQl vê o nobre deputado quo aaopeadar os affei· 
tos de uma. lei nllo é revogai-a, 

Demais o pal"l•mento tinha P.ompetencia. 
pa.ra fazer. Accraacentou meamo q_ue essa. sus
pel'l!!ãO era. para o effeito unicamente de tomar 
a.auemblea legislativa decisão deflnitin sobre 
o aesumpto, e que, emquanto nlío fizesse, o d ... 
flcit que resultasse dA tmsperuãD da lei fosse 
preenchido pelo cofre ge;•al. Foi esse o seu 
projecto. 

o SR. u~ISSBS Vul>(N.A: -o projecto tinha 
duas partes, propunha a. suspensão do aeto do 
governo e a revogação da.leL 

O Sa. F~~:lUil:lll..l VrA,.,"NA diz &inob nroa vez 
que o nobre depu:t~o está. enganado ; não 
propoz a. so.spensão do aeto do gov~rno 
(apoiados) ; propoz o que en. digno da. 
cam&ra. e o que Ol'a conf01•me e · coheren.te com 
os princípios -a declaração de qne o acto do 
governo era nullo (.Apoiados.) Isto não e 

snspenda:r o a.eto à o gove.rno i é mnis alga ma. 
co usa.. 

Entretanto o orador vê que aquellca que teQl 
ou paroeem ee~ o eeração ma.ie eh~io de en
thuaia•mo pelas liberda.des provinciaos, oão 
solícitos o a.~r ssad.os em prop~r a revogação 
das leis provtnda.es : mas guardam um sil~neío 
que não é explieavel diante de auas dontrlnas, 
de •uas opiniões, a. rQspeito do attentado pra
ti~ado pelo governo. (Apoiattos.) 

O Sa. FELICIO nos SANTOS :-Sobre isto não 
ha duas opiniões. 

O 811.. Fa:altE:tRI.. Vu.NNA:-Como não ha. duas 
opiniões ~ perg-unta o aradar. 

O SR.. FELrcJo nos St..mos :-A opinião geral 
é qu 1 foi uma illegalidade. -

O Sa. Fmmnrxu. VtANN"- :-Mas porqua não 
dedarar o acto nullo ! pergunta ainda. 

O 811.. F:&LICIO nos SANTOS da um aparte. 

O SR. FERREIRA VrAr.'NA diz que é preciso 
que a luz se faça, e pede ao Sr. preeidenle, 
que tem c .mpeteneia. para tanto, e, si S. Ex. 
não "' tem, requet>, ~upplica, im 1ora ó. carna:ra 
dos Srs. depubdos que mande por á sua dispo
sição e a do• seus colleg-~s as leis que por essas 
emendas acabam de ier revog11du, porque de
seja. lel-<1-s, quer e:u.minal-ae pam form.or o ~a 
juizo. 

Si não puder lor estaa leis declara. a ~amara 
c perante o pai2 : não vota, porque nlo está 
habilitaC.o para o fazer. (;l!uito bem ; muito 
ocm.) 

O S!t. PREsiDENTE: -Mandai-os-e i pôr na 
oocrol:ari~ á <lisposição do todoo OJ Sra. depu
tados q a e queiram examinai-as. 

O Sr. 1\-.la.r"tirn Franol&oo 1-
Sr. presidente, vejo-me obrigado 8111 peuilllAI 
condiçOcs de voz a. dizer alguma• P"lavra8 sobre 
o aasumpto, notando quo me paroc•l que toda 
os ta di&ellSsft:o está perfei tJ.m~nto deslocada. 
(Apoialtos.) 

A camara decidiu já eomplet>monte sobre 
a inconstiLucioni~.lidade do certos impostos 
provinci~o' sujoito• no soa oxa.mo por U!ll pa
racer e proj·Jcb da. commissão de n.•aembléas 
proviuciaes, a. quo foram remettida5. primeiro, 
a representagào do corpo do commorcio de Per
nambuco, o, dopo;e, outras repreaentações que 
vieram ã camara. 

Si nôs não vóta.mos sobre a inconstitucio
nalidade dos impostos, sobre que yotamos 
então~ (Apoiados.) 

E' . por eoD.Seguilite uma matería. vencída 
perfeitament-e em duas discussões. (Apoi"dos 
e co,.testaç~e •. ) Vencida, s6 póde ser revogada 
por runs vob.ção em 3• disc~IBSão. (Apoi«do•-) 

Mas quaes são estes nota vais incon venientea 
que, na. opiniã:o do illustre depata.do pelo Rio de 
JaneÚ'o, vem sac-rifica:r o pas:sado do partido li-. 
bero.l o tisn•r a •ua. gloria 7 
Se~ia occa.sil!D opportulllto pal"a nota~ que nes

te preteneo att~ntado, que o não é evidente
mente, nós fomos &companhados por numero~ 
sog e dia.tinctos membros da miu:.ria. conserva
dora (apoiad:os), porque elles estavam eonnn-
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cidos, ccmo ri&,; de que não se o !fendi~ de medo o· mea p~ocedimento, nem tão pouco fui pteci
algum a Constituição; e que,mQito pelo contra- pitano como increpa-m' S. Ex. 
rio, e muitas vezes, os que se apresentam e a- Minha posição o diffieil, Sr. presidente, por
thusiasmados pelas garJ>ntias provinciaes sus- que ~ejo que a nobN ruaio~ia já &e pronunciou 
tentrun nest!l. occa.sião, nlo as ::lieposições que Cl)ntra o meu requ;:~rimento, por dous dos seus 
existem no acto addicion~l~ mas a. infrac~ã.o ma.is importantes org~oa perJeitaaten.te &Olida .. 
elara e maaifasta destas attribuições; e por tal rios, os Srs. llhttim Francisco Fillto e pai. 
forma que nem a.o menos se reservam as appa~ Seja qual for a sorte <la meu req uuirnen.to, 
rancia.s. V~ Ex.. saba qu.e.l a. in~enç.~o com que <J f<Jr-

Por<im, os nobres deputM.os accueam-nos dG mul0i. 
que procuramos impedir-llles o direito de exa- Si tonho me dedicado com ~nthusi:tnto à de-
me. fe:sa d as ídéasdo governo neste nego~io, jâ o 

A ea.rn.g.ra e tee:temunh.'l de qu9 sobre este as'- dis;sll, n:lo sou moviJo ta.rtto po..:• S.OO.OI" do minia
&Umpt<> em primeira~ segunda <liscussia muito tcrio como pelo do boru publico, muito mais 
sG tem fallado. inleressa.do n )st; pra·,Jem.' e convicto quo outra 

0 Sa. C.txniDo 011 OL!v.&tRA: _Na primeira, soluçõo não ha smão • que o governo apresenta. 
não, seuhor. (.Ap~ic«<os . ) 

Pan mim elb importa a liberd~de do com
O SI<: M<llll!\I Fa.u<crsco: -Ainda re, ta a mercio interprovincial e a uniU:o do imperio; 

te-rceira. dis~ussão, e:m que pelo menos ~~remos ta.ato ba.s.ta jla.1·aque eua aceite e advogue como 
duas sess5cs p~r<L Jiacutir este assumpto. um artigo do fá. 

VozEs: -Só ? Essa bandeira, <)Ue occurNncias ina~peradas 
·o Sa. MARTI>Z Fa.urOisoo:-Então os nobrõs alió.s fizeram appo~-ecer, podrl ser has~eada 

deputados pó !em eA.aminar essas leis provin... p~io gove.rao e po.r r..óa com mais progriedade 
cia.~Js, que ah[ ~xistem qu.:r.si todas, talvez to- do que nv•smo 3 do ptogramma de i85g. 
das mesmo; têm pa-r.a isso as eondiçõe.s Je tem- Pelo nleno~ é !Uil.is positL'\'"a.l mai.:; pratica. e 
po; ninguern lhes pea 0 e>came. de mais. ac~QaJi~,t:: Trala:se de ufQa reforn:a 

O que é, porém, evUente e que, aceusa.ndo r~~l~m;J.dot pela opt~lao pubhca e com. urgenc1a 
as nobres deputados 0 0 c to da suspensão &ts 1 ~Xtgula .Pela ": "Ces<~dade do desenvolvunento da 
lei• de Pernambuco, !>l'O.ticai!o pelo soverno llndustrla na~lOD;:ll. . . 
geral, é preciso que 'lliamos doste e,;hdo in-~ E.sta qtn~t~o e opportumsstma .. 
terinario, e que o poder competente d1dare si s, ha. multo ~~~>O, desde q ~~SI a promuli'ia-
est~a impostos sola ou não CO!Istit.ucíanaes. ~Jo ~o acto addlcLon~l, tem ~Ig?ra1o a. pratlC.tL 

·,ta emendas apresent•das peh cammiss;<o e ~bustvl\ da:s asse!Ubl<:•• pronnct ' ~s._lançar~tn 
por muitos dos nobr 's deputados não foram im- li'; pasto~ tnconstttuc;onae•, a opml~ pu~hc~ 
provisa.l aq (apoitti'os) ; ellas têm por ba..sa os naç~ pod\a re~agn com rr.1.nque~a e enerpi~ JJ.ao so 
telegr•mmas dos president~s, !lpontan<lo as iu- porque as t.~>:as .er:tm modet!'-d":s• como porqn• 
fra~ções da Constitaíção, que ~m materia de im- nem "· •omtnerclO tllt~r!:l'Ov<n:•a.l era tã.o des
postos se têm da.do n& legisluçiio das diversas en:,olVldo, ne:n a t~du,tm. nactOD;al !aht.ro. do 
provincias. (Apoiados 6 apartes.) penodo embrt~narto ew que, ate bem pouco 

As~im, r-esumindo, a revog.aç'io dos impostos, tenlp~, sa c~n':".lervou. . . t . 
isto a, a declaração da 8\la incolllltitucionnU- .l_!:OJG, porom, ~ OOllllnCTciO e S.llldUS rl~.pre• 
dade já pa~sau por vota,ão solernne da. camara. ~tsao de qz i>ansao, de- mercados da ~e~ ltnell 
em dua.s discuasO.es.. 1~ual sern as perto..'~aço~~ e Y~"~xa;mo.s qu'(;l e$t~ 

Não ha, por conseguinte, cerceamento do ui- beleeem M<~S lotriSbçoes provmctae• tãn dt-
reito de exame, e si, como se diz, a.ppa~ec~r<lrn vet•s&s · (Apo.adou a{mrte$ ·? . 
noTaS especies estas pódem ser largamente O nobro deputado por MlllM, mou aou~, 
examinadas na 'a~ discussão. (A.poíad ,..) a:gu.c-nos de att~ntar contr~ as. f~an~uezas pro-

Acommiasjo está. pvmpta ::\ s.prl!santo.r, oito Vln~~aes, d t! mu~~~-~ro a.cto :l.rl(;u~IOna.. ·-
só ao nobre deputado pelo Rio de Ja.neiro, co•no .Na?• Sr. P~991d n\e, nós .n>«J.,q~eremos dt 
& qualquer dos no•scs collegas, •• divorsas !e- mtnutr as h~er.dades con.stttuct n.as, nelll: o 
gislações cuja revogação prop JZ. faze~as,. reprlmt":do os nbuaJs das asseml>leaa 

' • . provtn•·to.es. (Apo•a<Z..s.) 
Agora, ped1~-sa qu~ depo1s que a ca~ata E • meatno porr.mo~ da liberdade que não de-

votou uma matert.a Sú mande esta q uest~o a. vemos tolerar taes eurbit"ucio.s; ella não se 
Ullla commissão, qua.ndo aobre ella ha um pro- poderã cansa~var si deixormos medrar ao seu 
jecto de lei, á presenhdo po~ ~u~s commissões lado esse p&ra.yl;,_-o almso. . 
da camara dos Srs. deputados, e o que, franca- Não e~tirpernol-o, e ern poueo tempo a liber
mente _fal!ando, não ~e tro- descu~pll. nem e:s:- d1de se des~cr 'ditará, porque em ~eu Ioga r só 
phc•çao al!j'uma, se:nao no_ enthustasmo de mo· eerã aprectavel o abllSo, contra o quai o 
manto, ma1s proprto nos Jovens, do que nos clamor se levan!Má cada vez ma.is energíco. 
homens de idade adiAntada. (Apoiado$.) (Apartes.) 

O Sr. Felicio dos Santos:- A E' natlll'al a tendencü. do espírito provincill.-
miD.ha posição é difficil neste debate . lista nestas materi~s. para exagerar os excessos 

O nobre deputado por S. Paula altribua ao mais do que par~ eon$Cr>-ar a liberdade. 
entho.siasmo de juvantude o mou ~oqneri- Vede colDI>cOlllO~»raw huwildes e <lisfar9&dos 
monto, (,.iso) entrato.nto, nem me julgo tio os ill:lposto• illegaes daa provinci•s e como avul
joven que se possa deduzir dessa. cireullll!tancia tara.m e desrns.scaral'Wn-se em pouco tempo ! 
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o nobre ueputado pala provineia. do S. Pa.ufo 
disse que. o meu requ~rime:nto não podia se.r 
aeoeito, que era oxtempor<neo, porquanto já a 
e:unara em duas discussões votou pel~ inconsti
tucionalidade do todos e~tas leis provinciaes. 

Sr. presidente, quero sahir um pouco do 
convencionalismo da lega.lidade regimental e 
encarar a qu estilo m~is posit'lvam~nte. E' bem 
certo que a ca.ms.rit. votou em duas discussões 
com int 'ira informaçiio a illegalidade de todv.s 
esta• leis t 

r\ào~~L c.ama.i'a a1be que algumas da:;; amendn.s 
additivs.s foram apres •nttldas hoje, fo1-a:n offe
reoidas á nltima. hora. 

O nobre depatado por S. Paulo gorante que 
todas ellas silo inconstitucionaes, é portanto de 
suppô~ que S. E:s.. b:'lja examinado _cada uma 
da• emendas offerecid.s pelos diversos S1·s. de
putados ; mas eomqu:mLo me mereça toda a 
coniianp a affirmativa do nobra' deputado e 
igua.lmsnte a. sua n.utoridade n~ m:tl.teria, de 
accordo com o notre dep1ito.do pelo Rio do J a
neiro não quero votar neste caso só na fe dos 
padrinhos, porque o nobre deputado póde ter-se 
engan~do. 

O Sa. 1\L\RTDl FR.\Ncrsco FILHO:- Que-lei 
falta a V. Ex.1 (Ha cJt<tios apartes.} 

O Sa. FEL!CIO nos S1.11ms :-Perguntam-me 
que lei provincial não esta incluida nesta lista 
de p1•oscripção. ·~ão sei, mas o nobre J.eput~do 
tambem não pôde affi1•mar que a rcdo e$tendida 
pela. conu.ais,ão a pelos diversos deputados sig
natarios da• emendas tenha colhido a tolas ; 
quasi que podemos aflirmar ~ contl'ario. Pois 
bem, oi ainda algum"' têm d~ ser ravogadas 
por acto posterior da sasetnbléa. não haveria 
inconveniente algum em separar, para. rn·•lhGr 
exame, aquellas que ainda nilo foram apra
ehda.lii pela cammissã.o, pl'incipa1mcn.tc o..s que 
não são conhecidas na sua. integra entl·e as 
quaes podem haver dispOilições constitucionae ;. 
(Apartos.) 

Nit:o nego que o sejam; m~s niro po::ao ta.m
bepJ. affi.rmal-o. Assim <i que a propria r odac
çii:o d•s leis provinciaes presta-se a mais de 
um~ interpretação. Exemplificando, lembrarei 
q_ue a.s lei• da pro\'inc\o. da Bobia, cuja revo
gação S3 pede, usam em geral dest~ l"euacçiio
paga~~o tanto dB imposto toes e taes artigos 
entrados em C01tSttmo. Não sei si ent,·ar.lo 
em consumo q_11~l"' dizer importado ptn\l çon-

. su~>.a. ( Apai'trs. ) 

Per loe-me a nobre deputado. Aquillo que õ 
pt·oduzido d"ntt·o da província póde ta.mbem se1• 
tando, p•lo facto de entrat•em consumo e :!leal· 
i.ento •juo.ndo fõ• ·•~portado. 

O nobre depul:>da póde estar muito bem in~ 
form:~da disso; mas eu. comqu:mto nüo seja 
mui to -veraado na sclentia financeira, sei que 
em m~~ tos paize$ da Europa, onde o systema 
economu:o e qu!l.~Ji o.ntipoda d:> nosso, onae, em 
vez de t~·•buta.l·-se:. exportação, c. ellaprotogida, 
ba. o qae se cbama draw bac/i.s, tato e, a r •sti
tni<;~1o do imposto de consumo ao expor~dor do. 
f1!C3r~adoria .•• 

O Sn. .<!., DE SrQUErM :- Na F1\\DÇ~ C;u-se 
isso. 

O S11. F!:Ltcro DOs S.L>;TOS ;-E' vo•dade. 
Vê-se pois 11ue pódA nmR provi.nc.ia. taxar
a. produoçãc de qualqn~r me!'<:ladoria dosti. 
nada. ao oonsumo ou ret~lhad• parn o con
sumo, sem offender os interesses de outras 
provincias. Saj o. o artigo f9.brieado ahi 011 
impGl'tado de outra pl'Ocedeacia, ·si a lei não 
o discrimina nKo tem cU·> os inconv~niutes 
manifestos do imposto inter-provincial. Ainda. 
quando fosse a taXA exagerada ella poderia 
se.t• prohibitiva do consumo, m9.s não pro tee-
cioni.s~á da industda provincial, contr~ a con
co..rrencia. das out:ras provincias. 

Sabemos que nenhuma das leis , contra. as 
qaa.es se reclama.~ cogitou de diminuir o con
sumo : todas visam pelo contrario augmento de 
l'endas e a.lgnmu a pro~ecção fu; fa.brioaa pro
aincin.es ; mas não é possivel que, no afan 
em que os nobres deput~dos rejigiram suas 
emendas, tenham-se enganado, ton1n.ndo por 
impostos de importação alguns que sito •impfes
mente do consumo 1 

. A letlra da lei da Bahia pt•asta·se a du
nda.s ..• 

O Sa. CAI\..'<EIB.O n~ Roc!l.<. .dá um aparte. 
o Slt. FJJLICJO DOS s ... :;roa :- Diz o nobl·e 

deputado que por ~ntrado em consumo deve·se 
entender importado para çonsumo. S. Ex. 
o affirma. e eu creio. Confesso, po~ém, que 
não é fu.cil é. pt-jmoira ,,istu. admitth· essa 
oynon1m1a. O sentido da phra•e n>o é na
turc.l e usual, será uma significação muito 
tt•anslata que n~o me occJTNu. (Riso.) 

Accre•ce, porem, parJ.minbaj ns tiS.cação, por 
não ter comprebendido a phrase, que vejo em 
outrl s leis provinciaes autl'a redacç1o. 

Po1· e>:emplo : na da prorlncia da Parahyb" 
d.iz-s~;n « goneros e merco.doJ•io.s e::dta.ngeiras 
entra.dos,introduzidGs para consumo.» Em outras 
usa-se dos te1·mas « genet·os importados por ea. 
botag-eru." A do Rio Gra11de dJNorte diz: cm>r
eadorias d& qualquer procodcncia import~das 
na província.~ A d~ Ala::õ~s vai mais longe, 
pot·que la::!:a até os genlll'Js qus descarregarem 
mesmo cru transioo ... 

o SR. c"'llNEffiO D,, Roca,,:- Essas oram 
mais fra.ne~e. 

O Su. Jos~ MAmA""' : - A• outra• •ar
viram-se d ;sse te1•mo para encobrir a inconsti
tucionalidade. 

O SI!.. FELicro oo SA:;Tos : - Ainda tenho 
outra razáa pal'a insistir no meu requedmente; 
é que vejo figurando como additivos propo•ições 
a 'Sim : flca revogado o art. t,'ll da lei n. 
tal- Mais nada. Nó3 não sab~mos q~e artigo3 
e que leis silo essas : é o que se c lia ma votal" 
Illl fé dos padrinhog. 

(H a di(fcreittM aparlcs.) 
Dizem os nobres· deputados quo já aprosen

tar&m emendas explicativas; mas ella.s só vie
rMn n1 oceasião da votação. O nobre deputa.da 
po~ Pernambuco t~m a felicidade de ouvir me
lhor do q·u€ eu; eonfesso franoamon to que 
muitas vezes não ouço o que diz o nobre p~esi
dente da camara, quand~ põe em votação longos 
twtigos e para.grapho."t ; e por isso insisto no 
m•u r~quorimGnto. 
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N~o se me póde attribuir de$ejos de protalar Ero. ioto que e~ dizia ao nobre ileptthdo na 
este debate (apoiados.) uhima sessão, quando S. Ex., não me ouvindo 

Votei a diapén:sa do intersticlo, e: o requ "ri- bem~ ru3.goou.se SQm ro..zão. 
mento tambem .a. salva.. Eu retbria.-mG a. e.&e9. tendenc.i:~. natural do 

De hoje para amanhã, a comm;ssão póde la- e•pirito humane. Quando nos apaixonamos por 
vrar o seu parecer e sor elle 1mpresso e distri- uma theoria, somos levados n.aturalwente a 
buido. I exager.a.l-a~ de maneira i1. da;mos-lhe muito 

(B:a um aparte.) rno.is Cilmprehonsão ou o:<tous~~ do quo devo ter. 
~ . . O J?lesru.o acontece com rel.Lçao a-:1 nossa-s sym-

0 nobre deputado_ lllSlste em ~ffirwar que , PJl:thiaS e por Í$S0 d1sse tambem que as dou· 
este traba;ru> está ~&to pela comm1Ss~o ; mas, 

1 

t:1nas <lo nobr~ deputado eram d) u:.:1 hher:c· 
s. Ex. est~ em eqUlYOCO. hsm,o de 0Pll031Ç;io. Natnralmente !\.S "PllO·\· 

Um grande numero de emend1a n~o foram , çõea tem aquella inclinação de espiri to a que 
ainda examinadas.; e o q1.1e peço é a1Jenas que ~ eu chamei pessi:r,i:-:m"J c os ooovel'nO:) lêm n. -me 
vão todas ãoommissão.. . l ch~mei optiruismo~ E:a ne~! ') seo~ido que ;).)e 

Por isso que se trata d.- revogação Je leis : referia ao nob•·e deputado. 
p~c,.,-~ncis.es,. e nos inteL·~ssa muito z~~M· pela. ! Suppouho que é aiuda e.~se espirito p~~simista 
d1B"D;1dude "u1depcudenw• das assembl~a• res- , elo nobre deputado em opposiçi1o que o te_z er~~r 
peet1vas, q~ero que eMa uma dessns lelS 11asse dupio.mentê

9 
d~seúnhê!C<!Illdo um f"'cto hlSLOl".lCV 

pelos tramLtes legaes e u9ua~s. ~e serem eu- e att. . .-ibuiudo aos legisladores do a~ to addicional 
minadas pela cornmissão, impre~so o pnrccer o desconhe~imento do uma 'lUest:lo qlle já n~
.desta. e votado pela cama.l·a.. quelle t~mpo er.'l. a.ctu:o.lissima, a.gitadn cnmo 

Os nobres deputados dizem qna ainda ha a ~ fôro. no cong1·esso coustHaint' 3.mari~~na, <l s-i
discussão, m,.s eu só peço que este parecer v e- tada n~ Europa, e que devia lomnr maiores pro
nha mais bem ?teparadO par& ell3 • porções !lO nosso paiz desde •j U<l ~ivessem P.1aÍOI' 

Os nob1'ao deputados vêm que aquelles dos des.~nvúlvimento o commeL·cio e o indQstria. 
no"'os aru.i![o• que SG sepa~ ... r~m do govOl•no Os le<>hbdores de i834 niio podiam deixar de 
nesta quGstao, ap,zam-se a todos os escrapulos \ nre~el-~ 
e ath•am·o• contra nós. Porta.nto, uão perde- • · 
mos nada.: antes nossa. cau.sa. ganhará. muito, Affirrno?- o nobr,J d.-;putad? <i UI} o o.mp!'ego ~a. 
si podermos ài~•ipa1• os pop~ios escrupulos dos pala~ra-;l!llpOl'tação-referla~se :i 11111:?rta.~•O 
nossos collegn.fL estrnngm~at~ e psra d~monSLl'&l-o apr.sentf)U 
. O SR. C.l~'DIDO DE OLIVEIRA:- A cau~a é uma d€:finiçao dess~ pala na.·· . . . 

muito ruim, não róde ganhar n~d&. . o SR. C.Hrnroo l>E ÚLI\'l!D:LA : -E 0,'1 DI~O 
0 Sa. FELtCIO nos SA!I'ros :- Vejo da p~rte de Alves Branco no conselho do Est.~do, 

d.o nobre deput1dJ por Mio.as muita supers tição (Ha ottl>·os apa~te$ ·) 
neste negocio. o SR. FBLtcto n~s s,~.:-;Tos:- Dizem-me ((UC 

Diz S. E:t. que oJfendemos as attribuições ha p~receres do conselho de Estado, reconb.e
das assembtéas pl'ovinci aes, quando pelo con- cenrto que ó ambígua a significação precis!l da. 
tt•ario, estamos cohibíndo s3us abW>os para que p1Iavra- iln•lortaçilo. Muito me admtra l.'lto, 
ellns •eja.m mais r>gpaitadas, para que girem na pol•que 0;;0 h,;. du;ida que a questlo fi~o~ de~ 
orbita que a con·tituiçilolhes traçou. cidida pelos legisladores do acto addic10nal. 

O nobre deputado su.tentou nost" casa. que Entendeu•se que ninguem, no fu~n1:o, se Je!'l
os bgiila.da:ros do ac~l addicional não cogi- bra.ria jarn.n.is de crea.t• impostos 1~ t~rprov1U· 
tarA.m do eommeL·eio in~<::t•pNvincia.l. ê que. a ciaes, 11~0 ha.\'endo, port11nb, necesJldo.dc _de 
pala\11.'!\ -import~ção-rc~ elles empl'Gg!!.da, só fazor distincções entre i•nportação estrangczm 
so rcfel'ia a impo•·to..,ão es~rangeira. e naeionaos . (A.partes.) 

O Sa. C.I:SOIDO p~ ÚLlV:&tlt.t:- Isso não er<> Como os nobres deputado• lembr~ro-me que 
noYidade.; já o governo ~bsalu~o assin1 o en- 1 à Uisca:s.sio d~ve .!!ler J"e:stridc\ ~~ rl);tuerimento, 
tendin.~ eu me agnaJ-rlo,pm~a.qna.ndo d1scu ~u·-se o pro .. 

, . • , ._ d _ j e e to, mostru ao nobre depuhulo co~ _ doau. 
O SR. F~Lt~to no, Su:Too. O nobre e mantos do tempo. com eos a~\o.s da lGS'l"~ttu•a 

putad~ est:!. compl,tamente cu;anado ne~tu de i8a4 a verdoÚ do.minhapropo•içolo. (.Apoia
questi:); ou possa demonstrar·lho do manell'.J dos.) ' 
tal, que s. E~. reconhec~r:!. que err~u. Mostrarei que alzuom ofiereceu em _183~ no 

_Nem lho ftaa lllll.l essa confis~o. Pela art. 12 do projeoto d9 reforma constltU~tona.l 
nll~l\. parte cu a .fa.ço . désta. t1•1buna.._ Na uma emenda pil.ra. ;1 ue se .de~larD.S~C r:l Bõ 1)1'0-
leg!Slatura passada dlSCUtliDOS esta queatao de bibidos !is "-'"'ml!Jéas prDI'lnCI30S OS IMpOStOS 
impo~tos l?'~vinciaes de impo~~ação, e e": sus- do impo1·ta~iio 03 tr3ugeira, S'Jb~títitniD&o os nl· 

· tentei a• 1deas do .nobr~ deputado por M:nas; ti=s 1,.1avras do a"tigo !l1r estas « o.lfmdegs. 
pOl"qu~, senhoreg, e multo na tural que seJ::Lmas ma.ritím:1• » 
nós os liberas> l~vados pelo~ preconceitos do Hom'e discussüo e o d~putado 3-Uto~ da 
amo1· exa:;e~ado as assembleas provJnc1aes. em~ndn explioon que pat•ema-lhe com·emen\e 

E' muito .. e:f~licavel e desculpa 'I' e! o,penrlor de c~n$~ntir n~ decretayiiode _iUlJ?OStos inter-pr~
nos.so espi1·ito~ de maneira. a. ?~eferirmos. sns- v~nCttl.eS a. algumD: p.:.•O"VlUet-o.. tnt~;lor. qu! nao 
tcnt9..r 0" ~busas das as;sernblea.s pl'íWin<".l&~! s a. ttvesso outr;,1s me1os de .réC~ü'D.. Note a ca.~ara 
cohibil-os eoi alguma de suas legüimas attri- a rese;•va, a exc01pção <;Oill que se pronunciava 
buiçõ~s. o dep~tado noste negoc10. 
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Respo.ndoram um dos membros da co= is~o 1 Redacçao à~ :projecto n. 24.~ ele 1882 
e outros rep:esentantos, que era necessarto bl' L 
prohibir absolutamente a l.lllposiç!l;o sobr~ ge- A Moem ea gera decret"' : 
neros nacionaes impo:tados por eabotagem ou Art. 1.• E' prorogada por doue a.nnos, com 
d~ outra. maneira~ pot•quanto as inconlen.ien.tes o respeeti.vo onlenado, a. licença oonaedtda p~lo 
eram !ão manifestos, tão perigoso seda esse erro governo imperial ao prof.ssor de pintura hia
eeonomi.co que não se devia deixu- abet·tura torica da tmperia.l academia de bell>:>.s artes, 
alguma por onde toe insinua"Bsa o ~buso. Victor l\1eirelba r.le Lima., pa1rt cantiaua.r na 
(Apoiado•.) O autor da emenda a retirou, e de Eumpa os esLudos neCBssa.-ios i o~ecução do 
propoaito, portanto, ficou a palavra impcdação trabalho de as~~mpto nacional q11e tem empre
sem a:ljeoti~açiio para comprahond •r n:rn só a bsndtdo. 
eatro.ngcira,oomo a. de cabotagem. (Apo1C<dos 8 Art. 2.• Ficam revogadas a• disposições em 
czpa.rtas .) contrario. 

Está. nas acl.as ; ? como o nob•·e deputado, Sal"' das comrni.lsões em 25 de Setembro de 
a.rrastadu pela pu~o com que advo!?". sua 1882.- Affonso Cel.<o J,M,inr.-Leanoldo de 
causa,rlisse que o leguln:dor_ do acto _ad~tctona~ iJulhões.-Genet'oso .Margues. " 
não co..,..itou do aommetCLO lntarpr'i>VI.ncu.l, bel 
de vi~: ~om os doeuLnento_s fa.z;~r ju~tiça. ~ e~3a I · O Sr. And~a.de Figueira., en
gera~!(o,_que ta~v•z mamfestassema1s patr!ot1s- tende ~na o rsquerimen~ do nobr~ depilt~do 
mo o mata prevt<lLO do que nós. Nem podta ser por .Mtnas contem ma ter!~ de g;.;vtdado (/e:) 
da outra wrt~~, att:lnrlendo, ao t~rupo em. qu.a <!.Requeiro qu~ o projf>Cto e a ernend'l. voltem 
Tivi~u. ao~ a.contecuB.entos. (fra.nd1.0sos em ;:t~e á commi~são par_a. que ~sta a descrimine con
collahorou e aos facto~ poltttcos por ella du-1- venientemente, oe manetra que possa a camara 
gidos. aer osclarocida. em rehçilo a ma teria de cada. 

Os autores do acto addieional oon b. ~ceram o u.m dos paragrap hos das di versas ,leis provi.n
perig-o do proteccionismo prrwincial, que podia cnes que. fora1~ _vot3-das em preJU17;0 da dls-
atõdeterminar a dissol11~ão do !mperio. pensa de_ m~era\IC\0." 

S · ~ , 7 . . _ d Ern pumouo logar o nobre dGpu!ado pre.-ap-
(O r. pres•u.en!e c •ame a a_tle.•çuo 0 ora- põe que a camara pão deu um voto esclarecido 

dor para"· raater'a do reqt~er"i1,1ent~). a I"e.s.pei.Lo de ca.d-:t um dos parag~phos vota.dos 
Tinham o e~~mplo d~ Um<io Am!lrtcana; sa- (t~poiados), e isto bem se de:l.11z dos termos em 

biam qu-1 oe henemeritos constituLntes rla 1·e- que o reqne1"imento é concebido. S. Ex:. pcde
public:l. n~ssl- contet•ra.nea a modelo, q llQ proc~- que a ma. teria vota.da seja envia.da. s. comwisBão, 
ravam. im1 ta~ re~onheceram q.u·; nem a p•·oprm p:tra que esta esclaN•ça a camara em rehQão 
fed~'a.ção poderia subsistii·, si aos e tados fosse ao vencido. 
lbito lançar impostos uns cont"a os outros. Em segundo lagar o illustre auror do reque· 

Quer-se, portanto, sem ro.zão d:'-J' á palav:a, rimento fund•ooentando-o, procurou demonstrar 
importa.ncia, um sentido eontrar1o ao espinto qne era precis) diEcrimina.r a mattwi~ ineonsti
da lei e ~ tt·adic~ãG. Sr. ~residente, os tucional, contida us.s leis revog>:>.d:os, daquella 
apartes obrtgaram-me a entrar nesta ordem qne o não fosse. L1mbra que um• vet que a 
de considerações, mas obedecen.lo a V. Ex. c~mara. não pôde revogar leis pr.vincia.es, 
sento-me. (Muito bem.) aenão aquellas qoe são ineonslitucinnaes, o 

0 Sn. i• SECRETARIO dá cont~ que estão requerimento é uma crit~ca, um epig-ramma á 
aobre a mesa as redacções dos projectos ns. 194 votação da camau. (Apo,aàos.) 
e 243 . Si com effeito • ce.ooarn. votou leia q M são 

o Sa. EscB..ANOX.t.E TAU>!_.Y requer <fu:- constituciona!l!J n!l. 1>pinião do nobre deputado, 
penes. de impressão. 1t consequencia é I{UC a camara. praticou um 

acto inconstituciond, precipit~do e talvez in-
E' approvddo o requerimento. consciente por fal ia. dos cs~l•recímentos que 
Posto a "oto1 são a.pprovadas as seguintes S. Ex. pede a comlllissão. (A.poiados.) 

1\EOMÇÕl!lS 

RertacçtYO do projecto n. i94 de iS82 

A assembléa geral resolve : 
Art. 1. o Fica o gove~no autorizain a mandar 

p&.gar a ·D. Florinda J:-cques ~uri~ue, viuva. 
do ca-pitão de engenhe~.ros Jo•e Jacq uee da 
Costa Ourique, a quantia de 7$)00 mensaeB, 
que deixou de receber, desde 12 de Maio de 
1855 e.té 22 de Agosto de 1880. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

Salo. das commiooõeo em 25 de Setembro de 
i882.- Affonso Celso lunior.-Leo;polào de 
Bu!Mies.-Generoso Marques. 

Em terceiro log11.~ nota. o ora.dor q11~ o reque
l"imento não póde pasga.r como se ncha conce
bido, porque envotv9 contradi~ção em seu• ter
moa e com o que a eamara resolveu a. respeito 
d.a urgencia. para a. terceira discussão. 

"'Ooncl11iu o nobre dep1üado o seu requ•rimen
to, dizendo que a materia. seja submettida á. 
comrni.ssao, sem projuuo da dhpen.sa de in-
tersticio. · 

Ora, pergunta o orador, si aa emend8os têm 
de ir a commis5ã:O~ como .póde rHsta. apr ~senta.r 
um trabalho sem qne haja. interdicío enlre 
esta e a nova discn~&ão ~ Forçosam~rür ~a de 
haver um. inter~tieio, e, por co ns9q uc nci.a., pele 
men.Os a. ultima. p:..rte d.a reque.rimeo.to do nobre 
dep11tsdo implico contradicçã.o com o mnteúdo 
do meomo reiJ.Ileri>n~nto . 
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Env~l~e~ l)orém, contradicção com a1uillo' Pará isso recorda que uma dellas fum s. 
que .a. ca.nl:ira votou, porque, tendo esta resol~ oan~o do Sr. presidente do conselho quando 
'Vida· q',le o projecto fosse da.do pat"& a. ~rdem do administr:>dor .daquella provineio ( apaiados), e 
dia. de··ámunhã,-vo~ção esta anti~reglmental, não sabe que grão de força moral pódc ter hoje 
proferida contra. o texto e::tpresoo do regimento S. E::t. p <ra ir de encontro a uma. lei que .trata 
-si o projocto tiver de ser enviado á commis· de aposentadorias. 
a!lo, evidentem onte n~o póie ser cumprida Declara que as convicções doS. Ex. a. este 
.essa. l"a.e:olução da. ca.mara4 :réspeito têm tant~ força. eomo têm as au~ cpi-

R,.;spondendo a um aparte do Sr. Ma.tt• Ma- niões a respeito de aposentadorias, vioto C<> mo 
cha.dot o orador- folga que a. m~sa tenha procu- sendo apos •ntad ,, vem aqui fazer" p,r.1p1ga..uda. 
Tado COI"Tigir a preeipitaça:o da deliberaçliO da contra as nposentadorin.s decretadas para aquel
ca.ma.ra. no intuito do zelar o regimonto, de- les qu~ se o.cham no goso d• perfeita saude 
clarando que só dará o projecto p&ra. o'dem do como S. E>:. se acha. 
dia depois de apresen.tada a redacçã.o, como de- Julga, porém, que nilo cl sómente esta 
termin\l. o mesmo regimento. responsabilidade que r'cabe sobre o governo, 

Pa:roc.e quo, nutrindo o orAdOr as idéa.s que mas .J.-ind9. porque á camu•a ess-otararu.o~ meios 
acnb& de manifesbr a respeito do requerimento do lembrar providencias, que estes desatinos 
em discussão, devia vota~ contra elle, vieto que das asserul>léas p~ovinciaes não achárarn, se
o julga. cuntradictor-io, contrario ao venc.ído não o recu ··eo que é a don eg~Ho de sa.ncção 
pela mJ.ioria., e até certo ponto injurio5o á ea- p"J;lo p-reaid~nte d.:t provincia, delegado do go
mara; entretanto declara que 'fota a favor, e verno imperial. (Apoiados.) 
passa a e:.:po~ as r~zões porque aosiui vota. QMm noméa os pr~sidentes de províncias e 

Si, com effeito, a camar~ se recordlsse de qu~ lhea dà instrucções para s:anccionar(31ll ou niio 
foi apr""aentado na di•eussiío do proje~to um a.g leis~ é o nobre ministro do impt";rio~ pnrtanto. 
requerimento de ll<liamento, em que se pedia a unica medicina a app~icn.r a estes m•~es _está 
a palavra. do governo sobre um assumpto em na denegação pelas prendent~s da provmc1a, e 
que o g overno é a principal figura, po<que foi neste caso, é impr 'Sciodive\ a palavra do go~ 
elle quem tomou a. iniciativa de suspender a lei vern.o neste assumpto. . . 
provincial de Pernambuco e de a.pres~ntar o Não se tendo, parém, o governo fe1t0 ouv1r 
additivo, afim de $er $ttpprid~ a deftciencia de nesta mataria, tendo cab.ido o requerimento do 
recursos que esaa. suspeusã:o ia. acarretar á. uobre deputada por Mina~~:, e tendo-eu~ ence~ra.do 
meam.a provinda. i si a es.ms.ra rec:ordar--se de a. segunda. discussiio sem que se pronunc1asse 
que esse adiamento, portanto, tinha toda a mais que um orodor, compNhende-ee a con.-e
r:J.zão de ser, é claN que reconhecerá. qae se- nionoia. de manda.r a. ma.teria á uma commlUsão 
melbante adiamento niio meracla l:ier, como :foi~ que apresen~asse um trabalho noYo pa.ra que o 
rajeitado in li mine, sem di~cussão, para em voto da ca.mara fusse maio amplo, do quo pc
seguida encerrar-se a di<oussão do projecto, de- d~ria ser. 
pois de haver fallado contra apenas o nobre de-- Eis as raz5as que tem para votar pela l'eque-
putl!odo por Minas, que alia• abrilhantou o de- rimento do nobre deput4do por Millal!. 
bate com o. suo. palavra convencido. e_p;of'!nda. 0 Sa, Jo;;É :t.fA.IUA""o reqaec prorogaç.i-9 

Ora, des,de <JUS os gr11pos oppos1C1am~ta~. da hora. par~ eontinl13.1' a discussão. 
tanto a o:unona. conservadora. como a. dza!u- , . 
dencia.liberal, se ~inham abstido da p~la.vra no Conoullada a casa, e concodidA. 
printeiro debate, ero. natural que o oe:;nndo Continua a di9~ussilo do requerimento. 
fosse mais l&rgl> do o,ne costumo. ser, visto qu~ 0 SR. JosE :lfJ.l!JAN;-oo (pela oYdem) requer 
a coneesai<o da primeira di6cusslo, lla qual a o encerramento da discussão. 
5pposi~ilo tinha àou• diaa P'lo regimento, im~ 
portava nsturnlmento maior larguez~ na ae- Posto a. votos é approvado o req~o.rimento. 
gunda, com o proveito da melhor elucid~çilo das Poeta a vo\os 0 requerimen.t~ do Sr. Falicio 
m•terías, pois que u refa~ids. discu.;silo as dos Santos é regeite.do. 
emenda• erum po••iveia c nilo o eram ns. pri~ · d d meira. O projceto é remet~ido a comm>a.sôio e·re a~ 

Era, po:rtan.to, na.turn.l o n.dio.manta requerido çio. 
j?&lo nobre depute.;lo, 0 n>tla jutifioa ,. sua re- Vem á mesa a. seguinte declaração de voto. 
)eição in li mine, qne teve logar hoje n& ca- Declaro q11a votei contr~ o. r~voga.ção de ai~ 
mara., muito menos seguido, como foi, do encer- guna artigo• d"' lei do orç·•mento do Rio Grande 
ramonto ria di~cu .. ão, sem se t~r manife,tado do Norte, par não ter conhecim~nto desb>, nãil 
maU. do que um orador em opposicão. (Apoia- obstante receber o orgão effi.cia1 em que ae PU• 
dos.) blicarn "' resoluções e decretos da assembléa 

provincial daquella província. S. R.-TM· 
quinio rk Souza. 

Julga que á neeessaria a palavra do governo 
nesta ro.a.terU., não sb porque, comm-ottendo elle 
um attentado contra a a.cto addicional,pela sus
pensão da. lei de Pernambuco, foi .cauaa de todoa 
o• .acon.tec1mentos .qu.e se. têm seguido, e_ nos 
qllaes tem ngurado sempre ~omo protogo~ut~, 
:mas ~~oi:nda pot•que sobre elh r~cahe a prmct
pal l'esponaabilidade por es~ leia, de cuja 
revog3.~ão a ~amara. se o~cupa. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

2~ discussão do projecto n. 248, sabre fixação 
de ·força de tena,. 

O Sr. Duque~Estrada Tei· 
""'eira re~u~reu para que fosse dada po.ra 
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ordem do dia a fixação das forças de terra eom o 
fim de evHar a continuação de urn esquecimento 
iudisculpaval. 

Deseja.Ya ttaz-er ao de'bat.o mate1•ia.1 que pela 
constituição deve ser desloc~da este anno, e 
evitar esse< lapsos e parentt,esis que o gabinete 
aetun.l e o que o precedeu tB.oo. constante_mente 
aberto na série do nossns l()is o nnuas. recor .... 
rendo a medidas que são condemnadaa pela con
stituiçilo e pelos principies do systema parla
mento.r4 

Des,java ainda trazer no debate cel·tas ques
tt:es miLitares que OXÍ!Zem estudo e solicitude 
:da parte da C:\mara ~ En~retanto não põda pre
scindir de fazer antes s.1gumo.s considerações 
púliticas, monncnte ~obre o que acaba de pas
eatt-~e na camara. 

Diz qne o ga.bincte procurou se adornar com 
os retolhos dO" programma de 1869, invocando, 
sobretudo, em seu auxilio o principio da descen
tralisaç:io e o avigoram~nto da.s disposições do 
acto addidonal, e que· o nohr3 presidente do 
cons13lho declarou que, não sô se egio1•çarja por 
promover ~ p1ssagem de orçamentos regulares 
e equil'brados, como por entral' no exame e 
vot1lÇiio de projectos que Ngularisa.ssem a. dis
criminassem os impr~stos geraes e provinciaes. 

Mas c1uanto ao Ol'~amento, o tivemos desequi
librado, e só li. ultim> h'.ra, na. ultima discnssiW 
e 15em exarne, se procurou equillbr·.ll-o po:r 
um addi tivo im.-provisado, pm esse famoso addi
tivo de 10 •f., por esse aúgmento de direitos de 
a.rm:\z:ena.gem -meio, que,entreta.nto,'l:inda. não 
foi provado com uma. uni c a. p:1-la vra. por &l,g-um 
dos mêm bros da commi.ssãa, que seja. suffi.cien tê 
para o de~ejodo eq uilibdo orçarnentario. 

Esto. demonstraçiio, esper• o ora.do1' que o 
.nob-re minia~ro do.t guerra. n..io se recus!tr:l a 
trazer :i cawara~ 

Quauto '' discriminaç,io· dos impostos gnraea 
e dos provineines e a. prochmada dcscentra.li
:Ja.çíio, principalmente ])Or meia de urna. ra~ 
zoavPl, 13>1Uit{l.tivn c eonstitndonal distribuiçil:o 
dos tributos-tem viste a carnara., solJretudo na 
na sassito do hoje, como tem o gabinete pro
cedido. 

Affit·ma.ndo-nos sur. ro'tN'Oncia. p:!.!'a com o 
acto addicion~l. o Mbrc presidente do con· 
selh.:l começou suspendendo uma att1·ibuição da 
c amara a f'l·in lo de morte um o das disposições 
m~ia esse nci::t.~s do mesmo a~t<J. 

D'r~bi. proseguo o Ol.':l.dor, historinndo n3 oe
curr.>nclas, ~ue se dOJ-am relativamente á. sus· 
pensão das· leis provinciaos de Pernambuco, e 
o::~ actns eonsecnti.vo! a e~ta suspensUo,. o diz 
que ao p!trt;do lib e rol. sOb!•c tudo, cobn tomar 
cont'ls estrictao; .ao gabin~te Para.nagu&,. não só 
pelo modo, por que deim de cumprir o se a pro
g; ·mm•, mas ainda pelo modo por <jUe o to.m 
vrohdo. 

Na ap:eci9.Ç:IO dG q_~Gstõ:::s ecmstitucionaes 
de•ta ordem o p~rtido lfJeral ueveria sem con
testnçãoalguman \iniciação do debat~ soorlleis 
tributar .ias das assembléas provinei~s exigir os 
tex!o• dos tas leis; entretMto, qu:mdose começou 
a. discussão nem a pro ·'ria. ccrnmissão de a.ssem
bléa.s provincia~ d-spunha de>tes textos, e 
hoJ o ec coM•lssou que ta.es te:.tes n:lo existem. 

Faz ~lguma.s considerações ainda $obre a ma
teria de que acaba de se oecupar a camara, 
mosttn.ndo a incoherenria e inconstitllcion&li
da.<le do vrocedOl' da maioria, e di• quanto á 
falta dos te:.:toa das leis revoga.das, que nem o 
dever do expediente foi cumprido. O governo 
devia ter mandado pedil-os, mesmo por tele
gramma• as secretarias das respectivas pl'O
v!nci~s. com urgencia, para o es~udo da que;.. 
tao. 

Outra face não menos grave da quost,<o > a 
face propriamente financoira. Abaudouem. ou 
não CiS text03 das leis provincyae.s mas nfio pel'
tu.rb '!m, nUo àes~quilibrem os orçamentos das 
pro~incio.s. 

Teve o governo um remedio condemna.vel!l 
inconstitucional e iníquo, porque admittiu pro
videncia para todas as províncias, incluindo as 
qne n:!G tinham taes impostos ; foz q uostã.o de 
con:fiança dessa medida, que considerava o sal
vatorio unico, e entretanto abandonou esse sal
vatorio, sepultando-o no a.hysmo do proprio ar
re p~ ndir.aento ~ Esse uni co ramedi o lembrado 
pelo gabinete, para o.ccudiJ: ao desequi.libJ•io doo 
orçamentos provinciaes, elle proprio o adiou 
ante a.s justas repulsas da sua. maio:ria, por~ue 
si tivesse força, o farb votar eru terceira dls
cussiio. EsS3. medi.!a, aliás, foi applicada de
pois :i. receita geral. 

As•im o governo com a mão, que e~pedin 
aquelle telegramrue. inoonstituciond, traçou o 
quadro completo do ~:çamento geral com de
ficit e dos .orçamentos pl'Ovinciaes do.sequili
brad.os~ O or-çamento geral1 com effeit.o, nüo á 
equilihr.ado com os novos direitos, cuja impor
tancia os nobres ministros não poderão in
dic!"t.r à eama.J"a., 

Diga. o nobre mlnistro da gu.erta corno 05 BI>U3 

amigo~ poderUo a.presen.tar-sG aos eleitora~ 
quando são réos de homologação do um at
tentado contc·a a constituição, que apezar de 
flenuuciaJo continua fiagr<YLt"B, poia nüo ILP"' 
paroceu l>iU de indemnidade, nem foi reeta:
llelecida a orlem do direito. 

Feitas estas considarac;ües, entra o orador na 
diocussão d~ mate ri• propriamen te dG pro jacto. 

Nonhumo. das medida• •alutnre. lembrndu 
até nos relatorioe d~ re·p~t·tiçüo da guerra, onda 
foi adaptada, e compo.rando-se o projecto que 
:fi:!.a. . a~ forças da l '~rra., vê-se a1:enas o n.u
gm<>nto do deopeza sem o melb.oramontc do ser• 
viço. 

A a.dminis traç.io d03 sen·iços acccssorios do 
el:ercito sente os m~smo:i em~itos. 

VAi, pois, O orõl.dor, enca.rar a adminiatr&
cão do e~ercita no seu theatro e na seu p•a
soal. 

No sen theatro, c primeiro erro, a primeira 
lacuna, que perdura ninda, é a f.tlta do uma 
carta. t lpographica, s-gnão do lmperio, porqne 
conhece" as difficuldades desse trabalho~ ao me
nos das nossa e provinc.iss fronteiras. 

O nobr~ ministro d~ guerra que, aceitandp a 
pasta, jalgavn-B~ de corto com amor por essa 
instituiciio a que Ía presldir, e com conheci .. 
ment.o.s bJsLantes dessa necessidade da suare
partição, assim corno de seus antecessores, llO.d.a 
tem feito paro. aatisfa.cl->k 
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S. Ex:. de..-e declarar, si ae contenta coro 1 O )H'Qcediraento do governo neste a•snmpto 
est!ias ct:.da. i deficieo.t~Js que Gx:i.stem uos a::-chivas • é um desm-:ntiU.o ás .suas proprÍ1s lla.lavti.\5 e 
m.iHta.rcs. tls s·,hmn·•s voblçlws .~o parlamento. 1!:' eH8 

Lembre-se a nobre ministro 'lue foi o atr·n2o quem diz qu', por mois que qui•'••e reduzir as 
deaso serviço, a falta de cnrt~., topegraphicas forças n>ilitnree, não p"dia it• alem de i3.500 
tra.ça.ias de conformidade coma tatic<~. moderna, praças. e apc.t:t~ disso mantem ·O c.~ercito com 
uma d.H! c~us1s rlosdee.'J.."tros da. Frs.ncH.~ na soun. n:mito meno-s. O que ó m:1is cu1•ioso é r1ue niio 
gu.etl'.a í!O.W a Alle:na.n.ha.. . di corllpBnsaç:to do abuso; n.(m\ hi\. tropa, nem 

A guerr:. do Paragu:Ly niio ~e pl·oümg:u·ia se pout>am os dinheiros publ\co>. lüpliquo o 
tanto, si o nosso e~erc.itiJ tivesse i>oa.s ca.rlas nobro ministro esse mysLcrio da sua rcpar-
p9.ra ci.i rigir a~ suas op.~rn.ç15e!'.. til';.ãO. 

Pa';sando ao pessoal, nota o or·ador que ainda A' 'luest;io de hy;:;iene s~ p~encle o e~uipa-
perdun> a. desp•ito d~ todos o' c!~more.> esse mento <[UC preci>a sGr modificarto. O posa que 
desfalque do q•ladro do ex:srcitot -conl violação carregam cs nossas soldadas é exeessiro 1 1nuito 
da lei de fix11ção de farç~. A l'e"pejto do pe:i.- superim· no que é ma.rc:1clo para o.;; d~ toda.'lo as 
soat do exercito encontra duas considerações nações da Earopa com e~cepção da Russb. 
capitae>; a saude physica e a swie, pernüt- Esse n~cess~ de peso obri.·,·n. o sold<Hlo nas 
tam-me O ~ermo, intellectua.l e p~·oús.siono.l do lU:lrebns 3. tomar uma. posição prejudicin.l â SUa 
soldado . A saude phydca depende do aloja- s~udc'. 
menta, do e;luipamento c dos servi,os milit~t· -~ sci~n~h d' guerr~ p~ssou nosLe dcc~nnio 
res; a aaa.d ~ pl.·ofi:Hiona.l da .s~n. instl'uc~Uo Le- p::Jr um8. pb-ls() c:-:.tmordinnt-iu1 e. si o oradot• vê 
chnica. Diga o nob1·e ministro :si ~LCm d:1 bo11 o no:':l~a exercito municl ) cl•. f_:.sp~ug ·1·das que 
aliznentaç.ão que -recebe1n o~~ nos~os solcl8dos, o pr>dem se1· comparadas :ls m.elhorcs, n:io vG que 
servi~o que sobr~ elles pes~ niío lhes prejudica n~ <lrtilharia se tenha uniformis"do o •aa ar
a. aa.ud~. Pcnsavn. o oradot• não l' i.!petir dJ. tt-i- mn.u1~nto, dund() ois suus praças n ins ~ruc.~..t1o 
buna as queixZ~:s que fiz ~n\ soLre o ex..ces.~i.Yo pL·atk.a ne.-.cssa.rl::-... 
ser\riço rpte V·)~a as pobre;;; praçn.s da ex~rcito Por qm~ raz~io o nobre m.~nistro (h g-w~n-:\ 1~it() 
pela. defi.c.ienc.ia Uo pessa~-..1. O s!r ~·iço con1 1 õ t1•n:z á rliscnsstlo d:l reformo. do r.~gularn.ânto 
feito, exhaure as força~ do soldado. d>s escola1 milit •res, afim do renliznr-s · a me-

EnLL'eLa!!Lo esse ,[,sfal:luo, quee:xisle no pcs- di<l~leml>rada ooatt. 261, quema.nda completu 
so:1l cb exêL'.cito, pl'Occdc. de lltnl).. t '_•imo~t.~ do o CI.II'W no Campinho1 nos offic·.i~es que te!1han1 
partido liberal, que não que• el>ecular " !oi do foi Lo ali o cut•so de sctRS armas? O dinctor da 
i874, nem mesmo quer ruodificol-a, se jttlg-a cscoia tcu1 preda.lo no govor110 todas"" infol'
nec.as~a:·ias alg:umas mo:liúcal,;tía:::. O o1·aUm· ma.ções neCe:5sat•ia-; e o nobre miols~ro deve 
qtte tent dG zelar os into,•e;;ses do povo pode atb ndel-as. 
entretanto a fiel c::s:ecuç5o <hss.> lei, quo não é Ih· utri movin>ento s~Jntar no de cfficinos a 
yexatoria. pois apenas exigitá. o sorte10 do u;na que o g-ov~rno n:"i:D pOde fiet· indife.::ente. Fe1.it ... 
pt•aça pm• p:troc.hia do impcrlu. Em que con- mente em br.:~ve se d~cicHr5. no "!U:l.dJ a qnes-. 
,tst~rn PS'ies esforços, que diz o liObrc ex-mi- ~ti:o das promoções e po:· i-'iSO o or~uiot' n:i.o n dis
nistt·o da g·ucrl'a. em sou rdn.to1•:o, ter emprG- cutirà, confiando na tlecis;,:CJ dcs83 C<'l.m~ra. 
gndo o gove..no ~Si a lei é dofeüuos:>., a co,·- Chama,ontr·etanto,a attenç~o do nobre ministro 
1•ijo.m, mns é. ine1::plicta\"!~l m~tlt ·1-}L bl o qual }Jara ~ss:\ questiio . vü al, que Lam pt•ovocudcr 
econsGI'Vur :•b·~1·tu o. hc.una no quad1•j do exe-r- desam:no no o~t;rc1to. 
cito. A instrucç~o militar nio póde ser theorica, 

A cln9poito,-po\'Ôm, d0 govoJ•no, lê no ultimo poque quem diz mili tar·, di~ combate. diz es
rel~torio qa" felizmen te se lmuapL\rado roois forço do paHutisrno na sua mn.is e:<aHad:J. ex
n.lgnn.'!i volunla.t•io~ p :'Ll'a tJ exercito. p~nsiio, ~si as noSS'.\B escok\s milittt1·csj~ dã.o 

mnn. son~m:~ do ensino theorico sa~isfactorio, o 
cn$ino prMico é instttlieien<c. Para. a. rc::~ietencb., qu~ em alg, .. uls pontos do 

impoL"iO tom oncon tt'ado o tra.b:tlbo tio ali~tn
m-:nto m.ilitnr, rccord.t. o OJ·allo1· o nlvit1·e t!UO 
suggeriu em outi'.O. occa~ilC}. Si o governo sa ... 
hido de um partido culpado dossa repu;;-naucia 
pob.loi. ni'io s ~julga. com forç~ p:1r:1 destruir o 
olfoiLo da auos declamaçõ,s, restaocloça ore
ernt;:mlentv, si mto que:- cuml)tir com a leL 

Ih uma ia é~ que vai tomando Yulto, c que o 
orado1· julga perniclos1 ; d a idé:t de construi!· 
o Q}:.et'cito d2 nla, .. cenarios. Ess') system!ll qne 
produziu tão nmus resuhado• em outl'os paües, 
d."ve s~r re&peitado entre nós. O senado com tudo 
j>\ votou OOQ:OOO$ para at~r•lltir volnntarios, 
eomo si~ l~gislaç.ão ji. n;'lo offerecess:a "V~"tnta
gena sufficientes pM'a a acquisiçio de soldados. 
Procure o goveruo regularhar o ~.-erv.i ço do 
exercito, dispe nsando-o do ser\tiço de policia e 
dando-lhe o onsino profis•ioDal de que tanto ca
rece '\ uo. ha. de ter voluntarios para prcencber 
os q11adro•. 

v. v.-23 

O nobre lninistt·o ]l{)rl·•r;i escolher entre as 
n aç\íes militares ma i• ad innLnd:<s o tnel1tor sys
temn <i-:> cnsi no pt·atioo que devo ser odoptado. 
entro nós . Reconhece o ora<lor o patriotismo 
dos nossos officiHes e o nmor· que tem Jl"lo pro
g,·esso de su:t classe, ma~ é forçado a. conf !Ssar
fple não t&m m~ios pr•nticos par~~ :fiJ•màr os seus 
conhocüuent•JS experimentaes. 

Nlio ha um c"mpo de m'nobra e o ensino d<} 
tiro é f e i to fL"agmeu ~a. ria rnente~ não tendo os 
corpos a instrucção necessa.da.. A instJ•ucçã.':> do 
do :<iiOldado aliiis torna-se inco,npo.tiv21 coro. o. 
s >rvi~o de guarnição e de policia a q 11e clle 
està sujeito. 

ú antecessor do nobre ministro foi predigo 
em crençõHs, esquecenúo !;erdçcs mais vitaes. 
P~rgunta o orador a S. Ex. q u~l o t•asultado 
uti! ,:a creação. dú log~>r de commandante de> 
()Orpo de aluronos na escola militar. 
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Antes de terminar, nota aio.d~ o orador que o 
nobra ministro da guerN trouxe ã camar~ uma 
cópia do projocto votado n>< oessii.o anterior o a 
cooomiss<i:o de marinhrt c guerra em nada o alte
rou, como si estiycsoe no melhor dos mundos 
possiveis. 

Entrct~>nto o t!csfnlquo do pessoal nota-se ern 
todos os corpoa do oxeJ•cito. 

Pede a. S. E:<. quo <'arte o abuso que existe 
no hospital mLlitA l' do ~XCOtiSÍVO numerO de in
ternos, quo mo.is per LU1o0:lm do que o.u~ilia.m o 
se1·viço. Esp1rn quo o nobro ministro lhe ex
plique os seus pro.iectos do reforma para o e-.:er
cito, afi.m do quo Gote 9"in da: situação lament&
vol em que so acha. 

A discussão fica wli01ln pch hora. 

Va.i a imprimir a. e~guint~ 

Redacçao 

iB82-N , 206 B 
!'1\0JJICTO 

RcdacçrZo para a 3.• discussilo do pl'ojecto 
". 206 ,l rlc i882 

A ·asaembl<ia geral J'O."ol ve : 

.Al·t . { . 0 .FiC<l.TU rc,·ogadus per inCQnstitu
cionaes n.s soguin~<l!il loili provinciaes : 

N. 1713, da 28 do Julho de 1882, d~ provin
cia de Pernambuco : 

Art. 17. ]mpOiitOS <\c CODSU!llO : 

§L • 3 •/o de todo o genero ou artefacto de 
producção nacional quo fór intl·oduzido na 
provincia P'r" consumo, com e:<eepçiio do oleo 
de ricino, o ÍLlmo a :teu~ preparado:~, que pl
garão 4 •/c do sau nlo,•, ficando isentos de 
qnalquer ·imposto a cnrne de >:arq_ua, o sal ni1o 
refinado, o milho, o feijão, a farmha de man
dioca e o gado om. J>Ó, 

§ 2. • 10 •/u addicionaco 'loOS direitos geraes 
cobrados na alfandoga sobre aa mercadorias, 
generos e artefactos estrp,ngeiros, introdu.zidos 
par3 o consumo, exceptuando-se prelos, typo,, 
tinta e p>pol pa•·a impreesb. assim como sola e 
CQUOOS pre;:.ãrados para n.a officinas da provinda, 
carne de xarque e gad~ em pé. 

§ 3.8 30 ~,r f) D.ddiciana.es, no. mesma. conformi
d&de, sobre ealço.doa, roupa feit&, collarinhos, 
p~nhos, p ~itos de camisa.~ ceroula.e., c.ha.pàos:, 
v:magre, ca.l, obras do a~lleiro e marcin.eiro, vi
nhos :finos, ee rv~ja o outr~s bcbido.s alcoolicas 
ou formen ~ada.s, j oi as o ;:~.:rtefà.ctos do our.:>, 
prata ou imitação; arm>A de fogo, polvora, ke
roscne, farinh~ de t1•igo. cartas de jogar e per
fumarias, exceptua.dos os vinhos communa, que 
pagarão 20 •{ •. 

§ 4. • 50 réis por metro il e tecido de algodão 
bran~_o, sitnibr ao f&bricado na. província, 
80 re1s por ~aeco de algodão e 20 r>. por saceo 
de estopa. 

N. 896, de 7 de Julho de 1882, o da provincia 
das_Aisgôas: na pa7terelativa ás seguintes dis· 
poarções: . 

- §_f9 2<- parte C100 r.. por 1..-ilogramma 
d.~ rape, charutos e Cigarros ; e 200 l'B, por ki
logramma d~ fumo ern latas, folhas e cordas.) 

- § 21 (160 rs. por eada lata de korosene.) 
- § 48 ( 2 •/o sobre a importancia das factu-

ras de todas ns merca.dorio.s nacionaea ou es
trangeiras, procedentes dos portos do outras 
provincias, que descarre~·arem. em portos dr~8ta 
provincia) ; a 5 '/o sobre os direiros e •ddicio
n~e• pagos nas ::.lfandegas pelAs que entrarem 
de portos eiStrangeiro• nos termos do art. 21 
da lei n, 785, de 6 de Junho de 1878. 
-§50 (2 '/o sobre o valor que tiverem no 

merendo todos os gcneN s que dcaoarregarcm 
em tr,,nsito no porto de Penedo.) 

- § 51 (20 rs. pm• litro de vinagre, e 40 rs. · 
por litro de genebra, licor~s. agu~rden te e 
outras bebid:1.s cspidtuo~ns, · entradas na. pro
vinda.) 

- § 5õ ( 40 rs. por cada baralho de ea1·tas da 
jogar, pagos na oceasiào do despacho.) 

- § 61 (Q rs, por metro de panno do algodlo 
importado de outt·as provindas.) 
· - § 62 (9 rs. por kilogramm~ de sabão im

portado de outras provineias.) 

N. 2221, de 6 de ft.gosto de 1881, da provinoia 
da Bahia: 

Art. 2': 
§ 65. 10 rs. por milheiro de charuto•; 

700 rs. por kilog-rammo. de eigarroa de ~~pal 
pardo ou ama.rello e 1$600 pOl' kilogramma dos 
de outra qualquer qualidade; 600 t•s. pelo fumo 
picado e desfiado entrado no con.umo, 

§ 67. iOO rs. por baralho de cartas portu
guezas e 200 rs. pelo de quaesquer outt·a.s, 
entradas no consumo. 

§ 68. 20$ por pipa de aguardente entrada. 
no consumo. 

§ f\9. 400 rs. por latll. de kero"'ne, de Mpbta 
ou por volume com polvora, dynamite, breu ou 
alcatrão, entrado no consumo. 

§ 70. 80 rs. por kilogramma de assucar 
pulveriaodo, crystalioado, ou refinado, entrado 
nn consumo. 

§ 73. 80 rs. por kilogramm~ de a.niagGm em 
peças ou om saccos, excluido o. eanb.amaço; 
200 r'. por kilogram ma de fazen~as riscadas ou 
tnflsclad.as, fa.bricada.g de algodão eMi. ou al
vejado; 80 r s. ~or dito de fazenda de algodão 
branco :i. imitação do conhecido por-algodão da 
fabric:l,- que entrarem no eonsu.mo. 

§ 74. 100 rs. por kilogramma de cobertores 
G toalhas de algodão ac:rn pcllo, que entrarem 
no consumo, excluídos os cobm·tores e toolhas 
lavradas e felpudas. 

§ 75. 5 '/o sobre o• direiros dos chapeus de 
felt1·o e lã, " 1$ • ,t,re cada chapeu de P"llo de 
seda, de qualquer procedencia,que entrarem no 
consumo. 

§ 75. 25 rs. por litro •Je vinho de qualquer 
procedencia que vier engarrafado ; 40 rs. por 
litro doa não engarrafados e 200 rs. por litro 
de charnpagne e outros espumosos de qualque~ 
'lual\dade, que entrarem no cou sumo. 

§ 77. 60 rs. per litro de cognae e aguardente 
em geral e 30 rs. por litro do cerveja, entrados 
em consumo. 

§ 78. 3() r•. por litro de genebra ou do !i co
re>, entr~dos. 
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§ 79. 200 rs. por kilogralDIIU de fogos d~ i Art. 2•: 
China e 5f)() rs. por dito de fogos de <tualquer § 28. 3 •/0 s~~rc o valor das mercadorias de 
qualidll.de, entrados.. . qualquer proeadencia. .importad" na. provine~a.. 

§80 .. 30 rs. por htro de o!eos oo a•e•tea es- § 35. iOO rs. por l ttro de quatquer _beb1da 
tra.ngmroa entl's.dos no consnmo, menos os e&pirit!los:r. ou ferunntad~, tamb' m unpor-
medicioa.es. t~da. 

§ 8! . 800 rs. por fardo de feno ou de qu,tes· j §57. 5tSOO() sobre milb.ciro de charutos; 
quer het"Vas oiiccas par~ forragens " . 50 r<. 1000 rs. sobre milheiro de ~gJ.rros e 100 rs. 
por cada. sacco CO!ll farello, entrado li.O con-~ 3obra kilogr:unm~ de fur.oo, 1gunlment~ >mpor-
s umo. tados. 

§ 82. 5 rs. por 'kilogr~roma de legumes, ce- N. iOS, de 9 de Dezembro de 1830, da pro-
oeaQ• fresco• ou seecoa ~ue antrOLrem par~ . o vincia da Pa:abyba, proro;,"ali:\ por acto do pre
consumo, 8 e:tc~pçiio de ll'lgo dequa.lquer qoah-~ sidon tc do 30 de Dozem!>ro de iSSL oa parte 
da.de e de arro~ em casca. rela.tiva i s ~eg~inte~ dispo.•içücs do ad. 1•: 

§ 83. 5 rs. por litro de vinagre entrado no § ?:7. 4$ solJr" c'd" milheiro d~ charuto! e 
consumo. . _ ! cigarros vindos de OlLI.ra província. 

§ 84. 30 rs. por kib de s"bao que entr..r para. . § ~1. 120 rs. pot k1lo de ... bão de outra. pro-
o consumo. , YlOCla.. 

§ 85. :10 •j0 aobre os direitos de ma.dei:aor es-
1 

§ 42. 80 rs. por kito de as•ucar refinado im· 
tro.ns-eir,.., obrao a e alfaiate, a? o>.pahllo •. da poru.ao de out"'' P"ovincia. 
In&rceneiro, de e~lleir?• de o.rr~10s, de ferreuo, § oi. z •/o sobro. b .rr~l do po.lvora in5~czn 
de entslhador, fe1tas fora do pall e tambem iO•/o de 25 1ibra• ·proporc•onol u que v1er na cat:ta . 
sobre as de seda, as <tuaes entrarem para o § 74, 6 •f• addicion1es sob1·e direito;. gerMS 
conso.m.o. . . cobrados na. a! f •odega sobro mercadortas, ge-

§ 86. ~O •/o sobre os d!feltos de phosphoros naros c ~r~ef .. clos oslranS'ciros, in~roduzidos 
e per f amarias entradas e!ll ~onaumo. para consumo. . 

§ 87. 10 •f• sobre_ os direttos de louça de pó § 75. 3 •lo sobre o p~eça dai; me~cador~•s 
de pedra n. t OS, e i:> 0/o sobre os de lonÇ& ns. importadns, que 01'llm oobrs.das p ·r llllU p:>.ul.:l 
1 a 3. e 15 •f. sobrs os de louça da -porcelana de de proços, orga11izad~ pelo thesouro provit~-
ns. 4 a 6 entrada.• no consumo. cid. 

§ 88. 3:>0 rs. por kiJogramma de .cera vege- § 76. tOO rs. por li tro de bebidas espiritaos~ 
tal em bruto e 200 rs. pelo de •tear1na. em pán, ou fmnontadas. i oclush-e o alCOQl e 200 rs. por 
que entrarem em consutnO. bAralhos de cnrtl\s par<> jogo. 

N. 1403, de 9 de Junho de 1882, da pro~inoia. N. i06i, de H de Setembro de i SSi, dn as· 
doRioGra.nde do Sul: sembléa. provincie.ldoCea.rá, no a rt. ZO, n. 1, 

que manda cobrar o• dir&itos sobre generos 
Art • 2'' despo.cha~os par~ consumo ; n. 2, o•. dire~tos 

§ 2.• Imposto de 5•/. ~obre a de expo.bente do• generoo estro.ng-e>ros, tDl· 
agu·•rdeate do paiz im- portados por e1bota.rem ; e n : 3. 08 ,direil<is de 
portada para coll8nmo>, i:000$000 e:tpediente dos gen 9ros nae1onae• 1mpor~os 

§ 21. Imposto de 2•/osobre o por cabotagem. 
•>.bão e velas int•odu- -r;. 1254, de 11 de Maio de 1882,da proTincia. 
zidas na provincia. • · . 24:000$000 de Sergip~. art. 1• § 44. 

§ z;. Imposto sobre o con>u-
mo de cerv~ja, sendo N. 936, dG 9 de Abril de 1881, do. província 
sobre a introduzida na d"' Santa Catharina, prorogad• ~or acto da pre-
prorincia. 50 réis, e sideneia, do 15 de Junho de 1882: 
sobre a qo.e nella. fõr Art. t• : 
fabricada, 10 réis por 50 :000"~00 § 7.• 'l'uxas diverso.•, conforme os arts. 6• e 
litro · ...... • .. · .. · .. ~ 7• da lei n. 839, de 30 de ~aio de 1877: 

N. 67!, de 9 de Abril do !881, d:> pro,'io.eia do 39 Parani: "' Ld n. 8 : 
Art. 6.• Ficam sujeitas âs seguintes ta>:JU as 

Art. ZO: mercadoria& ab3.iso meocioiULdas, e não . =-
§ 28. ImpostO de 3 °/o sobre nufaeturada.a na provincia: i•, assae>r _re-

oo objecto>s destio.ados finado de q11alquer qualidade, 28 rs. po~ ktl? ; 
ao consumo.. . • • . • • . . 2• a..•suc~r oíio r efinado, i4 rs. por kllo; 3•, 

N. 36, de 22 de Maio de 1882, da província do ca~ne se~ e lingu>, 10 rs . por kilo ; 4•, sebo 
Espírito Santo: · e <>raxa., 2 rs. por k.ilo ; 5•, sabão de qualquer 

qU:lidade, 15 rs. por kilo ; 6•. café chumbado, 
TJTULO n 5 rs. por kilo ; 7•, fumo em folha, 50 ~·· por 

. J,.;lo; 8•. idem em corda, encrespado, p tcado e . 
§ 26 . 5$ por cada p1pa de · · olltros. 50 rs. por l:.ilo; 90, velas de aebo, 51'!1. 

agu•rde.Dte. que entrar I por ki!o ; 10•. cerveja, .200. rs. por duzi.a ; 11•. 
na provmcm.,.. ... ... · cltarotos, f$000 P.Or milhe1ro; J.2•, Cigarros, 

§56. iOO rs. por eMz:a d" keroGene. tOO rs. pot· milhetro. · 
N. 853, do 15 de Julho de 1882, da provineia Art: 7 .° Ficam mais creadas ~s seguint~, 

do Rio Grande do Norte : 1 i.mpos1ç~es sobre as casas que venderem : 
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~ i.• K~rosene poL' lata de 1S litro•, iOO L'S .. 
§ 2.o Farinha d·~ trigo, 4 r:;. por kilo. 
§ 3,• Phosphoros de qualquer especie, 5 rs. 

por kHo.l> 

Art. 2.• Fic~m revogadas as dispvsições em 
contrario. 

Sola. das commissões em 23 de Setembro de 
1882.- G.?~teroso J[a!"q!<es.-L. Ratisbo~ta.
JvsJ J1:Iari'am'i.04-Beze.1"rO. Cavalcanti. 

O Sn. PaF.SU!EliTl!. dá a sfgninte ordem do 
dia para 26 de Setembro de 1882. 

t• parte 

:~" clisems.io do projecto n. 212, dispensando 
a · D. Rila ole Campos Maciel <la reposição das 
(1uãnti:l.S <-1 tlG _de 11 ai~ recebeu. 

:)• di,cu~são do projecto n. 214, de 1882, dis· 
pens~ndo n D. Maria C!u·i$tina. Ma.chado B~cno 
da restituíç;lo do que ainda restar á faz~nda 
no.c.ion-al. -

i• discussão do prQjeêto n .2~6.de 1882, sobro 
. pagamento ó.s Íi'rnãs solteiras do 2° tene-nte João 
Francisco de ~Icllo Carnlho. 

3" discus«IO <lo projecto n. i80, relativo á 
pretenç<<o de João José Fagund~s de l{eT.endc e 
Silvã. 

1• discus~ão do projecto n. 156, approvando 
posturas da camo..ra. n)1llli (: ipal do. cô1• te. 

3• discussão <lo projecto n. i5i. relevando de 
prcscripçilo a Firmino Jorge d~ Roch~. 

3" discuss:lo do -pr:>j.?cto n. 192, relativo ao 
tenente Andrade Nwes. 

2• discu~siio do project) n.l.97, ··obre estrada 
de ferro do Dour.1dinho. 

i• discus>ãO do projecto n.47 A ,relativo a es
t,•ada de feuo de Alcoboça. 

2• diocussão do p~ojecto n.2W, rel•tivo ã es
l!•ad• d> ferro do Cl'U<eiro. 

:>• discuss'l:o do pl·ojecto n. 23 A,relativo á es
trod~ de ferco de Batudt:i. 

Continuação da discussão uni c a co proj eeto 
n. i82·. sobte privilegies industriaes. 

1• <lisctt.,ão de projecro n. !64 A, relativo 
ti p1-etcnção de Manoel Looncio de C••tro. 

Discnssão unica do projecto n. 93, runen.
das do s:.nado, relativo a ca>as denominadas 
E~.:oH~a.s. 

z:-.. àlscu:ssão do projeclo ll, i90. cn~dito ao 
ministerio do imperio _ · 

~· discussão do projecto n. H9,credito ao mi-
nisterio ds a~1;euHurn. · 

3a d.i~cuS!!id:O do pr Jj ectj n. 206 B,sollro "evo-
gaç.to de leis provinciaes. · 

2• parte (ás 2 112 horas ou untes) 

lnteL"pellaçuo do St·. Duque-Eott&d~ Tei,.eira 
ao Sr. ministro da. justiça. 

Continna.ção da 2-' di•cussão do projecto 
n. 248 (forças de terr,). 

As mate~"'-• designadas p~ra a 2• part~ da 
ordem do dia 22 ue s~tembro. . . 

Levant ... se a sessii:o ás 4 3/4 hoL·•s d' tarde. · 

A.CTA I>A. 75a. SESS.:\.0 'EM 26 DE I:H~T:t.!m!\0 D:Z: 1.882 

Pr~sià.encia do Sr. Lima ]),.a~te 

SU~UUR.lO.-aJ:rr.l)tt::o~TB.-Ro'JUC:rimontos dos. Srs .. Viei· 
r01 de AnJraJ.c, Adr'fano Pimentel. i\!~rtiro Frnncis,ca, 
Tlleo~hUo, Antoni(l Pinto, R<1Ut•ig11e~ J'r1F1inr, Lourer,ço 
do A.lbU(lUOrC(uO (mini-st~o ~o csLnngGiros).-Onuu t>O 
~r.a..-J<J'iê Mario.nno, 3n ài~tU:iii{ll .ta proj.:,etQ n. ~C6 B. 
Ferreira. Vianna..-- Unlem llo Õj:1 p.1r"- :!i de Setembro 
do !oS~. 

A's ii horas, feita a cham&da, ach~rn-ss pt·e
sent~s os Srs. Li= Duarte. &i beiro de Me~ 
nezcs, Leopoldo Cunha, Bn.sSon, Vieira. de An
dr,tde, Bnlh(!es, Antonio Pinto, Prado Piroentol, 
Tbeophilo, Ribas, . Cal'los Aftonso, Scl·aphico, 
Antonio de Siqueira, Manoel Carlos, Rego 
B~r•·os, Alcofora.do, Porupen, J uvencio Alves, 
C1·uz, J. Peni<lo, Affl>nso Penna, Barão da 
Leopoldina, Almeida Oliveira, Cruz Gouvea, 
Paula e Souza, Rodrigues Ju~ior. Gonçalves de 
Carv,\lho, R•üis~ona-, Ferreira de Moura, Car
valho Rezende, U!hóa Cíntl'a, Ildefonao de 
Araujo, Sim·al, Vianna Vaz c Adriano Pi
mentel. 

Compm·ccem det,ois ol~ chamada os Srs. 
Cantão, Abelartlo de Brito, Mat•tim FL·ancisco, 
Lourenço de Albuquerque•, Barão da Villa da 
Darr~, Souza Queiroz ~'ilho, Souza Leão, Ba
rão de C~nindé, Augusto Fleury, Espindola, 
Affonso Celso Junior, Contagem9 José Maril'-nno, 
Andrade Figueira, Olymp\o Valladão, Aristides 
S~i.nola, Carneiro da Rooh~, Silviano Brandão, 
Per< Ui, F. l3elisario, Rodrigues Lima, José 
Pompeu, Dezer.ra de Menezes, GeneL'oso llfar~ 
ques, Alfredo Cb~ve•, Zama, Alves de Araujo, 
Alvaro Caminh~. Altuaida Nogueira, Henri
que !\I arques e Soares. 

Ao meio dia, achando-se presentes 56 Srs. 
deputados, o Sr. presidente abre a sessão. 

Comparecem depois de ~bet• ta a sessão , 1 
Sr •• Silvbno Rrondiio, Matlf]. . 1\fachndo, Car
neiro da Cunha, Felisbt!rto, Franklin Doria, 
Vaz de Mello, Tarquildo do Souza, Manoel Pot·~ 
tella, Jcar1uim Tavares, Maciel, Araujo Pinho. 
Candido de Oliveir,•,II!unlandon;:lioreira de Bar
ros, Ruy DariJosa, :Meton, Diana, Ulysses Viann:~, 
Am~ro Bezerra, Barão do G<1ahy, Tertuliano 
Hent·i"]nes, llfac-Dowell, Martim Fraueisco 
Filho, PassQs :Miranda, Ferreira. Vianna, Fer
n~ndes de Oliveira, Barão do Araçagy, Ro
dolpho Dantas, Escl'a.goolle Taunay, Gonçalves 
Ferreira. Felicio dos Santos, Duque-Estrada 
Teixeira e Laccrd~ 'Yerneck. 

Faltam com causa p•rticipadá os Srs. Ba
riio dn. Estanci1. Castello Branco, Gomes de 
Castt·o, Ignacio Martins, Jo,1o Caetano, Prisco 
Pal'ais•J, Pa<11ino de Sou.za, Pereira. d~ Silva, 
Rod,iguet Peixoto, Silv~ Mafra o Sruustiano. 

F ltam, sem ca u•a participa.la, os Sr;. AI~ 
meida. Pe.-eira, Bm·ão de Anadia, Coelho Cam~ 
pos, Costa Pinto, Francisco Sodré, Gemi~ 

niano, Pe1•eir•o.. c~bral~ S.ouza. Cat,•ulho o Silvo. 
Maia. 

E' li,\a, posta em <liscussiio e approvada sem 
debate " ~c ta da ses~ão de 25 do Setembro cor~ 
ronta. 
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O Sa. 2• SECRETARIO, servindo de 1•, dá 
conta. dó seguinte · 

EXPEDIENTE 

· Officio do ministerio do imperio do 25 
de SetembJ•o ro~ren. te, remet.tendo o offiei 1 rio 
prosidente <h p1·ovineía do Pia11ny, rolath•o 
ao ltlíshmento eleitoral das parocllias de :'<oasa 
Senhora do Livramento c de Nossa Senhora da 
Ccn~n-i~Ko da Cor1•ent.".- A' c.ommissão de con
stituição e poderes. 

Requerim~nto rle João Paulo de L<lcerda, 
collcctot• do municipio d~ Cone~ição, em Min~s 
Geraes, p~dinào sua npos :mta.Joria~ con1 ol·de
nodo proporcional ao t~mpo de serviço.-A' 
commissão àe pensões c o:·rhnados. 

Vem :i ll!C8~, 6 lido, poitO etn t1isclls ,1io e 
approyado o s Jguinte. 

Requeri>iiM,to 

"' Requeiro que polo minisb rio da agricul
tura se informe qual a razão por que não ft\i 
conte,npla.do na distt'ihuiçiio do fundo de cman
~ipação o rnuuicipio do Serro, da província. de 
Minas Ger~es. 

« Sala d:\8 sesslíes,2õ de Setemb:·o de 1882,
Vieira de ..1 ntl1~ade. ., 

O Sr. Adriano Pim.entel:
Sr. pl'esident<l, n~ discur,;o publicado hoje no 
DiaJ';D O fficial e JH'ofo.ridJ hon tem pelo nobre 
deputado pdo io distri~to do Pará, vem rnon
eionado um ~parte, attrlbaido ti mim, eontr.> 
a qual não po~o deix:::.r de protest~u~. A. c.amara 
viu que eu c outros collGgas da maiori~ CO>l
t estamos -viv-ao:u~nte, por meio de aparte.'-', a 
primeira p~rte. o exordio d() discurso do nobre 
deput·.1.d0 ; IUiJ.ts quZ:~.nto ::i, Sê{U.Oda. JlUL"tU acompa .. 
nhei a S. Ex., apoiando-o·f,•ancament~,o apeno> 
eontestei-o no juizo que S. Ex. cmittiu ácerca 
do procedimento do cid~dão Fran~isco Hóch~
gucs Militão Nunes, como suhde!egaào de po
lici::J. de ltaituw no Alto Tapajõs. 

Nossa oce:W!ÍJ1o S. Ex. para c'nfirm&l' o seu 
juizo disse o ~eguintc (&,;) ; 

4. O Sr. C anti< o : - E tant() procadeu mal 
que o p•·esidente da província derniltiu-o. " 

E cu ropHquei: O•<t>·o pocltr.•ic• t~1· sido o 
~notivo dessa dcnti.ss1Io , a.Ucis rr&tl- i~o ;nl3terim
aos factos ele qHc V. E:~;. se occt<pa. 

Entre_t.<\ntrJ no Diarir; O fficia.l altribue-se-me 
o seg-uinte r.pa1·te: O qua ""'o podia. (a~cr. 
. O SR. C.u<r:í.o:- Está nas notas tachygr~
phicas. 

O Sn. Ann.IA.~o Pn.r~~l'l!:.L;- Nem eu a.ttri
buo a V. Ex. ; mas eu não dei ner11 podia da.1• 
nm a:H\L'te Lies tn. orde~n, po~""que nit:o hs quem 
n~"io st\iba quo a.os pNstdentcs de p:ovi.uciJ com
pete a nou1eaç<ro o àemiss~o dos s~lldele~ados 
c delegados de paliei•. 

Peçol portanto, a.·v~ Ex.~ Sr. p1·e~itlente,_ que 
mande faze: esm rectificação par;t quo niío 
figu re nos annnes pn.!"h.mentare::J uma seme
lhante incx.acl3dão~ 

Recti(<caçiio 

" No apa1·te qu.e se lê no Di<(ri~ O (fi cia t de 
hoje, que me é attribuido, por occasili:D do dis
curso do Sr. deputado Canlfio, onda se diz:- o 
que não podia fttze•·-dig,.se:-outl'O pode~h 
ter sido o mo ti \'C dessa demissão. a\íás muito 
po,tcrior aos factos de que.se occupa o nobre 
d~pllta.lo. 

Sala d~s sossões, 21; <le Sete!lliJ!·o de 1882.
A.driano Pimentel , 

O Sr, ::"t:Iarthn Franci,;co:
Sr. presidente, hllando nA s~$s[o do llOnta,n, 
tive occasiiío de d~cl~rn.r que n ~n.1 n. intan~õ.o 
do governo n~m. ·da. 111:.\ioria era. ,·edar i dis
tincta opposição o e"amc completo das mote
rbs s·ujf)itas :.\.O Cl."'it.o-rio dc:;t:-.. catuar9. Vou <:on
fi.J·tnar eom fact03 c1ta minha ~ts:scveraçlo. 
mandando ã rncsa os di 1·crs1~ collec-~õos de leis 
a. que se. re.fcrem as etnenilas :1presentaclas ao 
project() de rl),~ogaç:lo dl bii pl'.cwincia.es. 

A minh~ lo~ Idade pede q 110 eu dcà11·e r1tte 
falta.m du s destas coll:cçi:ies, u n:n eull'efe,·on
cia n. um·t lei pt-ovlnci:1.l dils Ala.gü:as1 e oan~,l. 

do Rio Gr~tnde do Nortci nus h.a os t :loa-t•.:nl\
mas dos presidentes ju•Üfi.cando-se lc~ nõo 

. mandarem estas coll:cções <le leis p1rque s''o 
muito. ml)darna.s., e por isso a!nd:l. n~o est;lo in:-
pr$ssas. 

O Sn. T:.1v~mxw DE Souz.\!-A lei cio Oi'~··· 
mente provinda! do Rio Grande do N ortc aiuda 
não foi pul.Jlicada. 

O SR. MAR Til! FR.<:<Clsco : - Nós t"remos 
ainda ~o merros dous dias de diocttssao a res· 
peito de! ate assumpto-1 e s0 depois destas dn:1.s 
a:•$sões, pod.crã, si fôr co:Lvenientc p131a. u~
gencia, .propor-se o encerramento ; e, sendo 
aS<im,coalprellende-se q ~e a distinct~ OpjlOsiçil~ 
te:!::C tempo snffi:-~icnte do C4A.C.l.in.nr c-sL HJ e-;l
hcções de leis, que ·manJo par~ n mes~. 

O SL-. Th.eophílo ;-Pedi n palavra 
parst ofro~nt""~r :i consiriBl·!l~.io d:1 cil.sa. um t·c.qu·~~ 
r-itnento em ctu') soli~íto do g·ovcl'no infarro!.l.çõ1s 
t1. rcspeil,.o dn. q!Jnntia. qtll}; se tr:m g"ii.Sto com a. 
estrada d~ fe1·ro de P"ulo A!fct,.·J rrlé .)nano 
do cnrroente anno. 

Procedemlo r.ssim, e tt tenho por ntllltJ"\ 
p1•es~'\ r um se1•vi\-c n.o Estado e ao governo, ao 
'lua! dou o mou dccidi<lo apoio, c M mesmo 
tempo flesa.gg-mvar :L e~L,·a·da do furro lle ranla 
A ff'onsa da iuJls tiç:t. com que tr:-m. sido :I pl'B
ciada. pot• nlgun~ t!05 nossos COJJ chlad·'io~. 

Sr. presidente, o ••io S, Fr~ncisco é objoctivo 
de t1·es estradas de ferro, a D. Pe~ro ll que s' 
dirige ao Rio das V olh.as, 1 ribuh•rio do Rio 
S~ Franeisco)a d ~.Bahia ao Jotz~~üo e a do Recith 
ã Bú.\-Yist~ _ Deili:,ndo de p :r te ' ostt•a.,la de 
:imo D. Pa:h'O 1!, que \'ni Mr\'Íl' o.o fo1til vaila 
do rio duVclhas cá região superior ãc<Jcboei
rn. de Pir:apÓT' ! ) con~irl~J'.J. cmtrolantn um eL'I·o 
fanesto UI) no~:m.s finnnças o pr.;;t longo.mento .das. 
duo< outras estrodM rlo ferro, n(;o só por q"o 
con:soraem g<.·andes quantir~o~, como · porqu.e 
n.ctu:&lmsnte não hn. procll11:".t()S snffi~i ntP.s qu.e 
possam sotisfaz~o essas duas estradas c doe• por 
con•equenci~ uma rcnd .. sufficienta ao E~t•do 
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que obriga-se por t ão elevadas g 2ran tias de ~ 
juro; além de .que o preço d1 t:an.sporte do ~io 
S. Francisco a c1dade da Bahn ou do Rec.Lfe 
teria da observar o preço cb. mor~ 'dor ia, som 
compensação para os gastos propri·unenta da 
producção. Vma. outra consideração me leva 
asliilU veus:J.r., é q_'J.e a. -vi.a.~=IQ {\\l.'IÜ\.t \)()r ~'Voa. 
gstabilidado ~~ c·Jnservação eeonomie2.. au i.m 
~omo pela ~arateza dos fretes e pref3rive1. a 
viação ferre:~-. · 

A saltih nat11ral para o•prolue(os do alto 
S. l?raneise.o é incmltestavQolm~nte a barra. dn 
mesrno rio. 

OSa. Jo.lQumT.~'"ARIIs : - A poiado. 
O Sa. THEOPHILO : - Sr: presi:lente, a 

ban-a do S. Fra.neisco tem sido considerada 
por alguns de did\cil a~eesso, m 1s c!U posso 
a&S9Jl"urar que as ;a barra em quaiqoer epocba 
offerece profundiJà l e sutficiente para navios de 
12 e 13 pés d' C'\lla:lo (apoiado) , p1rquanto 
11u.-a j)roíu.~><l.id?A% n~"L!.\11.~ ó de 4 1.12. a 5 metros. 

Hambargo •• •• .. ••.• ...... 
Guatetnala. .....•.•... • .••. 
Anvefll ••.••...•.• •• ....• . 
Le31· . ..... · ......... . .. . . 
Buenos·Ayres •...•.. . .. .. . 
Rio de Janeiro ........ ·· •. 
P ec-·.na.u1buco •••••••••.• · · 
Bahia ................... . 

Total de navios á v e!• .. 

Vapores nad onaes 

P,-ocodoncia , 
Rio de Jan9iro ...•• ,, •.•• • 
P ernambuco .•.••..••.•••. 
lhbi~ •...........••.••... 
Aracaju .•.•.•.......•...• 
Maceió . ••• •.. : ••• • ••..• . 

2 
"1 
t 
1 
1 
7 
\) 

5 

8\l 

i 
128 
109 
n 
2() 

335 
Total de uns e ou tros. . • 424 

Si o. proviz>ei:>. do Rio Grande do Su l tivwe d 
a barra igual a do rio s. Fra.neisco, certamente Este movi:uento deoota o facil aeees50 a 
03 reus reprtsenlantes ficariam contentQs cocn barra do rio Je S. Francisco e o dssenvolvim.en-
0 m•lhou mento da p1·aticagem e pediriam to do seu. commercio na pBrLe i nferior à oab 
apenas recuf!i;s para. o ap~rfeiçoamonlo dos'o n eta de Paul o Affon&O. 
serviço. 1 Os ob• taculos opposlos pel~ · natureza i Mm-

EKiat~ o p1recer do dis tinct.o eng enh e1ro es- mllnieação do alto com o bai:!:~ S. Francisco silo 
pecialist3, \Villi,,m MilnoL' R)be1·ts, dando a destructiveis, uma vez que s~ja d esob•tl·uido o 
barro do rio s. Fr:.ncisco como do muito ra.vc- rio e feita a ligação" pela. ferro-via em eon
ravel aceesgO, e outras pessoas eutendidaa têm strueção. 
confirrnodo que ach·se ella em oondiçíla; de Depois dos estudos do engenheiro c~rlos 
dar vaeão aos producto• presantes e futuro• do Kraut; reconheceu-se não sô • praticabilidade 
-. .. Jle S. Francisco . (A.-,;oiaclos.) danavegayão en tre a Cachoeira de Pirapora e 

O commercio do baixo rio o imv<>rtante e a. \)<)>\<:> &~ ~atoba, etlmo \:imbeCil qne a. c•c'noeir& · 
n aveg-ação sa f.u com freq u~neia em na.v! OR de de Paulo Affonso pod1a ser contornada. po•• 
vela e a vapor aem que ha muito • annos se uma estrada d a ferro entre aqueUe portl e o de 
de oiniolro 1>lgum, não obst&nto n falt~ qunsi Piranhas. 
abs1iuta Je praticagem. Foi baoeado nestes estudo• que n eminente 

Fazia-se sen tir a. neee;sídade de um reboca.• cstadist:l., o patriota e benelllerito à lagoa.no, 
dor o em Janeiro do corrente tiDnO a pr&si· (apoiados) o Sr. conselheir o Sinimbú, clt•fe do 
dcncia das .Alagô 's contra.tou esse serTjço gabinete 5 de Ja.neiro baixo11 o d1creto de 
com o cidad~o Leopoldo Aug usto doa P .nos t8d> Jauho de t 878 mandando contiouar " ea
e parlamento uão se negoll a subvencionar trada de ferro de P:tulo Affonso. 
ess:l emproza de utilidade r eal. Este acto do governo teve por fi m salásfazor 

Tenho uma certidão extraltidll d1 all:1ndegA . 11ma gra11d~ neces;idade, ha muito r eclamada, 
do Penedo. peh 'L""' se võ quo de Julho de estaholleendo o. L;gação do olto com o baixo 
1879 a 6 de Fevereir > do cor rente a uno o s. Franci•co, rauniodo aqnelles pwos · sepa
porto d~ Pen~do foi frequentt<do por oi24 nnvicu, rados. q_oando tudo os· <:4nvida. a viv~rem e~~tei
""i-cr. <listt'rcl1'í.nados : tados peloa \'Ínculc• do eommercio. Aind& 

A' ue1a, nacioll6es : 

Proeed~ncia.s ; 
Rio de Jctn~iro . . .. . ..•.... 
Bahia ...•.•••..... •• •. • .• 
Maceió ..•....•• . •. ..• •.. 
Pern.ambuco ..•••. •.•.•. . 

A uela, estran.qeiros 

Swan~ea ..• .. . . . .. •. . . .• . 
L íverpoel ..•• . ..•.•• , .•.. 
Santa Helena •• • . . • . .• ... 
R<ltterdam • .. ..• . ..• ... .• • 
Africa . .• . . .....• .. ••.. .. 
P hiladelph!:> . .•• • •. • •.•.. 
Weliing ton . . . •......... . 

H 
12 
11 
2 

1 
6 
'i 

12 
2 
2 
2 

mais natural. A conslrucção daquella ostra· 
d:> n a 6poca em qne foi decreta.da deu servi~.o ó. 
gr.1nde n umero de immi:,'l"antes que pela seeca 
refugiaram-se nas margens do Rto S. F ran-
cisco . (Apoiados). . 

Não desconheço qu~ o acto do ::;alnnete de 5 
de J.n, iro provocou acres censuras nascida~ d~ 
pai<ilo partidaria e de precoocaitos do out;as 
provine,.s, mas <i farça. l"econhecer que a.. hl~
toria ha de ~ecammendar como um acto de J ostl
ça e patriotismú a resolução do governo, porque 
satisfez uma necesaid •de publica, de ut illdade 
geral e de fecundos resuLtados uo p resente, 
t:llllil> no iuturo. (Apoiados). 

E tanto, Sr. prcaident ' • está na eonaciencia 
do• povos do rio S . Francisco a certeza de tt 
manho beneficio, que a noticia. da eons~ucção 

· de!ta estrada produziu grlLnde r egoslJO na.-
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quellas margens como o· prenuncio do désen
volvimento da lavoura, do commercio e de 
-outras i Ilt111'3tria!l:. Nao longe t:"SLá es;;'3 lison
geiro lu turo, pois depeBde da simples deso!l
s trucção do rio. 

Sr prc.•idente, o pe,·curso da estrada de forro 
é de 17 l.•gua~ ; o transpo.r~e (:o Plranba.!t ao 
Penedll, que comprehonde 32 lsgaas, é t:ãa 
modico qne o frC>ta de um f •rdo do algodão do 
75 kilogramlllas custa 200 réis; por co'l•eguinte 
cad1:1. i5 k.ilugtamma.s rwr 40 réis~ es':'a wot.li
cidade d·> preço de transporte no bai~o r io 
S. Fr&neisco f •·• acredihr que no "!to o trans
porte s~rã igualmente moflico.o que muito eon
tríbuirà. para. s.nimar a cultura .de varios prv
duoto• e su~ permuta fó;·a d@s eatreitos limites 
em que comme1•ciam presentemente. 

A estrada de ferro começou em i878, o tra
fego está ab~•·to até o k1loruetro 83, hto é, 
chego ao Mo.,otó, e pela• informações que le
nho e certo que até o principio do anno \'in
douro o trafego chegar~ i Jatobà, seu ponto ter
minal; ent•·etanto, Sr. presid,nte, para que a 
estrada de ferro de P•ulo Alfouso possa pr<>
duzir o resulbdo qu··l é d3 desejar, ·é necessa.rio 
que a de.>obst1·ucção do rio S. Francisco seja 
qusnto ante; feits. (Apqiwlos).,. 

O Sa. JAOQUI:K T,~.vAP.Es: - Tem toda ~ 
mz,ão. 

O Su. THEOPl!ILO : - . .• por que umn cousa 
depende h outra (apoiados) · siio me.lidas con
:ne~a• e uma. não p6de nem d '""ser realizada 
sem a outra ser tnmbem a.ttendida. (Apoia!tos.) 

O Sa. Jcn:~CIO ALvEs:- A d~sobstrucção 
do ri() é o com\)lemento da estrada de ferro ; 
tornar-se-à. :.'1 ssim uma. em preza. magn'!.fica. de 
gt'sndes resultadas para o poiz . 

O Sa. Tl!EOPHJLO -Sr. presidente, n~ estra
da de ferl'(l de Paulo Affonso está. a chegar ao 
ponto final, é certo que até hoje aíud& não se 
den U!ll paooo paro. a desobstruc~ão, ain~a. n!i:o 
so le"va.ntou uma p~d~a do rio S. Francisco. 

O S11.. JoAQUIM TAVARES :-Inouria inde,cul
pavel. 

O Sa. TKl':OI>HlLO :- Entendo que o serviço 
d& desobstrucçao devia ser f Jito logo apoz do 
começo da constr~cção d> eotr1>~1> d • f•rro dG 
PaQlo Affonso (apoiados), ist() é, depois dos es
tudos do enge nhciro Robe~t!, a.fim de que as 
gundea despeza:s feil:a.$ pelo Estado com essa 
via-ferroa. tive•sem "' jQoto compensação pel~ 
de.()bs trncção do rio. 

O Sa. Juv~"cro Ar:nos: -A desobstrucção 
d~,·eria ser feita anteriormente ou simultane~
mente. 

O Sa. T!iEOPHrr.o ' -E, Sr. pr<sidente, 
neste sentido tenho o parecer do refel'ido 
engenheiro, o qnal nssim •• e:xprime (1€): 

« Acontece que o melhor~mento do rio,assim 
como o trs.nsporte fl.uvial sobre o rio melhoro.
do, deve ser coneiderado <'ln coone,.;lo com o 
tro:nsporte sobre a fet•ro vi• do jancção (portage 
railway) em volt& da cataracta de Paulo Affon
so; porquonto, sem abertura e uso desta linha 
ferl'ea, é algum tanto duvidoso que o transpor
te :por meio de vapores no a.lto S. Francisco 

possa torn:>r-•e proveitoso. Si o commercio 
vindouro entre o ~!te e o baixo S. Francisco 
~ivcsso de Hmitar-se, como jj,,g"ura, a oer se-rvido 
por aniuiB.es d ' ca.rg.n, -este facto com;titu:iria.~ 
por assim di.ze!', um bloqlleto, representaria 
uma. taxa ou iruposto sufficient.1 para reprimir 
a iniciativa em \.odo o valle do alto S. Franclll
co; e beneficia muito diminuto colheria. o 11.u~ 
blico do nperfei~oa.mento da navoga,,Io. • 

Por outr-o lado, sem o-s melhoramentos do do 
que permi~t~m a navegação por vapor a partir 
de Jato J:i, a f ,J rro-vi.a se-ria qu:'l-·~d in.ntil.desde 
quo durante il'~~nd 1 parte <lo anno, e tal vez em 
tod"s as estações tivesse de ha.~er em Jatobá. a 
baldeação da estrada de ferro para anímaes de 
cs.t•ga~ e vice-versA. E' P"'ftan.to b2m evidente 
que a (erro-~ia e a via ft"via! melhorada mu
tuamente se completa"'; c que a -.·eu.lisaçiia (/.e 
uma sem ou-tra, seria tt IJ I. desperdícitJ m.ais O {.(o 

me-noS" co ~uiderallel de dü1-heiro . ~ 

O SR. Jc ,·Excto At.vEs:- E' umjni'.Zo muito 
refioctido c•so do Sr. Robcrts. 

O Sa. THEOPRILO :- Em vista do parecer 
deste illost••ado especialista, entendo qne o 
governo, assim como a.s C;.tmaras. devem dar oa 
meios para que a desobstrucção do olto rio 
S. Franciaeo sofuça. qaanto antes. (Apoiados.) 

Este eng·n1heiro dLvidiu o rlo S. Francisco 
em cinco s'cções. 

A primeira é da uarra de Pieanhas com 238 
kilometros. 

Até o porto do Penedo f•z-se a naveg.,ção por 
vapore~ da companhia. 'babian3 a perlJ.arobucsna 
e por na.viGs de diy~rso.s procod-enci.o.s ; do P•
nedo a Piranhas por barcas a por dous va.poree. 

·A 2• secção é de Piranh:1s a. Jatobá,i17 kilo· 
metros. E. a parte em ~ue ha difficulda.des in
vencivei~ para. a na.vegaçia por comprchender· a. 
cachoeira. de Paulo Affonso, mas ea~a secQãO ê 
a da estrada da ferro. 

A 3> secçüo corupJ•chonde do Jarobâ ao alto 
da cachoeira do Sobr"dinho ••• 

o Sa. JuvEo;croAcYEo:-Eota e quo ó o. mo.is 
importante. 

O Sa. THEOPHILO - ••• com a distancia •le 77 
leguas ou 428 kilome~ros. 

E' a parte do ~io de S. Franci•co cncachoei
rada e que demanda 1na\ores capitao• p~ra ••" 
desobstrucção. 

O Sn. JuvEr<cro AnE• :-ApoiMlo ; 500 • 
hntos clntos, segundo o c:.lculo do engenheiro 
Roberts. 

O SR. THEOP~l!., : -As obr.1s desta parte 
do rio ostrlo orçadas em 547:800~000 . . Com 
esta. r1t,nntio.. y;lÍ se ter a navogaçio livre de 77 
leguas ou 428 kilnmetros,' importando o pre<;o 
kilometrico em !:279$907. 

Ora, Sr. pt·a,idente, quando o p~iz de•pende 
enormes q uau tia5 com a. v~ção fe~rea., cujos 
kiloruetros sabem por 30, 40 e até 60:000$000,é 
claro que o governo deve · mond~r proceder ,. 
ess~desobstrucção, quando o preço kilometrico 
vem a •e r 1.279$907. 

O SR. Jun~CIO ALVES:-E mesmo pode sahir 
por menos do que isto, porgue o rio fica C:e>im
pedido ate i cachoeira de Pirapora. 
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O SR. THEOVIITLO:-A quarta secção e da· O milb.o, o arroz, t\ maniioca, o algo:llio, o 
caoho3Ü'a do Sob1•adinho ã cachoeira. d.L Pi- fumo, a cann:1 <le a$•ucar, todos esses ramos 
rapara. Eot;~ parte do rio é considerada d~ lwoura podem ser culth·~dos no valle do 
d~•iiUpedida para a navegação (apoiados), e R10 S Ft•ancisco. 
apenas o ~ngenheiJ'O Roberts julgou q ·~e o go· O SR. Pal<sm~NTE :-Lomb1·o ,.o nobre depu-
'/Cl'nO de'/'w. desp~ndet• alguma quaJltla para 1 tado que o tempo da urgencia está esgotado. 
6Yitar a l;.;un~ p[jng-os qu:;~ se pfJSt):im dar na. r • 
D;l\'egaç:J>J . _. O Sa. THEOPUILO: - \ ou tcnmnar, Sr. pre-

0 percurso da cachoeira do SoDr,ldin ho á da ~Idento • 
Piupor"' é do 1238 kilometros, ist~ é, 239 le- O Sa.. JuvENCIO At.VEs :-Tem prestado com 
gmts; eu orç.a.wento parJ. o 1uelhora.wuutu Ues- o sell discllrso UIIl grande serriço ao paiz. 
tn parto do _ri~.~' ~e 42:000$003, sahindo o kilo- o SR. JuAQlit>t TAV,\.REõ E Ot:ntos SB.s. 
metro por .ll::f<>-6. n:EPIJTADOS:-Apoiado. 

O ~n.. JuvExc~o ~'·'"E<:- E' umà insignifi- o So.. THEOP!I!LO; _Tenho con'l'icç~o 
caneta em reh;ao a. grande;,:n. da obrJ.. da que; dBsobstruido o ria. S. Franc.isc(), 

O Sn. Ti!EOPHtLo:-Ora, Sr. presidente, é! a estrada rie ferro de Paulo Affonso terã. renda 
até verugouhoso quo neste paí::l,:. onde e; e d 1s-,; sufficientí3 p: l·a. o seu custeio, e ao mesmo tem
}Jeudem sornma.s (·nonnes. onde o E3t.J.do faz po po.rt\ os jure_, do capüi\.1 que o gOY"(Jrno tiver 
immensos sJ-crificios com a vL•çâo fet•rea, de ecpregar para. con3truir a.:!. obras necessa.
estejam 23) hguas sem n. na'/e_jação pol" vapor rits que cornP.Iuniqueni. o alto com o ba.ix() 
sómcnte; p·!!•que o Estc.do r.indo não despendeu S, F•a.ncísco. (<1poia:ios.) 
a lnúgniticanto qu tn.tia ele 42;(100$000 l! A camara, quando tratou-se do orçam':'nto 

O Sn. Ar~u+~ID .\. Or.!YEil\..-1..:-~orn. ha nece.s- da agr~cullu1·a.,Yotou aqu(l.nt.iatle 150:0li0$pa1·a. 
sià"dc desses 4Z:OOO$; a nnvogação ô fr:mcn. o começo da desobstrucção. 

o SR. JurE:NClO Aw.:s:-E' para. prevenir· al- Es•a quantia, que parece insuficiente pela 
gum jnconveniente:, que 1~o~sa. havet• da nave- m·gerrciadaobt'a,impor~, entretanto, na.1uar
gação; nM é de :~.b.~olL1.t~ necessid;i.de. tuparte Jo orçamento~ e o engenheil·o Rul.JerL3 

O Sn. Tnl~OPHILO :-E' p~ra. obviar alguns em seu reia.tol'io diz o aeguinto (l~J~ 
perigos. \( Si a:~ obl•a.s ti verem d9 Sêl' ex@.::nta.das, eomo 

A 5• seeção é de Pio:<pOL•aús vertentes do 1.;0, é pJsslvel em dousannos, não serã preciso pro
pa~te essa nao examinada p~lo engeRheiro Ro- n.velmente daspouder mais da quarta ou da 
berts, mas qqe presl~-se á, navegação mediante terça parto daquell" quanti' durante o primei
des truição dos o!Jstaculos. melro anuo, o qu:tl será principalmente dasti-

Sr. p:osidente, a estrada do fer·ro d·J Paulo nado lloO e~tuJo definiti1•o nas co.choeiJ·as e ~~oo 
A:ft'on~. nsstm como s. d:-sob~üt•nc.~ão do rio pteil<l.l~o dos maL~riaes; a pratica. poderi .mos
S. Francisco, de htobá u Pit·arora, pnst:\nt. U'tll', si 8 ou 111i.o conrenienle despender ~penas 
r,~acs serviços ao Est tdo (apoiados), e tenJem a. umrt p~rte do reata.nte dur:~.ntc o seg'uo.r~o anno, 
des-envolver o c'C·m.merdo, a lavoura e outrn.'i melhorando os rapidos m:.Li!ii difficuilosos. »
inh1~trbs naqudle centl'O, onde, s ~gllnd.o os Portanto, o engenhcit•o Roborts entendia. que 
calculos eatatistiMs, o. popul~ção c J.e 520.000 no prilnoi,·o anno se d·~"ia d :stinar um~ tet·ça 
almas. ou qnatta porte do seu orÇJ~mcnto pat'«- o co

O Sn. Jun~~CIO .:\I,'\'"ES :-A esb~istica.jà estri. 
fei ta ; e Cl'<Üo meswo cp1e ~SSIJ c.alcub Ó inf ~ l'ior 
à r~alidnde. 

O Sn.. TuEoPUII.o:~)\otn-s~. S.1:•. IH"esidcut.o, 
de;aniu1o neqnelle• h~bitantes mos este d•sa
nimo pro·. em d:< falta q ~usi absoluta d'; com
municaçõ s pn·a 'lualqu:•J' .POt't•J 1nadtimo. 

?\ão ha,•Gmlo fncil communicnç.Li.o, s:-ndo 

meço des>es trabalhos. 

A camara quando ,·ato" 150:000$ to,·e real
mento o.m vist~ o Ol'Ç;truento dasl13 engenheiro, 
mo.• esta quantia foi roluzida no senado a 
iOO:OOO$, quantia Bstn que reput9 insufficien
tissüna. para a.tt..·_mde!r a. es~J :;randG melhora
Hlento, 

O SR. J~,-~:<cto AL''CB:- Apobdo. 

O S:<. T~~OPII1!.o:- E' d,J p>"esumil· 
que o sona:lo, reconsiderando, em 3> di•cussão 
f.-rà revi1-er ~ q aa~Lia d' 00:000$, afim ue que 
os melhoramentos do alto S. Fr,mcisco sejam 
quanto ~ntes feitos, pai'.\ quo a est1·~d~ de ferl'O 

·de Paulo Affonso dei:<e de ~er inutil :i commu
uic,.çiio daqudlc valle. 

o tr.;nslJO:-le ditfi1:ii e onet·\Jso aos productor ::s, 
ccrt,uuc nto quo ,. b ~oUl'a não poJeri ter in
CI'emooto c !Ul ta::~ !lch~t ... se es ~aeion·ll"b i mas, 
conc!uidA. a. co'ltr«tin. ri~ fer~·u c du;;;ahsh·uido o 
l'io S. F~·aucjsco, é in·cont~st..."l.'fel -1uc as 
fontes de riguez ~ public.t se t-ão ta.rnb ·ma! H de
sên Yoi yidus em alta ~ ::;cala, e o desani rno no 
pNsent~ <lc~n.l_.)par~cer.i~ ::..coroçoa:lo.s os u~vos 
p•b incentivo do tr.balho. • O Sn.. JovE~cto ALvEs:- E, sendo a quantia 

.Dizem que é csteril aquclle vnlle, mas n~o; insutficienta, b<Jm ser:í. que SeJa a.~plicada á,. 
o todo elle e fertil. E' preoiso conheccl-o, e, desobstrução da cachoeira dI SobJ'n:hnho, por
si ~ eotrad~ J.c ferro do Pimnhas,. Jatohà per- que assim ncaJ·á o rio desimpedido at<i a Bôa
~corre realmente um" zona de pedrds o ~roas Vista· 
e certo !["-C :i margem des•a estra<la existem a O Se.. THEOPH!LO : -Quando o senado niio 
duas e tres le_~uas terrenos fcrtilissimos •. queira fazer reviver a vet•ba. de f50:000$, õ 
sor1•as que se pt·cstam à culttlt'a. a tê do café 1! convenieu te q_ ~e a. q ua.ntia votada. pa.ra. a 
como as de Agua Branca, 1btta Grande, nte. , oonstrncr,iio da AStr"d~ de fe,·r,J rle Paulo Affonso 
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seja nf> ao no subsequente. pois o orçamento ê 
bienntl e~ eon<trncçlio ostõ. a findar, applicada 
à desobstrueção do rio S. Francisco. · 

E' de Qsperar do patrioti•m.o e zelo do senado 
a .. presen taç"o de um additivo neste santido. 
(Apoia•los .) 

Não po~so terminar sem pedir ao illu~tre mi
nistro da agricultura que quanto antes faça 
enconunenda. para os E•tad<>s Unidos do vapor 
indispensavel para a desobstrucC!(o do rio 
S. Franeisco, pois, o engenheiro &lb:ms jul!l'a 
necessnt-io um Ya por do f5 metros de eomprl
mento, ·quatro da largnru. e meio metro ·de ca
lado par" fazer-se e~a desobstl·uc~ão. (Apoia
dos.) 

Assim so él<prüne elle no seu rJlatorio (E é): 
.. Si o governo Mseja.r economísar t.empo,aerà 

couvenient~ tom3ot'" a:s provid~ncitl.S para a. 
coustrucçllo c entrega no alto S. Fnncis~ de 
dous vapores de roda á pôpa e pequeno calado ; 
tendo o maior deli6S írl metros de comprimento 
e 6 meu-os de L>rs-111';> <> dCYendo elle servir de 
rebo<:&dor; o menor não terá m·•i• de f5 1netroa 
de comprimento e 4 metros de largura, tendo 
de oer>ir como navio de cxplorn,..!:o. Nenhum 
•ellcs deverá., quando dosoarr&gado, calar mais 
do meio n1etro aproltimadamente . 

« O vapor de menores dimensões esta desti
nado, princip~lmente para 1•ermanecer nas 
cachoeiras, e ahi eomplet~r as investigAçnes 
finaes; e dirigido por um homem e:r:pédm:ln.tado 
em obr~s de melhoramentos 'd3 rios, e cxamo 
pod~rá ser feito e "" decisões tom~dM sem 
acmora. 

« Estes estudo• não podem &lt con venien
temente executados sem o uso .le· um:" lancha 3. 
va~r ,, propriada e de pequeno calado, pol
sumdo força bastAnte (>ara ns correu lee mais 
rapida.a dos canaes n&~llraes . :& 

Os vapores po:!•m sw· censtruidos, como 
decb.ra. o mesmo engenheiro, o maior- por 
90:000$000 e o menor por 25:00G$00<J. 

O iudi<pens:>.vel no começo do• trabalboo ó o 
vapo" explorador. 
Pe~. porl.:l'O.to. ao nobre ministro da. a:ri

cultura que qtunto a'O.t.es faça &S<a eneommen
da, afim de quo niio haja a menor in! errupç5o 
neeoes tl'aba.lho•. 

O s..,. Jun•:Ncoo ALn,s: - Apoiado. 

O SR. THEOPHILO : - Clwno igualmente 
a a ttentao do nobre ministro para o iso
lamento eon q ue ae aehn a estrada de Cerr> de 
Paulo AffosG eru relação á rõdo geral dos telé-
g rnphos. . 

Entendo ~ue, pasfl.'inào o fio tolegt·~phico no. 
cidade do Pemdo, ser á. a ligaç.ão de grande 
vantagem :nilo s6 para o servi~ da e$trada 
como para a communicação dos povos do alto 
S .. Fi·auci~co; aecresc!)ndo qu~ Concorrerá para 
a manutenção d~ ordem publica naq uellas re
giões, onde por vezes tem sido alterada, prin
cipMmcnto na p1•ovinoia da Pern:-..mbuoo. As 
providencias do governo são sempre t.>.rdi•·s 
pela distancia; portanto j n,teressa ao Estado 
que o 1io telegraphieo, que corre ao lado ~a es
trada atG Jntobá, l igu<H e :í rôd& geral dos t&
l egrll,llhos. 

v. v. - 24 

E' um pequeno djspendio, pois que não luo. 
necosoidodo do postes de ferro, podem ser ém
pregados JlOstes de madeir2>1,como a.rueira , que 
dnr:. dezenas de annos. 

O SR. Jut:ENCIO ÁL>Es : -Centenas de 
annos. 

O Sa. THEOPHILO :-Apre•entando o meu 
rec1uerirnanto , . Sr-. presid~ute, tive 9-pena~ 
)>Gt' fim fazer algumas con•ideraçõc; ton
d&nte• .. a. moatrar que a estrada de fe t·ro de 
Paulo Atronw é de um grande Íti turo para o 
paiz (apoiados), qa• a d'sobstrucç!lo do alto S. 
Francisco e uma nece•sidada publica, afim de 
que essa~ duas vias de comunicação se liguem 
àe modo que prestem os serviços, que lhes estão 
auigndados. (Apoiado•.) 

l'm~ sem a outra ó uma inutilidade, é um 
desperdício, ao p:>SiN que desobslruido o rio, 
eoncluida a eslnua· de ferro,ha.,.erã uma grande 
renda pai'!\ o Esh\do. Uma é~ oomplo~Mnto tla 
outra. 

Invoco "a.Uençlb dos poàcres publicos par:. 
esl.é assumpto. 

Eis o motivo do meu reqnArimento e, can
cluindo, peço a V. Ex. e á cau que me des
culpem o ter oecupado a sua attençiío. 

Voz&s : - Muito bem. 

Vem a mesa, é lido, apoiado, posto em dis
cuSSlfo e approva.do sem dcl;a~~ o segujnte 

Requerimento 

RequeiJ•o que o goYerno, Jlelo ministerio da 
agricUltura, commercio e obra.s publicas, in
Í.J~·rue qual a despe"a feit~ com a construcção 
da estrada de ferro de Paulo Affonso ate Junho 
do eurJ•ente a.nno. 

Sala das sessões em 26 d~ Setembro de i882.
Theophit6. 

O S1.•. Antonio Pinto (<lltençrro):
Sr. presidente, sinto profunda.m•nte nlio se 
aeb&r presente • esta seeeilo o nol>ro minis~<"<> 
do ilRperio, pois dcsejo.n ouvir de S. E::<. as 
razões que tove, de eonvenieneia publica por 
certo, para nom~r presidente da província de 
Ooyaz o b~eh:>rel Antonio Gomes Per,ir4 Ju
nior; e tanto lll&ÍS desej •v~ oovi.r a S. Ex. a 
respeito, quanto corre-mo o de,•er imperioso, 
ngo só como ropresenl:\nta na nação, como e&
p<!cialmento do Cearà, do oppor motive><, e mo
tiYol muito aérioa e prccedentt's, contra. s 'lll<l:
lhanto nomea~Jio, por julgai-a contmria 110 in
teresse publico. 

Sr. presidente, dou este p11<so conotran~do 
e, confesso. com prorunJo. trtsteza, porque, 1m•. 
pugnando esta nDtneação, t~nho de referir-me 
á conducta de um collega, e todos nós sabemo~ 
qua.nto é difticil o cumprimento do dever ne;tas 
oondiç~es. Não obstante, irei ao meu 11m, SGm 
tr~pidat· um só momeuto diant:> de consideTl\ção 
algum~. Port<>nto, h ei de dizer a verdade toda 
intOJit'a, como se de~·e dizer., a ~sta a.ugns.t~ a .. 
marn c no paiz. (Jl1uito bom.) 

Senhot·es. durante a secca de minha proviu
eis., dura.nte tres longos annos d~ calamidt.de 
publica a• minha terra. nlO.tal, onda sempre ea
tive o.o,lado do povo que soffria, contrahi um 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 09:38+ Página 7 de 17 

186 SessãO em 26 de Setembro de 1882 

dever de co.nsc.iencia eommigo xne3mo, e un1 l passarei a. analysa.r os seus a.ctoa na qualidade 
compromisso .muito sério e SQlemn.e, compro-- de commbsario da .secca. em. Ba.turité. 
miss~ rle honra ~rn meus patricios, qu-: geme- Todo 0 Ceara sa..Ue qne eu, em reprasalia. e 
ram 1n::onsolavels, nã~ só pelos casugos do I em resposta a. um artig<J do Dr. Pêreira., tive 
eeu, como pelo. perye!'Btdade d?so~homens. a nobre coragem de fazer urna publi-

Sr. pres1.ien.te, e em cumprlmentt? dease de- cação asslgnad& por mim, d'munci3.ndo suas 
ver e da ca.us~ santa. desse compro_:n.uso que eu-[ improbidades e act()l5 criminosos, praticados na· 
estou nes,t.a trtbuna; afim d~ que nao passe sem q_ueJle caracter, e elle. então secretario do pre
rap~r? & .em prote,to meu. um acto do gove!no, atdente. con•elheiro. Fldut'Y' nem me chamou á 
nobihtan_do nm homem. q~e., no ~u ?OnceiLO e responsabilidade é nem sequer respondGu pela 
no c~ncelto dos m.eu~ pa~n.ctos, na.o pode mere- iml_)ren:~a sobre as o-ravil!l!riir:nas accu.saç.Oo.s qne 
cer tao honrosa dlStmcçao. lhe 1iz. " 

O Sn. RooEUGUES JuNIOR :-Não apoiado. 

0 Sl.L ANTOXIO PlN.'ro :-E a hei de provar a 
V. EL 

Senhores, estive todo o tempo do. seceo. n~ 
minha provincia, e .a. maior pa.rte d ~ lle na. ci
dade de Baturit@, onde resido, e onde era então 
comm.iss:trio, e comm.issario de intima confiança 
d!.\ administro.çã.o, c:om plenas poderoa p"'-ra. põr 
e dispor dos dinheiros publicas eomo bem lhe 
aprouvesse, o bacharel Anronio Gomes Pereira 
Junior, promotor da comarca e amigo pa.rti
cule.r do c:.:-presidente Dr, Josô J ulio. 

O Sa. Ronll!GU'ES JuNIOR : - I\omeado pelo 
seu antecessor. 

O Sa. M..EroN : - E nem pr-ecisava res
pond:r. 

O Sn. AsTONIG PINTO :-O primeiro facto, 
Sr. presidente, que alle'{uei contra a probi
dade desse commissario. foi a n.egociaçii.o com 
o pharmacentieo do logar. PI'"OJ.VIZ ellA a. esse 
phru'maceutico, Leonel Augusto de Alencar, o 
fornecimento de medicamentos para o hospital 
que ha.via creado para os emigrantes doen
tes, com a con li~iio, porém, de re<>•ber o pe
queno 1 ucro de 20 "lo sobre as contas do forneci· 
mento! 

Voz:zs:-Oh! oh !oh! 

0 SR. ANTONIO PINTO : -Eu, como todos OS vis~i::: ANDRAn:E FIGUEI!V. : - 1sto ê gra
habitant ·s de Baturité, fazia elevado conceito 
deste homem, e a tal ponto qu·,, por occasião O SR. RoDRlGUE" JuNIOR :'-Eu não conheço 
da. sua retirada da'luella cidade para .. ca.pital, o fac to. 
onde i!' servir de secretario da preaidencia, re. O Sa. A.Nromo Pr>-'TO : - Dei como teste
cebeu dos baturi téenses uma subida manifesta- mnnhas de semelhante negociação o proprio 
çru> de apreço, uma ovaçao esplendida, como pharmaceutico, 0 tenente coronel José Saro
nunca. VI. f e i !.a a. homem algum. paio e o advogado Ma.rtinho Rodrigne,, e outras 

Eu, porem, mais prevenido e mais acaute· pencas da cidade de Baturité. (Apartes.) 
lado, com relação aos eommil<sarios da secca, 
porque sabia por ex:perienciaquanto eram eD.es O Sa. RooruGuES Jat<toa '-V. Ex. prove 
desa.piedado• para com os pobre• emigrauteo 6 com documentos-
famintos, retrnhi-m~ , e tanto a•sim que, tendo O Sa. ANTONIO P INTo:- Não posso de pre
sido convidaio e instado m~smo para assistir a sente satisfazer a Y. Ex., porque nunca suppuz 
um grande baile, que lhe foi offerecido, na. mesmo tratar especialmente desta tribuna da 
occa.:sião da mesa 1omei a pa.la.vra. e levaJJtei.. cond11cta. dease comm:i~rio; mas OIS nobre& de
me, como me lev<>nto hoje, com a meSlllll iude- putodos não podem du~idar disso, porquo o meu 
pendencia e patriotil<mo, e pedi os rastos do artigo cot•rou impr·esso na província e foi lido 
~um;,tucso banqul!te, p·tta matar a fome de por todos com anchdade e espectáção. (Apartes.) 
muitos desgraçados que se achavam reunidos Assim pois,não posso exhibir nest~ momento a 
em rodo r do edi:fieio, "'ttrahidos pelos a•plendo- es~ . e.uguota camara 00 documente,. do qu' fali& 
res da reata, a m:Iis que isto, oenhores, pelo 0 meu illustre eolle;;-a. 0 Sr. Rodrigues Jnnior. 
<lesespero da fome. Os nobres deputa:los sabem qaal é a. r'spons&-

Este meu neto, aliás tão lounvel o digno, bilidade de urn repr€sentante da nação, que 
foi rep•llido gNsoeiramenle pelao especula- ji.=i• &e ani•caria a vir don11nciar :Cactos da 
dores dos soccorros publicoo, qlla viam nolle tribuna, que não fossem verdadeiros e que não 
uma nota dissomnte da. eatr~pitosl. harmonh pudesse provai-os. 
doe seus enthusiaomoe: calei-1ne, emmudeci, 0 SR. RoDRIGUES JUNIOR:- Venham os do-
protestando em minha co:.aciencia e esperando cumeD.tos. 
que havia de ch 'gar o dia, em que eu pudesse 
dizer a. verdade inteira ~o men psiz. E vai O Sn. AN'roNto PINTO:- Pasoarei a. outro 
chegando esse dia, senhores. facto, Sr. presidente. Era: tão vaidoso o com-

missarin D:r. PGrAira Junio.rJque comprou quatro 
O SR. Rooar&UES JUNIOR:-V· Ex. deve ou cinco prodios a Luiz Rih~iro dá Cunha, e 

dize~" verda.de e toda. "' verdade· mmdou arrazal-os para fazer uma praça. e dar-
"0 SR. A:.--ro::<ro PlN'ro:-V, Ex. sabe que lh~ o seu nome. Mas como pagou elle este<! 

não tenho rn-.do rle éli7.er "' verõ.,.de, como cos- pr~dios ~ Com saques de "rroz e de farinha. 
11mlo e sei dizel-a, Sr. presidente, para pro\'ar coatra o 'hesouro, abusando assim da autoriza
a V. E::t. que o Dr. Pereira Junior, presi- cão que lhe dera o presidente da provincia para 
<lente nomea.do p~Ua. a provinda de Goy"", não comprar generos ao ocmmercio de Balurité, e 
~stó. no ca.so de merecGr semelhante honra, ooccorrer a pobreza desmlida ! 
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O SR· RoDRIGUEs· JuNIOR:- Venha. a pr<>~a levantaram p&ra condemnar o• >ens a.bnoo<, os 
disso. sen-' P.:rt~os, a deshumanidwlt"' d:1 &eus commis-

O S:a:. ANToNIO Pnn·o :-H. disse ~o nobr~ sarios e a. gana.ncia dos ladrões ; entretanto, 
d~puta.da que darei as provas opportnnamente; nnnca puz e'll. duvid~ a probid:lde individll:1-
mas desde já re~neiro ao governo que mand~ deste cMrense · 
abrir um in~uerito no Ceará, não eo sobre o O SR.. T11o~ou.• Pa!.IPEU :-V. E:x. esteve iso-
que s.gora avanço~ r.omo sohrê muito~ ontrae lado. 
factos eocandalosos commettidos na secca. o s11 • ANTONIO P 1NTO : _ Isto muito ma 
Considerar-me-si de•bonrado, ~ jamais appa- honra.. porque é a prova. do meu !)'lt!'Íotismo,se
recerci nesta t.ribona, deixarei para sempre a p~raztdo..me de todos, em p~ól doq11ellcs que pre· 
representação na.cional, sL porventura as cí~r.wam de ampa.to e de uma. voz: consoladora, 
minhas alleg":çõas não forem eonft•·madas. qae os :.nimn.sse na de<gmça. (H., differentes 

O Sa. RonRIGD:Es JuNIOR:- V. Ex. devia apa:nes.) 
fazer estas accusayões com as provas, na pro- o SR. T><Ol!Az Poii!:Pl!lU : - Hon~a muito a 
vioci"' G niio aqui. v. E:.:. ajUBtiça qne faz ao D:. José Julio. 

O SR. Al<wNio PrNTO :-Eu farei per mi- O SR.. ANroN~o PtNTO:-Sr. preaiden~e. vol-
nha p·1rt~; mas; o govArna, que ~i;;,põ13 de todos t&nlo á apreciação Jo commissa.dc Dr. Pereira, 
os meios, roande quanto antes proceder ao ora president3 do uma pro.incia, 0.,5ta dizer 
inquerito que requeiro, e veremos depois quem que elle procurou por tolo~ os modo~ tlbdi~ a 
temrazã.o • ·. boa fe. a amtzade e a. C.Jnfianç \ ilhmitad'l. que 

O Sa. RonhTGUEs JuNróa ,_Nem o Dr. Pe- naUc depositava o Dr. José Ju:io. 
reira. recua diante do inquerito. Vou COObl' um f~cto bastante singular, pa.ra 

o SR. A.'l"rONIO Prx~o :-o nobre deplltado o qual chamo a attenção d> c•mara. 
é o menos competente pars. me interromper, I O SR. JosF. ~hR!.\NNo:- Entretanto goza do 
pois foi solidario co:n o Vr. José Julio, presi- melhor conceito do Sr. Dr. Jo.sé Ju\io. 
dente da pro..incia naquelle te:n?o, foi até seu o Sa. AN~ONIO Pimo:- Respondo ao nobre 
co.mmensal e h de procura•·, por todos os de,outa.do com a sentença de So!Witio: Non diu. 
meios, defcnd ~r a esta especie do auxiliares da ma! i bani sunt.» 
sua· &dministraç~o. o• co.mmissarios da secca. 

O Sa. RODl\IGUEs JUNIOR :-Não apoiado.· 
V. E:s:. diga a. verdade tod1. 

O SR. ANTONIO Pttm> :-P~zo is.nto a ver
dade, q, ue declaro solemnemente-hostilisei a 
adroinlstra~ão do Dr. José Julio ; recoztheço 
que elle co:nmetteu erros euormas; faltas gra
vissima.s, imperdoaveia, mas sa.hiu honr.;.do, 
pobre. arrast.ndo as mãos pelo ~hão, e jáma.is 
comm~tteu utn• improbidada. ( M "i tos a:poiarlos.) 

O SR. THúMAZ PoMPEU :-V. Ex. fa•-lhe a. 
devida justi!&. 

0 SR. ANTONIO Pir<TO :-Tenho profundas 
<juei:ms do Dr. José Julio, e nonhuma do Dr. 
Pereira. que me é indiffer•mte; e si fallo hoje 
contra elle, é porque vai nisw uma alta ra•ào 
de intereasa publico. 

O SR.. RoDRIGUEs JUN!OB. :-VenhJ.m os fa
ctos e hio de l$r a devidA re•po•ta. 

O Sa. PRmsml!rn-E :-Lembro ao nobre depu 
tado que o tempo e<tá Mgotado. 

O SR. ANTO,.Io PINTO :-Pe~o a V. Ex. que 
consulte "- camara. ai me oOI1cede mais um quar
to de hor&. 

Consuli..Mla., a. cr.rna.t•a. concede & urgencia. 
. pedida. 

O Sa. ANTONIO Pu,-ro :-5ir. presidente, ni n
gue!ll dove sa 'por que eu traga para esta 
trzbuna odio 011 despeito, não ; nenhu•u destes 
sentim-entos me move contra. o Dr. Pereira.,q a. e 
me à a.bsolutam2nte indifferante. As offensas 
que tenho delle são llos que eUe fez aos meos 
patricia• pobns e infelizes, que ~~aq uelle tempo 
gemiam inconaola.veia, p.ela cruor;a. de commis
aacios ingra.ros. Eu fui um dos poaeos que du
rante a adminiatração do Sr. Dr. José Julio se 

Como ia dizendo, Sr. pre,ident9, o Dr. Pe
reira fundou em Baturite um hospital para os 
emigrantes doentes, onJe as despefas eram 
enormes. O De. José Julio , presid>nte da 
provinci& foi vi>itar Batlll'ité e provavelmente, 
como era. natural, teria dl visit~r o ho<pital. 
O q 11e fez o Dr. Pereira, pora i!ludir a con
fiança · àe seu amigo, e j 11sti fie-ar as enOl'tlle.s 
despezas daquelle e~tabelecimento 1 

O Sa. &oa!GURS JuNIOR:- O Sr. Dr. Pe
reira. era incapaz de abu;a~ da confiança de 
ninguem~ 

O SR. ANToN!O Prno :-Oa~a o no~re de
putaclo. 

H" vi• poucos doentes no hospital e, portanto, 
o nume1·o destes não corcespondh à. enor1ztidada 
da despeza.. O que se fez ! En~h2ra.m·•• todos 
os compartimentos do ho•pital, e tod"" as c~
ma.s foram occupadas par possoas sadias, com 
ot"dew. de as fingirem. do entes e ger:nat·em 
quando entrrLSSe o pr<JSidente dll. p1·ovineia ! 

Voua :-Oh ! Oh! 
O Sa. RoDB.l&UES Jcr;toR :-Venha a prova. 
O Sa. ANTO,.IO PtNTO :-Não se impaciente 

o no~ro deputado, quo a prov11 vira opportuna
mente, nil.o só por mim, co.rno por meio do in
querito, que requeiro 30 governo, e espero que 
se farã. 

Os facto• que aponto não são cousas que se 
inventem, e desejo ardenlemento vet tudo ioto 
esclarecido, visto qne a.é .hoje são ignoradas 
as contas da seeea ; até hoje o governo não se 
llloveu para tom .. r ao serio taes eacandalos . 

O Sa. RoDRIGt:J:&s Ju~IOR :-As contao do 
Dr. Pereira foram. lom&d&s pela theeou
raria. 
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O Sa _ THo><-'< PO>rPEU dá um aparto. J obstante ser in•igniJieo.nli.aimo e nuneo. ter ser
O Sa. ANTONiO Pn<TO:-Quando e como foram i vido para o _fi.ul a. qu~ era destinqdo, c~~tou aos 

IV das 1 cofre$ publ1eos mmtos eontos de l'GlB, que 
111a - foram pagos com saque• de farinha e d~ arroz, 
O Sa. RoDRtGUlls JoNIOR:-.V • E:x. nlio póde isto é, os espocul.adoros recebiam esses sa.'luea 

ter a pr~tenção de ser lll!l.lS probo do que o em pa.ga do trabalho da citada illumina~.ão, 
Dr. Pere1ra. como se tivessem vendido ao Dr • . Pereira 

O Sa. A>;rolHO PINTo:-V. E:t. não tel'á essa generos alimentioios. 
preteDção, mas eu a tenho, c a prova ê a roi- . Vozss: -Oh ! oh ! oh ! (Apartes. ) 
nha conduc ta dnrant& a. •eeca: qnan<lo todos 
queriain. ser commissaries e uegociar com os O SR. A.'ITONIO P1:.-To : - Estes e outro a 
soccor,·os publicas, eu me afaata.va. delles como e :.e"?-ploa dados po: u":' homem da co~bn~~ do 
de uma lepra immunda ; perdi alguma coua~ pres1dent~o d~ pro:vmc1a. fo:am contagros~ . !'llo 
que possuía, mas nunca. _quiz Lirar 0 pre- houve ~mmiSSa.rlo que ~fizesse a .sUR: lll!lt.a.
juizo das Ja. .. rima.s e afllicções dos meus pn- çio. Fo1 tal a ~rverB>d•de na dutr1bu1çfo 
tsicios. · 0 do.s soeeorroo pubheoa, o es"!'-ndolo cnego11 a. t>1 

_ ponto, quo, entre 011tros mu.ttos faciOs. eu :tela-
O Sn: Tao:~~Az PO»Pw: - V. ~x. na.ova1 1 w.;io segui.nte: -0 ehefe libers.l,tenente-

b~m >SSlDl- · coronel Epiphanio José Ferreir-a Lima. ...• 
O Sa •. An'ONro PrN:ro:-:-Vou muito beDI; digo o Sn. Ml!To~:- Inimigo de V. E:<. 

o que lenho na. eon.~e1en c:Ja. ~ . 
Si eu fosse como muitos, nãoesblria pobre, O Sa. ANTONIO PINyo: - De1x;e-me contar o 

tendo salvado :~penas daquelle n&ufra.;io de facto._ Eos3 \enente-coron~ :-br1gou abuaan~o 
dessraças a minha honr .. e dig-nidach (A.p oi<l- da ~m1zad-. e ~nfisn~a polittea,_ a um ~maus
dos. ·cruza,•-se m-uitQs a.pa1·tes. 0 s.,.. presi- sar10, o Sr: Joa.o Rodng11es d!l. Silva, abas h o-
dente reeZama a.ttellçiio.) mem bem tntenclGnodo, a a9s1gnar um saque 

· . fo.lso con Ira o thesouro, em favor de um sou 
. Pr_oToeo os nobres deputados de t;tnoha. . pro-) protegido._ . 

vmet•, que com tanta. vehemeneta m e 1nter- . 
rompem, qne apontem um facto aó que com- O SI\. RonruGUEs .Tu NtOR:- A prova d1sto. 
promett:. a minh honra.. (Continuam os O Sa. ANTONIO PINTO:-- .. s.que d~quillo 
'!Partas. O Sr. presidente •·aclama a.ttenção . . q11e nunca comprou a commissão e na htpor-

·N!i:o quero dizer com isto que no Cearó. não tanciá de 24:000$. O eommiseari'o João Rodri
e:xiata.m, como eu1 muitos bomena bonra.tlos, e. gues :ficou ta:o indignJ.do com a pre68ào que 
C<Jnf,sso que entro estGSSOll o ultimo: m~s po•so soffreu d• Epiphanio, que, depois de assignar o 
assegurar _a esta augusta ~am~1·a qne muitos saque falao, fez d• Brttto,-quebrou a penna de 
comm1ssa.•ws foram verdadeoro• ID.drõea de casa· encontro a parede· pr<ferindo estu palavras : 
'ca e l11va de pellica, na phr~se do Sr. Leoncio ~ E ate diabo não a.~signar& roais nenhlllna la
de C~rvalho. (Ootltestaçües. apal'tls. O Sr. droeira. » (lfilarida.de geral.) 
pt·eslfle~te r~o!ama. a.t_tenção.} 0 SR.. Jos~ 1\luu.>.NNO :-Por qn• não de· 

E a nao se1, Sr. presidente, q~al .a nz«o IX!r nunciou estes factos antes. da nomeaçllo do 
que o no~?re . deputado pelo 4• dtsLru:to de ':''- Dr. Pereirn ! 
nha pronneta morte de amores pelo comm1o- _ 
sario, Dr. Pereira.. O Sa. ANTONIO Pmro : - Denunçu~r '}Uem Y 

O Sa. RonsJGVEB JtrNJOR :- E' porque é nm• 
inju>tiça clamorosa.. O Sr. Dr. Pereira di
ziam até que era co-religiourio do nobre de
putado. (Ha outros muitos apa.rlll.) 

o lllr.. Plusrn»NTD :-Peço o.os uobros depu
tados qu.e d eixem o orador continu.r. 

O Sa. ALXEIDA NnGOiltnA :- Si ó con.aerva
dor e aceitou a prsaideneia, não tem p robidade 
politica. . 

O Sll • .ANTONIO PINTO :-Por este lado nlo 
há o qu.e eensLirar, porquo nnncll o conheoi om 
posição pOlítica definida ; acredito qae seja li
beral, pelo l ogar de confiança que Yl.Í exercer. 

Sr. presidente, o Dr. Pereirá a indo. pra. tieou 
u.m acto qu' mo p:l.l'eoe c:l.l'&eteri ... r b ~m o aeLI 
amor :i. classe des\·alida, cujo patronato· lhe 
fora confu.do. Não tendo mais o que fazer com 
os dinheir.:~s pablicos. inventou um. meio de 
extravinl-os do seguinte modo : projeotou e 
rea\Uou uma coll.8B..que elle chamava tUumina· 
çio publica., na cidade de Baturitá. Mandou 
enterrar uns paus pelas rnas da cidade, tendo 
cada um um pe'l.ueno lampelo, onde devia eer 
depoaitado o kero.:enc. Esac traba.l.h<l, não 

O SR. Josi :M.l.R!Atrno:- V- Ex. 
O Sa. A :<lON!O PINTO:- Já denunciei pela 

imprensa repetida• vazes, nio com aa immu
nidade• de deputado, """' com a minha reapon~ 
u.bilidad.o individuo.!. O Sr . Flency estava DA 
provincia •}Uando escrevi contra o aea secre
tllrio, o qual, em vez de me cha.m~r :1. reapon· 
u.bàidade, dirigiu-•• ao Dr. Cordolino Barbas~ 
Cordeiro, j11iz do direito do Baturitó e meu 
amigo particular, supplie:~ndo-lbo p&ra que o 
salva•so. 

O SR. RODRIGOES JuNwR:- O Dr . Co1-dolino 
fazia juotiça ao C&l'~cter do Dr- Pereira. 

O SI\. Al\--rOSlO PINTO :- !nfelizmen:e j ã é . 
fallecido esse digno magistrado ; não pdda 
fallilr mais. (G'onti»ua"• os a.partes, chamando 
o :Sr. presidente repetidas uezes a; attmçao.) 

Em BatLil"Íté, Sr; pre•idenl.e, a l&drooira 
tomoa taes proporções, que basta esta simples 
demonatraç!o para. se conhecer a verdade. Nos 
mezes de Novembro e llilzembro de 1877, na 
época mai~ rigoro:.a d~ •ecca e da emigração, 
o· Dr. Cordolino despond •n, como presidente da 
eommisoão d6 soeeorros, duzentos e tantos eon-
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tos; lOgo que em eidad!o honrado d~mittiu-se, I p&iz e ao go~ern.o um áttenta<lo enorme .e gra.
aquelles qa.e o sú.ccedoratn. na. referida com- vis;imo que tinha commettido Lui• Ribeh·o . . . 
maoão gastaram em menos de Olll me2 1. 500 o g.__ RA.ali:o t>a C.u:rno.: :-E'•eu inimigo, 
c:oatos! e V. Ex. llilo tem razão. 

O Sa. RoDRlGOnsJum oa : - A prol'IL disto. 0 Sa. Amo~'IO P:rs~o: .... ., de que modo! 
·o" Sa. ANTONIO Pn<TO : - A pro~a disto está lnsultond~ :.tr~zmente a ru:>.~ strl\ttlra. braú

naa contas do !besou ro. O nobre doput~do, quo ieira, napeosoe. de um do seus digJI<\8 me,ubros. 
é do go~erno, e dispõe do todos os recurs!la, E por que m.eio ~ 
mande tirar a prova par& me confundir. os ... BJ.RÃO n.: C.\OSINOÊ: - E' sou inimigo. 

o sa; ZA'MA.: - Qoero allega é quem v. Ex. foi guerreado por eu~ oro a\l!IS preten-
prova.. 9ões cleitora.es. (Cru~an1-se '""·ios apa•·tes.) 

O SR. ArnomoPt:-<TQ:- Não posso trazer O Stt. PaEs!DE~-rE:- Alten~.ão _! 

eommigo o arcb.ivo do t.b.esouro, p~r& provn.r O Sa . .A.NTOJSro Ptmo:- O Dr. Manoel da. 
tudo o <J UO qum:m os nobres deputadoe. (H a I Cn!lba. e Figueiredo, jui:z. municipal n:>.qu.elle 
muttos apartes.) . tempo, da ca.pital de nunba provineia., leva 
O~ .nobres dep_ut~do~ arguem~me por otfender a. inf~lieidade do dever o. L uiz Riboiro 

·a nn.nha ptOVluClo.,_ pronunclando-mo deste 400$UOJ. Aproveitando-sG dest a eirc ltmstaneia, 
modo, mal en devo d1zer-lhes que estes focto> Luiz R.ibe!r~ quiz imp<>r-lhe uma aantenç>, 0 
!la.d.a ~epoem contr_a o Ceará, depoem ~ontra os jalgarn.n to de >uno. causa ; m.., 0 juiz, elenn
lnd>viduoo qu~ n~o "'!llberam cumpr1" o se~ do-se á altur:>. de sua dignidaie, repelliu o 
dever .; o CeMo. na~ fo• aquelle que fort.ou, fot credor audaz a Js.vrou & senten:;a couforme 
o que sofl'r.eu. (Apo•ad~s-) . . julgou de j u.1tiça. Foi isto motivo pnra. que o 

Sr, preSJ.dente, Glll mt":ha provlliCl&, naquelle heroedn nobre :Barão do c~nindá. -. 
tel!lpo de horrores e sofl'runentos,appa.receu até 
a mania de alguns que lembroram-se de oer 
titul&res i co.~ ta da misorh publica. 

Vou refe1·ír wn f&eto dessa naturez:<. Houve 
quem tomasse a umo. pobre vin..-a umas torra.• 
pel& quantia de 4:000$. Pois hem: es•a• terra• 
foram doades ao governo pela generosa av>ilin· 
ção de 36:000$, aJim de que o avultado r;reço 
despertasse ~ benemerencia únperia.l. 

o Sa . B.u<7\.0 DE c~~\:O:Di:-Meu hotúa, niio; 
& um homem prestimo•o, ~saim roconhocido por 
grego~ e troyattos. (H~ outros apartes.) 

O Srt. A.'IT0:-110 Pil<!o: - Pois beru: o;te heróe 
prestimoso e :l.Ssim ·reconhecido por gregos e 
~oya.nos, w phraae do nobre Ba.rão ae Ca.nin.dó, 
annunciou, peleis jornaes da. capital, a venda de 
um escra. v o e de dlla.s escrll. v as com si gnall\l ca-

0 Sa. fuTISBOJ:U. :- Olhe qa" isto é contra. rae teri~ticos do juiz e de.s h•mãos do jui~, a quem 
um ach·ersario do orador. inou.lta.v .. a•sim p•ra vinga.r-se de ou~ indepetl-

0 Sn. ÀNTONIO PrNro : - Pouco imp<trta ; a dencia . l •to ae passo\1 com repag nancia ge,al 
doação foi feita por eseriptnra publica, recebi.dl' de todo o p ublico cllarense, e foi desta ttibuaa 
pelo presidente da provincia. denunciado pelo dis~net.o lib~ral Dr. Frederi® 

Pamplona., que por certo não era· inimigo de 
O SR. MnoN :-Tenha. a. coragem de cizer Lui• Ribeiro. pedindo ao governo sovAra puni-

o nome cle•u pe550a. ção PJI-' a tão negro aUentado. Co.tutou que o go-
0 Sa. A~-roNIO PINTO :- Para i•so nio é pre- verno ;a d6p0rtar o estrangeiro ousado, mas 

ei•o coragem, meu coUega, o o Íll'fO com o. uma inlluenoÜ> l ibeut, por conTenienci>a que 
maior indilf~rença e trunquillidade . O doa<lor nio convém lembrar, intorveiu no negocio, qne 
foi o e$trang-eh·o Luiz Ribeiro da. Cunha, e o fi~ou assim suspenso e sem ·a neces&!lrilt. nolu
valor da doaçlto mos~ra que clle so ti una em çlo. (O ruzam-se muíto8 apartes . ) 
viata illu~tr o governo, para conquistar um~ o Sll. I'ro:stnlUfTE:-A.ttenção! O nobre de· 
graça., q!le só é devida o.o tahnt.o c á virtude . pul.tdo pediu prorosação da urgeuci" por um 
(Trocam-se muitos apartes, 211e tt<fo JlwZ<!I'am quarto de hol'll., o o t8mpo já esti termin,.do. 
•er tommlcs .) v. ~c:>:. n~o póda contiau:>r a fall~r. · som nova 

O Sa. T11o:lu.z Po:I!Pl!:U :- Note V. Ex. que ó delihe1·a~ão da ~amar&. 
um conserv:adox· • Vozss :-Peça mais t empo. 

O Sa .ANrolOIO PllOTO ;-B' cxaeta ou nílo o. O Sa. AIITONlO P!:ST~ : -·Pe~o • \'. Ex . que 
doação Y êonsulte a casa si m~ concedo >Uais \ltll quarto 

O Sa. TRO)!.\z Po)!Pllitl :- Sei que fez esta de h.ora. 
doação. _ • . . • ! O Sa. PllE&IMKTE : - Acsirn \':lÍ 'toda a pri-
. o Sa. R\1\ ... o ]):E c.~NINDE :-Está. se sprovel- . meira p&l·te da sessão. 

tando de. ll'ibana para. vinganças pessoaes. I 0 SR. ANTOr!Io Pt~'TO :- Pelo menos t O ro.i-
• O Sa.. ANTONro PINTO :- Não é cxacto; caton nu tos. 

<hnndo Ulll~ "orda.de que nio ptlde ser contes- p ul · 
tad~ por ninguern. e nlto é a primeira l'ez que O Sa. 1\ESm:EN'l'B cons ta a c:~.!ll~ra. e esta 
o.a proozoa de Luiz Riboiro são denllnciadas Mncede a prorogação pQdid~. · 
dlllta tribuna. AniP.< tle mim, em i86i , mais ou O SR. A1-<'!0NIO Pino:- Sr. presidente, V. Ex. 
mtnoa, um illutr.~ libol·al, llm digno eonrense, e e•ta i llust<'<> eamara. deve•n ter· noLado .que 
de ~~&udJ&a memol'ia. Dr. Frederico ?&mplona, sempre q_ue trato dos negocio• d& SMc~ de. 
levantou-se nc•t~< tríbun~, para donanciur ao minha. pro'l'incja, G%alto·me um pouco . . • 
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O SR. SoAltES :- E com toda. a razio. 
O Sa. ANroNlO Prmo:- •... e n~m. é pos

sivelo contrario. Quem viu, c amo eu \i e como 
viram aquelles que se o.cha.ram no Cea.·ó., cb.G
garew. milhares e milhares de desgra011dos, 
nú.s, .famintos, ex.hab.ndo o ultim.') &U$piro, ca.
hirem extenuados por extrema fraquoza. n~ 
calçamoutJ das rua• da capital, pedindo mi
sericordia e supplicando pi o aoa ingratos com
missa.rios, e a.lli mesmo morrerem velhos, 
mo~ e crianças, emqo.1nto ::tqu:üle.i philczn .. 
t TOP"3 mais se occup::tvam na bo3- organização 
dos meios illiç itoo da larlroein, indiffere ntes a 
tudo, menos ao propri.o inter-e.ss~ e á. infamia, 
nll:o pôdo deix~r de aentú- o:<arcerbarem-se ~· 
d·~res ~o seu coração. 

Não ha o:lio · bastante, uão hl indignação 
gue seja capaz de pintar o rigor, a cruez.~, a 
indifferenç~ e a brutalidaih •nesmo ~e certas 
comlllissarins perversos DA distribuíçi!o dos soe
carros publicos. 

O Sn. . THOM.U. PoMPEU : -Mos; na quastil.o 
vertente~, Y. Ex. n!o ob1·a bem trazendo o 
non~e de e~rtas pessoa~ , que não Ast:lo anvol
vidas n:~o que~tão. (Ha outros aparte• .) 

O Sa. ANTomo PtNTO :-Ha um encadea
mento tal, uma ligação tio intima nos negocias 
da secca, que todo:s elles se prendem por umA 
meada; não Sê póde peg>r, n_'nma. ponta sem "" 
tocar em outra. In,·olunta~iamente tenho foi
lado de certos nomes, nos quaes niio protendia 
fall,.r, mas >Oil l evado a ioso pelo• muitos e 
repetidos ap>.rtes dos nobtes deputados. Eu 'lue
ria r&strin(rir-me ó. ma.teria., e falh,. só mente do 
commi•sar1o, presidente da provincia. de Go~az; 
e·ntretanto, 'Q.Jna eousa traz outra., e el.S a. 
t'IL2iiO por que ma tenho occupado de outras 
pessoas. 

Sr. presidente, corao disse, não posso exhibir 
neste momento as provao de minhas a lloga.çõeo, 
pôio não vim preparado pa.ra accusar um réo e 
nelll espera.va. o seu julgamento. Por ora a 
prova. que offereço é o empenho da pala.vra. de 
honra de um ce&rense e • grande responsabi
lidade de um deput.ado. 

O SR: RonRtG~s Ja>HOR: - Não se fazem 
áeeuaaç~s desta ordem, empenhando s6menle 
a pa.hvra de honra. · 

O Sa. ANTONIO PtNTO :-M11ito bom: quoro 
que o go,·erno mande pro<:oder a.ó inquorito 
que re'lueri, Mbre n egocias da secea d e minba 
provine1a, e d •ade já me olfereço para dar
lhe a. l •nterna de D1ogenos ; hei do mostrar 
010 fund~s abysmos daqu.ellas deograç4o, dcpoüi 
do que contarem06 os lionrndos e os ladrões. 
(Cruzam-se muitos apartes, que interrom
fle ri1. o orador. O Sr . pre:idente reclama at
te»ç4o.) 

'0 que eu digo, senhores, não são meras de
clamAções, são ve:-dade• tristissimas. e lamen
taveia . 

··o Dr. Pereira retirou-se de B•tnrité co
berto de lour<tS e triumphos; parecia um beróé 
romano su >indo .ao Cap1tolio; na.!& lhe faltou 
:na ·na gloria ephemera e que prestes h dea
&J"~&recer como um 'sonho ; e si elh nJ.o tem a 
felicid•de de ir ocCu)!ar incontinen!G o log ar 

de secretario da preside neta, Jogar onde muito 
podia infl.air DO pagamento daa eooto.• dos es- . 
peeubdores; ei ello nãG fos<o nomeM.o soi:re
tario, digG, teri~ cabido logo, o co.hido de uma. 
ve.z. 

O Sa. METoN :- Ello está muito superior 
a tdoiato.(H<% 01Hros ap,.rtes. O Sr. presidente 
recla•na aetença'o.) 

O SR. ANTONIO Pr:o.'TÓ : - E poderia ~star, si 
Livesse s•bido cumvrir o seu d Jver, como 
esta oSr . Dr J~sé Julio, contra cuja probidac!e 
nnooa lovautei a voz (apoiados), n~o obstante 
ter elb procolido mal p>ra eommigo , o 
p1·ocedido na. sua. administraçl!o de modo a 
me tel' dado logar a accus~l-u com maiLa ve
homenci.o.. (Apoi,.~ss .) 

UM SR. DePUTAOO : -' Isto é muito honroso 
par& o Dr. Jo•ê Julio e para V. Ex. 

0 SR. A NTOKIO P rmo: - E: tem razão o 
a.obre deputado ; é muito honroso para mim, 
po;oque n~o sei calu.mniar a ninguem. Ora, si 
o Dr. P 11 rairs. fosse um home1.0 d.igo.o do res
peito, si fosse um coração á imtt,qern de Deus, 
como disse um ganh~dor americano, a quem 
elle p agou para elo ; ial-o e deu se11 re trato p•ra 
ser collo>ado em uma ob~a de encommenda, eu 
por certo nio viri~ aqui aecasal- o, .n em leva.n
tar factos con tra a sua probid:tde. 

A' vista do qu e tenho dito, Sr. presidente, 
hnve ndo abandaute mcis,e no pa1·tido liberal, 
onde sobram r.aracter9• p n,os . homens dis
tinctos, intelligencias brilnantes, vai ~rocnrar 
no es'l ueoimentO um commisHrio da s ecca. dO 
Ceará par> eutregar- lhe o• . destino" de um& 
grand' provincia. 

O Sa. RoDBJGUzs Jm."toR: - E ' um homem 
muito dig no. 

O Sa. JosÉ MARIA::<No:- Conhe~o-o desde 
rapazinho, e eei qu~ é muito digno. 

0 SR. ANT ONIO PJNTo:-Sinto profun dsmente 
este gran e,·ro do nobre ministro <lo i rnperio, 
infiuenciado aem duvid& pelo nobre ministro da 
agri culturA, o Sr. Fleury, que conhece de perto 
o llr .Pereira o vil nelle utn pr ·aidente pJ.S•ivo, 
capaz de obedecer-lhe em tudo ceg .. m m te, e 
tral.a.t", eom espoeial agrado, de eo.a , e leiç.ão. 

u~r SR. Dl<PIITADo:- Não chega a · tempo. 
O Sn. AN1'0NIO PrNTo :-A eh lq!o ha do ••~ 

adia.da , e já me consta. qae vai ser. (Oh. ! 
oh! oh.! Apartes. O Sr. presidente r~dama 
attençl!o.) 

Sr.· presidente, muito poderio. ainda àizer 
com relação ás gravisaim •s futas com:netti~.s 
pelo Dr . Perei.t3, na. qualidade de commissario 
da secca: m•s as que apontai são t.ão imprn-
tantes, que o governo nao ?Me deixar de to
mü-as n a devida consideração . (Apoiados da 
mino•·ia. Continuam os apa.rt~s do Sr . R:~
drigues Junior e o~<tros.) 

Os nobres deputadoa de minha provtneia nlo 
têm a cora~em do dizer a ver lalc; m~s 011 a te
nho e h •i diz:r ; nl > a&i m~<mo a.i a lguns dolr 
nobres d•!putados c,·,mbem Coram c rwJUi:~sario .,,. 
(Riso. Reclamações. O .Sr. presid~>>te r ed a· 
me attenção.) 
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O SR. RonRmm<s .Tu::<IOR:- V. Ex. deve ter 
._franqueza da fat.et a a.cclisa.ção. 

O Sn. AN70NIO PtN7o: - Mais franco do 
q11e sou não <i possi1·el. ( Trooam-se muitos 
apartes. Susurro. O Sr. presidente ~hama 
r~tpetidas -r,.e:e~ a af.f.ettçi!a.) 

Sr. presidente, não me faltar-i a Op[)Ortuni
dade para voltar a esta. ma teria, e rnuitll dese
jaria. que as minhas ~llegações fossem contra
riadas pelo governo. 

O Sa. R<lDRlGUE5 JuNIOR:- Oh! como ê que 
o go,·erno ha de convencel-o dJ contrario~ 

O SR. ANTONIO PJNTO :-Nada mais simples: 
:msnda.ndo fazer o inquerito que requeri, e es
pero que se faça, 

Finalmente, Sr. presidente, p~ocedendo do 
modo por que procedo, entendo que presto um 
relevante serriço ao pa.iz e ,·,o governo dizendo 
a. verdade, e nem ~ço injuria nenhuma ao pro· 
sidente d' Goya..z; si injuria sotrreu elle, foi do 
orgão .do partido liberal da minha. p~ovincia, 
que quando menos dizia deUe empr.;~va esb 
pbrase eloquante ,-~O Sr. Dr. Pereira é um 
prolong~meuto da c~iadagem de pala cio.» 

o sa. Josi; MARU.NNO :-Linguagem apai:to
nada. 

o Sn.. A!i70~IO PINTO :-Não sGi; e o org;o 
liberal da mmha p~ovincia, de '1 ue é redoct.or 
em chefe o nobre àeput2do, o Sr. Thomaz 
Pompeu. (Riso e trocam-so muitos a,partes.) 

~r. pre•idente, agradeço a. esta augusta. 
cama.ra a paciencia. e bondade, com que tno 
ouviu, assegu:rando-lhe, po:-êm, que, em paga. 
de to.nta< attcm~ões, só lh<1 direi •empl'l> a ver
dade e só a verdade. (Apoiados. M,.íto beol! 
O orador ~felicitado.) 

O Sr. Rodrigues Junior (pe~e> 
ordem), n<o querendo interromper a ordem dos 
tnb~lho• pat•a responasr imme~idamente ao 
Sr. Antonio.Pinoo, pede que se consulte a. casllo 
si lhe concede uma urgench de 15 minutos M 
sessão de am&nhã pa.ra. esse nm. 

Consultada a essa, e ~oncedida a urgencia~ 

O Sr. Lourenço de Albu
querque (ministro do estrangeiros) (pela 
ordem) pele qu& se comulle a ca-a. si lhe con · 
cede uma lll'goncia 110• einoo minuto• pa.ra res
pon:ler imruediatamen\e ao Sr. Antonio Pinto. 

Cenaoltada. a. c.::sa, é concedida a urgencia.. 
O SR. PaJ<sml'lNTE:-Tem a p~Ia-,.ra o Sr. mi

·ni$lro d~ estrangeiros. 

O Sr. Lourenço de Albu
querque (ministro de e$tra.ngeiros):-Sr. 
presidente, ea não podia deixar que pa.ssassera 
sem res:ooata immediata as palavras acerbas 
que a.cabam de ser proferida.• pelo nobre de· 
putado pell\ provincia do Geará. 

0 SR. JosB' MARIANNO :-Tão ae<Jrba quan
to ioj~IStas. 

O Stt. Loun~;;ço nz ALBUQUBllQUB (ministro 
ele egtrangeiros) :-O governo norneon o Dr. 
Pereira pre•identa de provincia, por~ue faz 
delle o maia elevado conc·1ito. (Apoiados.) 

O SR. Rooazauga JuNIOR:- E muito mcr-e .. 
cido, digo-o alto e bom som. A provinda me 
conh~ce e conhece o nobt·e deputado. 

(Ha outros apartes. O Sr. presiciente recla
ma attey,çõ;o.) 

O Sl\; Louu:~ço DE ALu-.-QUl!lliQU:< (ministro 
de estrn.nr;âros);- Não tfi!Uho :t honra de eo
nbacer pesso~lmen te aquelle illustre cidadão, 
znas quem tem para o.tteataraua honorabilidada 
o teotemunho de Jos~ Julio de .~l >uqucrque 
Be;rrns, cuja. nobreza dP. cara.ctAr o honrado de
putado reconhBceu (apoiados), e o da André 
Aa;usto de . Padu~ l<'leury (apoiados), creio 
que póde multo bem a.lfrontar aecusações vagas 
de quem quer quo seja. (A.poiaios t ap"rle•.) 

O nobre deputado, depois das ailegações que 
fe.z, allegações gra. Yissimaa, porém desacom
p.,.abadas de pl·o,·as, e de que S. Ex. devi!' 
a:Jsta,r-se. acre.sc;~tou: ha um meto· muito 
facil de saber si sou injusto ou não com o Dr. 
Pereira-manda .o governo abrir um inqoerito 
na província do Ceará. 

Sr. presidente, para que o governo seguisse 
o conselho dado pelo honrndo deputado, seria 
necessll.l'io demittir primeiramente o Dr. Pe
~eira, e dasto modo satisfazer precisamente o 
fim que o honra.do deputado tem em vista. 
(ApQiados ~ apa.rtes.) · 

Não; o governo não fará áqueUe cidad~o a. 
inj 1.1ria de tn~n<hr proceder a um inquetito a 
respeito dos seus actos (apoiados; muito bem; 
apartes); elle está acirua de injust.., e pe
'luenr.s suspeitas. (.4.poiados e apartes.) 

Elle foi commiss9rio ào go\·erno e prestou 
suas contlls perante a thesoursria de fazenda ; 
era neceB!Iario que todos os empregados da
quell• repartição fossem ímprobos e negligentes, 
po.ra lho darom, "i ollo não th·e••e pro~dido 
h.onradamon~e. a qui!a.Qào que obteve. 

O Slt. ANroN!O Pnn-o :-I'-'lo prova demaia. 

O Slt. LoURENÇo DE ALBUQURQUE (mini$tro 
de estl'an[!~iros):-Não pro\' a demais. 

O nobre deput~do faz accu 'sçõeg de tal or
dem que bem revelamos sentimentos de pai-.:ão 
que o dorninam. (Apoietdos.) 

O SR. ANroJ:<to PINTO :-Não apoi•do. 

O SR. Lootut~ço m: AL,.UQOllll.QOJE (ministro 
de e<trang•irDs) :-S. Ex. chegou ao ponto de 
affirmar que o Sr. D•. Pereira tinha. fund.ldo 
um hospital ao qual se recolhiam não oó
men~e eníermo:s, senão ta.mbem. ho:rnens v~ 
lidoe. 

De sorte que, Sr. presidente, p ara áceusar 
o Dr. Pereira, S. Ex. não duvida comprometter 
medicos e mois eznpreg'llodos O.esse llnspital. 
("!partes. ) • 

Sr. preeid.:ln te, niW ha Dada que me <l&Use 
mais tristeza do que ver o pouco apreço qtte 
meree~m do alguns as reputaçõ~s alb.~iaa. 
(Muitos apoigàos.; 

O homem de beill, que sabe o que ê honr& ·ÍI 
dign~,l~de, não fa.z neeuaa.çõ~s graves sam 
accmpa.nbal-as immedia.ta.mente de provas suf
tieientes (apniaàos), sob pena. de expor-se ao 
conceito de levi3.no e apa.ixonaõo. 
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O Sa. ANroNro PINTO (lma.atando-se) :
Não apoiado. tenha a bondáde de reti~a.r a e:<
pregs:ão V_ Ex.. nã:o póde insnUar um repre
sentante da n>çio. 

O SR. Louaa,ço DE ALBUQUERQUE (miniJtro 
de estranqeiros):-Não me r~:firo ao nobre de
putado; falto em ge1-al B enun(!io um~ proposi
ção verd':l.deira.. 

(T1·ocam--sc · muitos aparte$, r~clamações; 
"'"·""''•o. O Sr. presidente recla•na a o1·dem 
tangendo as campainhas.) 

O Sa. AurnmA ~OGTJEraA :- O Sr. ministro 
está insultando os deputados. (A.poimlos e não 
apoiados.) 

O Sn. LounENÇO Dll ALBI:QU1tl\.qUD (ministro 
de estrangeiro:) :-Eis o que é coberencia i 
Aiuda hà pouco contentes e satisfeitos ouviram 
fazor n um homem de óem aecusa<}ões d.csacom
panhodo• da pro'"'" ... 

O SR. ANDtUDE F!GtiJlHM :-São bctos po
sitivos ; o governo deYe mandar iuquirir. 

O Sa. GONQ.!.LYES FERREIRA. : -Eram accu
saçães, pelas quaes o nobre deputado é respon
savel ; V. Ex. G que não pód" esta1• a insultar 
os d•lput~dos. (Apoiaclos c ""o apoiados.) 

O 811. LounE,..ÇO DE ALn UQ.trERQtJE (mil'istro 
de estranget1·os) :-Não insulto a ciuguem, 
80U íncapnt do insultar. (Apartes). 

O Sa. PREBIDE'-'TE : Ordem . Senhores. Pre
vino a. V. Ex. que os ti esgot>do o tempo. 

0 SR. LOURE~ÇO DE ALBtJQ.UEl\QUE (',ni
nist1'0 de estrangei•·os) : - Dizia. eu que ha 
pouco ouvi>m com satisfação as injustiças de 
que era victima o Dr. Gomes Pereira e agora 
não toleram esta propcsJção :que· sob pena de 
leviandade niio se àcvorn fazer a.ccuE>D.ç'õcs .sem 
proYM. Entreta.nto fallei em geral, som ap
plicação ao nobrQ deputado, que, como tal, tem a 
ta.culdade de diler o que l>:m lhe parecet•. 

(T-;·ocam-se apa•·tes e a Sr. ['residente re
clama a attenção.) 
Qn~ndo o no:Jre deputado ou out ro qual~ue1• 

represon~:lte da nação aeensa•· o presidentJ 
de Goyaz exbibindl provas, irnmediat1mente o 
goyerno cumprirâ o ::~a.u dever demittindo e 
mand..nnd1 re'>.ponsabilisa-r o seu delegado, si o 
caso o exigir ; mas não pód~ den;ittir um pt·e
sidente <ll provincia por simples alleguções. 
.Ora equivalerja. a. urn<1. demis:s,ão o :i.nqu.erlto 
que se aconselha :w gJv.~rno. 

Limito-me a estas declarações, que me para
Mm u1stantea. (,\iuito lle>1>.) 

O Sr. José 1\J:ariauno (pela or
dem) :-Sr. presidente, peço que consulte a casa 
~ co:wom na invers o da ordem do dia. para que 
attendendo-se a urgcndn do projecto d ~ rev(}
gaçao de leis provincillO'• attendendo.se a. que 
para o di L 3ú est>io con•ocaias algaru's assem
btéas provincioes q,uo nnda púdern rer,olvcr sem 
conhoccre:n o acto dofinitil·o do pat•ln.mento , 
entce immedí~t:lmcnte em di~casslío o projecto 
n. 206 B. 

O Sr. Bulhões Jardino. (t>ela 
oYdor,•): -A ma teria q,ue se discutiu, ha pau-

co, é muito importante e interessa de perto a 
minha provinch. Pori sso peço a V. Ex, 
consulte á c!unara si convém a prorogação da. 
urgencia, ~ontem concedida ao nobrD deputado
Antonio Pinto, para que possamos ouvir hoje 
mesmo o nobre deputado pelo Ceará o Sr. Rodn
gues Junior. 

D~darn à camara que nãQ fui ouvido sGbra a 
nomeação do presidente de Goyaz, o qual uilo 
conheço, e por isso des~jo qM a luz se faça. 

O SR . .ANor.Aol! FrGumnu.:- M:>s V. E:t. 
foi o11vido pac·a a demiss~o do antigo, 

O Sa. BtJLBÕEs JARDIM : - Tambem não. 
O Sa. C~nLD8 A~!'ONSO (ministro <la IJ'-<er

ra.:) - O g:-tbinete niio ouve nem. ps.1·a demit.tü~ 
nem par.1 nomear. O no b1·e deputado pol· Goya:t 
não foi ouvido nem tinho. que o ser. 

O Sa. PaESIDENTE :-Já annunciei a ordem 
do dia. Não ?Ossa, pol'La.nlo, aceitar o requeri
mento do nobre deputado. Vou snbmet.tet• & vo
tação o requerimento do Sr. Josó Marianno. 

Posto a votos, é approvado o requerimento do 
Sr. José Ma.rianno~ 

São lidas, apoiadas e entram em discussão 
com o proj e e to, aa seguintes 

Emenr;lq.s 

Acrescente-se : 
Art. 2.• Fica o governo autorizado a supprir 

o àe[icít occasionado nos orçamentos provin
ciae~ pelo. revogoçü.o do.s presentes leis, po
dendo fazer as operações de credito necesaarias 
para tal fim.- Jose Ma,-ianno. 

Supprima-se no§ 'ZT do a1"t. 2• da lei n. i40S 
de 9 de Junho de 1882, d> provincia <lo Rio 
Grande do Sul, a ultima parte cotnprehendsndo 
as palavras - e so !Jre o que nella for f&t>ricado 
iO rciis por litro.-Martim Francisc•J Filho. 
-Generoso Mm•ques -Josê Maria;mo.-Ra
tisbo,M .• -Bc::(l:r•ra Oat.:~alaan.ti. 

O Sr.l<"'erreira Vianna, agrade
cendo ao nobro presidente da eamm·a, por haver 
S. Ex. mandado collocar sobre a mesa, confor
me o seu pedido. "" leis pro\;nciaes, obssrva. 
que ellae llllo estão complet1.s, c que demai1, 
não tendo tempo para e~au1inat-as, n~o póde se 
aproveitar da. graça que lhe é feita. 

Parece-lhe que. no. presente sessão ainda não 
foi presente ao p >i'hmento um projecto tão im
portante pota proprh materia, pelos a.ntece
dantes que o explic:~m e pelas tij:nerosa~ conse
quencias q ne della se devem esperar : e pm
isso n!i.o 1iJde rJ.eixal· de e:.;tra.nh<lr ~ ausencia 
do nobre presidente do conselho, a quem incum
be à dü•ecção finaneoira do poiz. 

Esta ma teria deve merecer de S. Ex. mais 
p !rticul•r attençiio tio que aquell.aB que se 
debatom no •enado, porqu<> entenr!e não só com 
o.s fi 11anças pro priamonte do gove!no get•al,como 
com as finanças de tod"s ~• provincia• do bn
perio ; agi~a profundamente oz:; inLere:sees locaes 
e provin(!iaeR:; e, portanto. vai refl.ectir sobre 
o q a e temos de mais solido e de mais ele
vado· interesse- a unido.de política. do Im
perto. 
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O orador insiste sobre este ponto, pot•que dê
aejava. que S, Ex. lhe declara••• si aceitá o 
:ulàitivo ou emenda. a11resentada pelo nobre de
put:>.do por Pern~mbueo, o qu~l 1•ni sobrecar
regar a r~ceita ger~l do lmpe1·io com. uma. 
quantia consid.er~vel,quc não podemos prefili:ar, 
:mas temo• elementos par~ calcubr. 

O nobre ministJ'O da fazeruh, tendo obrig&~ão 
de re;gu.ordar o orçaroeJJtO d' um desequilibrio 
ainda maior do que levou desta e~mara para o 
senado. deve, com esta emenda achar-se eo!lo. 
cado em uma situaçã~> doloro>~ e apectad•. E' 
uma em~nd~ de verdadeiro opposicionista. 

S. g:s:. de da. rir dec1át·ar-no:.~ positivamente 
si aceita, ou si op [){íe-•e a que a emenda. seja 
votada do sorpreza,::orque, a S. E;:., como presi
de!lte do con>elho, cabe mais só•·ia. r.csponsallili· 
dado. 

A emenda não só collooa o governo na. 
maior difficnldade, çomo envolve utUa politica 
ânanceira q ne n·a.z por consequeo ci~~ a .SUf'pre ,; ... 
aão do poder ptovin.chlle.gisla.ti vo c a. cx>\u!oru. .. 
çà:o do Acto Addicion~l, restl'ingindo a ~utono
mia das pr ;vinda• e, o que é )>Olor, collocando
as na. depenrlencia do g •. n·ern.o geral. 

O podar ostr~gn-so ~o pllZso que o enfraque
cem a.quelle' que o u>ot•pam, bastando p>.ra. 
proval-o lembrar o que fm·am :.s assembléas. 
provinciaes quando se po~ em execuç~o o .•\cto 
Addioicual oompar<>tiv~mento ao q11o •íio ollos 
hoje. 

A desconfiança. do paiz ntto vem das insti
tuições.! mas d'1::;;se yicio que o c.or.roe, dess~ 
np~rto de centraliel\çÕ:o ba.rbo.r.:L, by.<Jo.ntina. que 
amortece a vita!id:>dc L. cal, provincial, des.>as 
digposições rotutitucicn~oo pa~a d ·stl.'air todos 
os poderes cous ~itnidos, em b~neficio de um só. 

Atteadcndo a 11m o.pnrte do S~. Mo,-eirn <lo 
de Barros, o orador faz uma ap:eciação d<t lei 
da i834 e diz que coda uma lo,alidade, cada 
um cid~dão tam o direito de inter>ir nos inte· 
rossos pcculi1u·.~s de S)U munif}i·do o pro~áncia 
-dir"ito co,,sa::r~do nn Coostitui~iio e reali
zado mais completam~nt •l pelo ,\c\o Addi
cion~l. 

Na hi~toria reo.l do> sncl•üicio• das lil>erdados 
lOCOlCS, O p'arlido liberal d·' fact.o leul sido lllllÍS 

n.surpador do que o partid? consot·vador. O p:>.~·· 
t1do hbeJ•al, ''n trdanto, e uma at~hta L!to VI· 
giLo.nto o p~rtÍn:\z nn. dcfosa. dos p1•incipios 
demoerat' c os ou d"s instituições locaes, que 
nao cousente qu'' o partido coas·>rl-allor trans
ponha o' limttes le.::-n,es, r1u·mdo ~lle o •[IIGr 
fo.zer po1• si, e o partido conscrvo.dOi.' não tem a 
mesma força para resistir. 

O orador concit>, excita, não o pnr~ido Ji. 
b<wal, Ul~B S Opinião, que G Unl pOUCO mais 
e:s:te.nsa, paro cota @:'U.Cl"l'a. sn.nto. contl•n o. coil.Li
nuaçíio do traba1ho continuo, af,noso, inces
sante, das usurpaçõoa do poder e>eculivo. 

E• ne.cessaria Sll a ~c.ção ene.rgica, effic.n.z1 e 
mtda ~l<J conde ~cendênclas, dG cassões. do trt\ns
<J.Cçõcs sob1·c principias que fazem a honra do 
partido libeml. e que et·aoo. a. melhor garanti" 
dos direites que tom eada um cidadão aos n 'l:
goci"" locaes e provineiaes. N~ste ponto qual
qu~r transacção é um crime. 

Dê o partido lib~ral pu 1Jlico tGste!!lunbo de 
sua ,;ncetidtde,'quando fóra do poJer, dê pu

V. v.-25 

blico testemunho d ·: suas opiniões o n1ío ns sa,. 
criftqu :. 

Não é um sacd.ficio immenso, uma hecatombe 
incl'ivel dos principios democ~aljcos, eonsa
tl'"ados n~ Constituição e susteatndos pelo par
tido libc•·al-o que se está faxendo com a revo
gação dos direitos pt·ovinciacs1 

O ""'dm· · não te1•c tempo pa1•a estuJ>1r a 
qucstâú em toda» aa suas f~cos, pot·que, assim 
eomo ella tem um a.specto geral, tem outro 
rrJa2. pr<J~ico; usshu como tem um constitn·· 
cicnal ou jurídico, tem outro econo,ui :o ou 
fin1nceiro. 

A v:t.riedo.de neste ~~~sump ~o é immensa, 
p01•qtte o quo importa JD.uit1) a uma provinda, 
pouca ou nada fl u~si im;:orta á. out:'a-e e~ta é 
uma razao por que os impostos não po<lem ter 
C3.5e c;.u•no~teC" s;ymctrico o uuico qu3 o ea.pirito 
libel'~l lnes qu~r dar. 

.;Não te-; o o ornàor ã sua disposição os ele
mentos indispensavois pa.rt. for.-mul~t' um juiz~ 
c.omplr'::t.01 doci'Bi..vo ~obr-·.~ tii:o ímpo1•ta.ntc as
Stunpto; mas conYid<:l. a earuru."a a raciocinar sem 
pahão c pensa que, concorrendo pa;·a esta 
obra, tH•esta muito melhor son•iço ao pJrtido 
liberal do quo ao conservador 

A facilidode em ileliber~r sobr., estes as
surnptos só pól' indicar duas fraquezas-falta 
de estu.la Oll falt~ de patriotismo-entretanto 
a camnro. torn muito pMr~oticm.o e maior 
sciencia. 

Com estes doas clemon bs. portanto, façamos 
uma lei digna daaut.orid.,de legiolatin suprema 
do paiz. 

O orndor vai entrar no estudo da di>po.Lção 
logís1ativa, descobri r o seu sentido peJa mais 
naturJ.! beJ•meoeutic't e provar a toda a l tu I[Ue 
o trabalho fcit·J con\r.l o systeona do Acto 
Addicíonal, vi oh a C':mp ;t~ncia dos podere~ pro
vineinos, e em v '~% de m 1lho~·n r, aggra.va a si. ... 
tuação a. que fOtllOS levadoi pela força dos >con· 
tccimentos e c ma moi' complctn impJ•e,•idell· 
c ia rlos. homens de Estado. 

Te tu hayido neste assumplo açodamenoo im
prop rio da set·cnidada com qu ' deve a camal.'1> 
so diri~ü~ em uu:a. f'itunção tão extrnordino.ria.;. 
e n pobl'C"" do pt'Ojec~o "Ó '~ póJe explicar pelo. 
falt:. dn elornonto• estatísticos e de e·,cb~eci
mentos dos altos corpos do Estn,lo. 

Assim prote1•iu~se o r~~gubro nto de. conao
lho d~ Estado que doterruina ~ue conaolte oobre 
taos leis, cuj:>s copi~s ~uthcnticns lhe devem 
ser rcmettidas. 

Enlrotnnlo, C> conselho do Estado quo é oq
vido ~obre questões insignifico.ntes. deixou 
d' ser consultado sobra esta. 9,ue•tíio magna.. 

O pareeer .d·) c.•nselh o de Esc:~do n!o pode 
ser o.ssim. desprozn.do p~b l~gi2hção que pri.
m·:iro dev 1 respehar ~l lei que fez:, pcr;1ue~nlém 
do não faltRrenl âqu ·!la corporação os idtos co
nheci ·~entes da polílic4l, nccresce que tem o 
conheeimaoto 1n•atico d:J.s q\l es tões ~git!\d:J.s. O 
fim do orador foi inJicar que niío ha a 'Pru
deneia.a mode•ação que o assumpto requer e o 
redmento da camara determina. 

Nõo se eonfandam 04 provincí<>o do Acto Ad
diciona.l com as capitanias dos tempos coloniaes. 
Estas e•·alll grande.< feitorias ,,ue servi~lll par& 
p•omover o povoagão; aqueUas ten> vido. pro· 
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pria, com ~eLeD.ci.a. e a tt.~.·ibuiçOr-15 em Cllja pra- seguras j O loginh.dor não legisla. senão e.scla
t:ie:i. s.1i.o fó;aberanas. Si as Ie B pr0vinciaes são recido e eom soluçiin prompta. Qn:tr~nb a.nnos 
examinadas e podem s~r revogad:os pela. as- deoorridosd"pois do .A.cto Addícional,tantos ho
S6mJ1Ca gera.!~ quando incnn.stitucionaes! nã.o mens illustres que passaram e que tiveram 
é por superioridade legal de>t · poder snbre receio de metter mão resoluta neslo. questão 
oquelle, m •a para julgar do conf!ieto entre um não animam o oraJor a fazar p~rte dos tetHera.
pod'r que invade e o <1ne é prejudicado. A as- rados que ousam ir adiante. 
sernblea geral ni\o emenda, não corrige " que Quaes sdo as <.!isposições de lei que auto
hourer de menos perf.~ito na legislação I?rovín- rizam os ccnfHct.o.e v~rificados e a solução Y.Ue 
cial, restabol c e a cowp ·tenci.~. os mrculos se lb.es pretende lar~ H" duas escolas: uma 
conc~ntricos dG poder provincial e do poder que mslentu as competencbs das a s 'mUeas 
get'>.l. provincbe<, sahas as restrícções oonstitucio-

E.rn outra oc.~asíii'o G ·em outro loga.r~ o ora.- naes; ou trn. que interpreta., q11e alar-ga es:i:'ls 
dor b de expGr a opinião dos conselbeiros de ·restrio~5os, depauperaudo o poder. provincial. 
estado do partido con<ervador em conft'OlltO com O poder de legHar sobre as suas despezas 6 
a riOS cons ·lbeiros de estado do partido liberal; urna d ,s perog•tivas mais preciosas que o Acto 
em pontos FrinCipo.c::w uns o outJ·os tem -ast.ndo Addioiont).[ confiou à'a provincias. e quem as 
em harmonia, e quando procuram favor,~cer as res~rjngir dimiuue o pode1· p1·ovic.cial e au
fraDY. uczas provinciaes pt•e v!Llecem os canse- gment:t o do governo geral. Quem r·e8tr; nge o 
lheiros con-ervadores. ... poder geral~ tratando· ele direitoa provinC'hes, 

Dous vul~os illust.rcs do pnrtido libero.l, os I opero. em sentido contmdo. Os ma.is libera.es 
conselh(·iro.s Paula e Souza e· !1.·1anoel Alves são os que quer ~ru a maior largueza provtncial; 
Brauco, si viTessom e 011vias •m o que o orador os &nti-liberJes são 011 que alargam as restric
di2 e ú que d.iz o pa.rtido liberal. h·win.m de co- ções con.!'õtitucion.a._es. 
nheoer quo a tcndcn<>ia das idóao de hoje ô A maior t·estricção 'lue o Aeto Addicio
muito differente das de outr'ora. H<•je a ten- n•l oppoz á compe encta das aosembléas pro
dencia é para. a cent~lisa.~ão, ess~ tendench. G vinciae~ ó a de legisl ;1.1' scbre direitos de 
geral po:·qae 6 sentida na pro;<riolnghterra. importação. Naopiniilo do• nossos homens de 

Nas condições do nosso paiz c da .•ua popnla- Botado essa r ·st,ieção é aõsolut~. M.,. o que 
çã.>, a fraqueza; que resulta da sua di•p,.são e são direitos de importação? São os de entrada 
da. distancia. que exist~ entre os povoad 1s prin- pagos na alf.andega. sobres. merca.dorhl. enttada. 
eipaes, n<to póie haver maior rnal do que a cen- do estrangeiro e que se incorpora ao p~tri
tru lie·.t ç.:Io4 monio movei n.a.eil'>nal~ e coma tal· póde eer tri ... 

Nessas condições a descentrJ!isação é inde- butalo ou pela autorirlade provincial, ou pola 
clinavel, e o Estado ha de ac, i tal-a ou sue- postura municipal. E' o que auceede em todo 
cnmbir. o lrnperio & nunca. foi impag-n<do. E' ~ssa a 

Cumo se suscitou es'a questão d~ competen- opinião do legisladJr, como pro,·a o orador com 
cia s .bre im~os~os de importaç~o. e eomo será :ts leis que cita. 
resolvid,. aLtentas a legislação a os ontece- t!:nteude o orano:·, depois de ler á camara di
dentes 1 Eis o ~onto objectivo; primeiro em versos textos de leis, que a assembtéa prõvin
I"rhção á lei, so;;undo ern relação a& finanças cial n~o tem o direito de legislar sobre im
do Estado. . po tos de importaçõo, mas tem o de propor, de 

Leu o orado:- m~itos par0cores do conselho deliberar a este res;>eito. A ·causa determi
de e<tado .. rebtorios do ministerio da fazenda, n tnte do confiicto Em PernambtlCO não foi :t ta.
que po11eo o a.iiantanm, apezo.r da grande "ação provincial sobre as mercadorias impor
a.utorídade qu'! têm. ta.tlas. mas o modo do seU pa.zaruento. Oa im-

Nesta q'•estãn a int~rpretação anthentica, posto.• pagavam-se n·t alfandega. sem delon.~as 
d .-ntrinal, é preferível até pela razão d ·· q 11e o para o<.possuidore~ da mercadoria, e foi uma 
p~latnento nunca. quiz dur urna propria.rncntc . ord ~m do tbe.sol.lJ'O mandando cobrar os direit03 
sua~ entr tanto e tas <Juestões foram agi· prodnciaes em outro Jogar, o 'I"" trouxe ve
tadas desd' 183S, l·go depois da ex:~~ução do nrne para o commercio e ultertorruente r,,cla
Aeto .Addi ional, e o cons·,lllo de estado tem mações e protestos. 
remett~do pa.ra. a. cs.rnura numc.rosos pn.r~e.arc3 A lei de i835 fi:x.ou clara.m.ente, d~ modo ma.ie 
sobre leis provjnoiaes decretando impostos que genero•o para com o poder provincial.os direi
ellc ave~ba d' incr>nstitucionaes. toa e as irn;JOsiçõ~s· geraes, e esSll. lei ainh não 

Pareceres~ relatorios, o~ ma.is illustres ora... foi l'GYogada. . 
dores da oa.mars., todos têm dcclnr~ldo sor ur- Essa. harmonia de interesses que o Acto 
gente pôr um termo a esh p•··rturbação e re- Addicional re ommend,., é tanto preceito para 
gulamenLar e.:--t.a ma teria por lei. a.s assemhlã.a.s pro~·ineíaes? como pa.ra a a.9sem-

Porq"e .bomen• illustras de todos os par- blea <;"e•·al. 
tidos, «u<ilia·los por trab~lbos cspcdao.s, não O leghlndor g·ral não deve te~ poder de 
~usara.m satisíaz··r todas P.ss~s exigencias e sup primir a !'nda «rovineial. porque do con
m >rcar por uma lei as fronteir&s do comp"tM- tra rio essa harmonia não e'iolirâ. O fact-? de 
c1a. provinci3l e gettal em nlaterla de impostos t ~er um2. materin. tribut-tvel ger.s.l nio e:xelue de- --
E' pre iso l'DP.dita:r Ciantc deste fo.eto. o ser b.mbem provinci J, $alvo q11a.ndo preja.-

Seria por nelth~reneia, 1·ordesidia de todos oa dic-.,r as rendas •lo Estado. e esse p.'Pjuizo fór 
partidos' E eomo entret~nto & oamara ous.~ proTado. o prejuizo é um facto e não Ulll prin
e~trar- no embara!}OS"J camin.h.a, com. a arro~n- eipio, e port. nto deve ser dernons;trad.G. 
c1a de que póde resolrer o problema sobre bases O Aeto Addicional csLbeleeen tambsm um 
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modo pr.>tic o da corrigir o e:.:cesso d3s assem- ! Para 1cudir ao de fi.dt vrovincia.l que prevé, 
blãa.s provincia.es, d:l.ndo uão só o Yeto aos o governo propoz u11::r,a b~a para. com o seu. 
'PrJ .id:::ntcs JG tH'ovinciQ., como a. f~culd~le de prúdacto distribuir quota~ ás provincis.s, e 
suspender o propdo act.o dJ. a.ssemblé ,, e IO:<\Ís depois~ mud-mdo de sy:itexoa... mandou a.ppli<:ar 
aind;\ deu à a.s.:umhléa. geral o dir1ito do re.. !li~e produ('tO aos ~ofro~ g~~ra.::a. D ase modo 
yer e r~\~ogal" n lei ·~x.orbitante, Este pi"'OC.'~~s:3 nada. se faz p~'"ra as p.ro •·incias depois de di
consti~u.c!ional uiío cstó. sujoito a :;;er alte- min.uil." .(!.. l:IUO. re :eita. D~;poia d-, ta.nta.a agita
rado. çõos chegou-se a este rosultado; cobrar di-

Nestas cottlições, o podér executivo est:i. auto- reítos pnril. o Estado e eontrahir ernprcotimos 
rizado a revogar ou a.uspcnder :\ execuç:;(.o de pa1•a.as pro\·incias. 
leis JH'O vincbes 't Qu -,6s s ~rão o<> cs?ir it1>a voL·~ 1\:lc.i q u :m. n:l ga.rá oB j\lros à os 'CS empre~ti
dadetramentc, li.b.)ra.es ~ Os que d:to ao governo mos~ Sl1 1'á. o Estado. St!rã :l provinda~ Enl todo 
essa f1euldtde ou os que lh"a negam~ Quaes caso serão elles pagns pelos contribuintes. 
são os mais Li?e!·aes1 0-~ que ~nlend~m que o A.;sím em nadas~ re-;olvou a·lp~stào. A ea.maL'a. 
podet" legislatlvo é mais competente JHl.rfL d!\:r trat<:~ de uma obr(.L que n·ão põdc rcsi'l'tir, q_t.Ie 
uma soluçiio consent 1Ma com as necessidades ha d~ .,er inf~llivelmente quebrada. 
das provi nelas Oll os que caniia.m essa matet·ia Já os ret'lresentantes da.s pro\'incias indiczm 
:1 auto)'idaue do governo~ leis provinciae; a annullat·, com o fim de ter a 

0 orador não e snpera~icioso pelo. lcg~llidadG~ sua qunta de b~ne.ficio .corrcspondcn G. 
pois, Lratando-~e ào g"<Jverno dos ho~1ens faz Ond' ü·ão para>· esse; em~t·c~timos successi
mais cortces.:.ões âs ne~cssid 1de.'S do que á sy- yos pa1·a pl'l)enc.h~r os úeficits -provinciaes 1 
ro.etl'ia e a estheticfl. do dir~ito. Nenhn.m legls.. H4 só uma manciJ.'a. de 1·e •oh· e r e~sa questão: 
lado1' póde pra -.•el~ etn te~tus mudos todos os cnn- ê a !-:>SCn t.a.r sobi•e b~scs acg·urj,s os t l'ibutns e a 
:fi i c tos e casos extl"aorJinarioa n~t vida dos povo-1. comp •tencia s lb:-e esta ma teria, e n.ssentat• 
E ' por iH-so ~1ue e acende qne a carua.ra. dos d'.!P ~l- um·1 dist~il>uição equitl\tiva das r~ndas ge1•aes e 
tados deve ter u,n g,.;;nde pocle", tanto o1ais provinei~es. 
quanto cre :cerem as urg ·netas ou os pt:l""Ígos O ora.rlor pedc.a. cam."3o-;-a. qu.e estuda esta. quGs
gei-aes. Si as cir_curustancias l~ram diffi.ceis, os tão e qu.e o pl".Jj ~cto seja r-emeUido a uma. com
representantes clH·ectos U:J. 11.ação teriam rc:s:;l- mi.;.;são es pecial, afim d ~sl.a. fo-;-;.uular um Ira
vide melhot• do qu~ '' ·nobre presidente do con- balho para ser presenêe á nsse iU Jléa geral na 
selho. A ca.m"l.ru. esla.q-a aba.;.•ta: S. Ex.. dc\~ia p.ro~:im:l. SC;lsão. Cvru a. praoiJJito.ção nada go.
reco•·rer a ella.. U~n precedente de i845 dá um• nba n;m o inte,•esse geral, nem o int,:es$e 
boa lição para o <nso. peo1•ínc al. · 

Estâ evideute1u~nte prov.a<:lo qu9 o .acto dogo- 01Itr:\ que~tZio lembra o orldor. Si é!'.sas leis 
varno á itl&g"a.l e att,-)ntMorio, o cslJCL"a o ot'"ndor s:io o.nnuUadaa por inoonstí~llcion3-&e-1 :-u;: pl'o+ 
qu~ & cami\l"a. drt eleiçiio dil."2CI-a não consínta vincia.s ser:Io obrig-ad<1s a resütuir o dinherro 
t~o facilruonLo no esbulho de suas pr-~roga que recebecam indebilatuente, cotuojá. awnte-
tivas. · eeu n:1. provind1 do E•piriw Santo. 

Allcga..-ae emdef•sll. do o.ttcnbdo quo o C'l.Sil Sorà isso a.m·t agita.Qir~> :fin,mceir::.. em todo o 
en urgen~!ssimo~mas o c:omm!"3rcio de Pernarn... p:l.Í7., e o projecto p6de tornar·se um& lei de psr
baco tanto requerer~ pro•·idencias ao govet•no turhaçiio e de desor.l~rn. 
eowo :i. asssem Jlé.t geiotl. A questão de incon- O futnro diri. Quando as provincios se acha
.e~ituoion:,]id.;),de nã.o foi aliú.s 1.\.vont:Jr.dn. o nom. a rem no ex.tremo <l.~ rnorrer-e.m .i mingua ou de 
questão et·a. neva. A mataria, poi$, n>lo ern ob· morret•em rasisLindo e c~mbalondo, ellas lciade 
jecto de Lamanh.a sotfreguidão. combate;·. 

Admitta-se, porcirn, que o caso era urgente~ "\e eaus~• que arnna~am ~erturb•ç~o do lm-
qne o govorn~ resolv->u-o euspendondo o p•g•- pet•io na ordem morol. na ordem política e ne. 
mente dos irupostol. ordom soei•! já. silo tantas que é tem rario 

Mas essas imposto• são nnnnae• e não havi~ aquelle que •)uer Mcrescontar-lbc m:..:S esta. 
difficu..ldade do comrnercio de Pernambuco p~ A camar» ~di' este projecto que. não a honra, 
gal.~os por rna.is um anno,ce-rto d~ q1lé o pre.;i- nem como es~hctica. legi·dativa. nGm como pre
dettte da provin~ia tinh.a ordem de não sanccio- vidoncia politica. F•~• um tr:1balh? que pre
nal-o3 n.as leis futuras. O perigo. p<>is. seria vin• as difficuldade~ do fnturo d' modo satis-
rernovido em rueMs de um anno com a. .fslta de fac torio. . 
sancção de>sas leis. - Est~ medihnii:o intlui rti sob>·e o crodito geral 

A questão não póde ser resolvida pelo pro- a provincial? O Estado v• i ~lém disso sac:·ificar 
jecto qne se discute, porque _nl!o é possível as pro,inciaa e tornal-as suas dependentes. 
conter as provincias nesta ~osiç[o <lolo>·osa: Sejam as provincilLS pobres, mas senhoras d.A si 
ou a mi.seriR ou a decretação de Ím~ost.os se- mesrna.s, não peça.lll: SO"CO!"rOSI, nem. implorem 
melhantes aos que perc,biam. A repetição gorgeta.~ ao centro do Impet•io. 
desse~ im~ostos é inevitavel, porqllo as pro• o go~erno não póde. r .. ,.r de<te p>it uma 
vincias tem de attender a serviços improscin- especie de imperio l:lys~ntino: dominar um 
di.veis. A falta de pag1~entos dos jul"oa d&s povo inteiro, sem ~ai:(a.!-o pr.)tes:tar. B9m con
dividas e dos empregados provinciaes trará sentir quo respire. lã o orador d's<e : podem 
agitações mais serias e permanentes. Não ha tosquiar o carneiro e até bern ren~, que elle e 
entretan\0 quem duvide que o Estado tenba paeionte e se deiu tosqaiar, mas não p)dern 
tributado para as "'"'" despez$$ ma teria s6- tir~r do o:<t"nai •o dua• -pelles. 
meub tdbutavel pela provill.cia e até pelo mu- Elle morrerá inteiro. Nnaca. viu um povo 
nicipia. mais humiide, o que que~ di~er E!Ue tem pouca 
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fé. E' peh falta d~ fé que elle não eleva os j ~ discussiio do pro jacto n. 206 B, sobre re-
s eu> homens ou os desampara nas occasiõe< : vogaç[o de leis provinci&es. 
criticas dà vida politica.. Ell~ não tom fó, por- 1 Con~inuação da 2• discussão do projecto n.248 
g_ne foi educado d":ra.nt: me10 s~cul'! na e~co- relati~o â fixação de forças tia t ·r"·a. ' 
la do sneeesso fehz, nao tem fe, e e por Isso Discns•~o dos projectos dados par~ a J.• po.1•te 
CJ.U~_? orador ~e:n rám~~o. d~lle. tro.b lb.o da ordem do dia . 26, e o designado para. a 2~ 

ao •• e>~. >ng>r, _por~ue 0 • pa1·te do. ordem do dia 22. 
de• te segunJo remado tem B1do de abater e po •- . _ . '> • 
terg-;n• todos os corac teres altos, tod:l.s as almas 3~ ducussuo do P~OJ~cto n. 6:., Lsent•~do de 
supet·iorGs. A situação nii.o hs. de ser só ditli- dcctmn c.rbacE\ o cd.l:fi;tO 3~ ;'scoJa. da. Soc1 :..>W:de 
cil pa.ra. 0 paiz 0 para a.• idéaslib ·raos; ho. de Proll~g&do~a da Instrueçao as classes operartas 
••r tambero difficil par.1 as instituições monar- da fregueua da Lagoa-
chicas. 2• discussão do p1•ojocto n. 209, Nlativo à 

O orador ru\o <i destruidor, mas reorgsniza- protenção do tenente Aprigio dos Santo.a. 
dor. Tem fó qae, rospeitadas "" instituições Levanta-se a sessão á~ 5 ho1•as da tarde 
c.onstituciona.es. o pa.iz pôde seguil· o seu des- • 
tino com gloria e prosperidade_ As pro\·ineias ~-o-
do Estado tém sua ilLdopendencia, sua. autono-
mia.,. e dentro (la. sua. compet.enc1a s~o hlo sOhc- ACT.\. D.-l 704> s:gssXo EM 2.7 DE SETEllBRODE 1882 
ranas como o Estado. Este não póde pagar 
des?ezas provinchcs, nem fiscaJiz,ll-as. 

Renova., pois: o ot·ador o ~Gu pedido á ~
m&~"a para quo e ~h projecio seja. remettido a. 
nma. cornmissão em qu~ estejam r1preseutadas 
todas as p1•ovincias, afim de q \te, unirla á. com
missão existente, formule outra proposta para 
ser apresentad• na f1.1tura aessã.o. O projecto 
qne •• d'scute aão l"e•olve nada. e tudo agita. 

Deve-se dar a e> ta quosti:o uma direcção tiio 
moderada, que, consorciando os interesses ge
raes e provinciaes, não sirva de prete:<to de re
,~o)t.;t das provineia~ contra. o centro e de des
con1!ança do centro cont~a as p>·ovineias, o que 
pó de pertut·bar a or1em in teru do paiz. 

Não deve a csmara. despertar o appetite ás 
pro,·incia.s cile viverem á. eu3ta dos impostos ge
raes. A liberdade é lambem perdida. por quem 
não sabe usar delta. O povo e tiio facil em 
lançar apodos aos governante5, porque nunca. 
govel."n0'.\ 1 nuncn aprendGu a gove1•nar nem a 
município, nem a província, n~m o Est:>do. 

Concluindo nota que o governo sobe per!ei
t~mente q:ue ~te projecto não ha de ser lei, 
Precisa, porém, entreter a ca.mara a té que 
cheguem as emGndas do senado ao orçnmento. 
O resultado de tudo isto •e râ n província de 
PeL·n.a.mbuco ficar :;j8ffi os direitos d~ importação 
que tinha. Pede,portBnto,á camara que approve 
o seu re1uerimcnto. 

Fica sobre a mesa o seguinte 

. Re!ueiro que este projeeto c~m tod~s as 
emendas vá a uma commís&ão eepecíal composta 
de represEmta.nte11 de todas as provincia.s p:t't'a. 
conj unct• mente com a de assembléas provin
ciaes apresentar parecer completo sobre o as-
sumpto. · 

S. R.- Sah das sessões, 26 de Setembro 
de i882.- Ftnrei•·a Viat<l'la. 

A dii!Cussão é o.diada pela b.ora. 

O SR. PRltJUDENTE dá a seguinte ordem do diA 
para 27 dG Sete01bro d.c i882 : 

Continuação da discu>são unica da. emenda 
do senado (projecto n. i82) sobre privitegioa 
industl'iaes. 

Pr~si-.lencia do s,-_ Lima Duarte 

su.miA~lO.-:!....II.:t't::D.i.$.üa:.-ftctjUCrÍmc.l:lto::l dot~ Sr~. ~t'

fnl,~l) Colso Junior, f'crna~.d~i:; de l)til"eira, P.oUdgutl:i 
Ju1Jio1' eEscr:'l.gncllo 'fauoay.-o•·.p~lf no DI.L-{~ di1:
ltmão do IH·olecto 11. 1~5, sobre app.arolllo lit 5::t.lvação 
tl;LrJ. os :.,o•Jds.,-3t\ dbcussãa doi prujccLo:5 n~. :!U o 2:1~, 
schre 110il!iiÕ~$+-hl diseu.~s?tó elo [II"Oj eeto n. 2~6, ~Otl!''l 

monta-pio ;i,~ lllhas do tcr~oa tll J- F. do MDllO c~r•;t_lho. 

-DisenH;~o JD projocLo r.. t82 (Clmond.1 tto sut1ad.o) pri
vílo;-io:5 indu~triao:>.- ContiDllJ.Câo da. 3:1. dür.uss~v do 
}WI)je~lO n. ~l 'B, $Obr~ re'rO~a~5:o do leio: IlT'•) 'irtei:u~s. 
Dimusos dos Sr3. A~:alraJo Fi,gueir.:t, Fclicin dos 
Sotntot 13 :uaeir3l.-O.r~om do dia pa.;":L 2S U<! Sctomhro 
dol882. 

A'• 11 hor~s, feita a chlimáh, acb.om-ee pre
sentes os Srs. Lima D11arte, Malta M&cb.ado, 
Ribeiro d:·• Meue?.as, Leopoldo Cunha, Basson, 
Antonio Pinto, Tb.eophilo, Vieira de .Andrade, 
Adriano Pimentel, Riba.s, Zama, Gonça.lvee de 
Carvalb.o, Ma.c-Dowdl, Il.Qdrigues Liala, Mo
!'eira de Rarrs•, Barão do Claa.hy, ManoeL Car
los, Sinvs.l, Vs.z dê Mello, Carvalho R•zende, 
Almeida Pereira, Escragnolle T~nnay, Ralis
bona, Passos Mirand&, Almeida Oliveira, Vian
na Vu, Camargo, Ca••neiro da Roeha, Meton, 
Cantão, CQilto.gem, Seraphico, Juvencio Alves, 
Alcofor~do, Espindola., Cruz Gouvàa, Carlos 
Affonso. Barão de Cáninol.é, João Penido, Alfre
do Ch..a.vea 1 1\I~u~ ~im Ft-ancisco, Feli.cio dos Sa.u
tos, Ht:nriq ue Marque~, Fernandeo de Oliveira, 
Soares, Thomaz Pompeu, Barão da Villa da 
B&rra, Rego Barros~ Augusto Fleury, .To~ é 
Pompeu, :Montandon e Roirigu~s Junior_ 

Comparecem, dapois da cha.mada, os Sr~- An
drade Figuei.J.·a.,.Al~aro Caminha, Souza Leão, 
lldefonso de Araujo, Genoroso Marques, Gcmi
niano, .'..l'istidas Spindola, Bulhões, Affonso 
Celr;o Junior, JosG ~arW.nno, Manoel Po1•teUa~ 
Martim Francisco Filbo, Lourenço de Albu-
querque e Barão de A:ra~a!l"Y. · 

~~·s ii horas e 55 minutos, achando-se pre
sentes 57 Srs. depuudos, o Sr. presidente 
ab.!'e a aeS.São-

Comparecem, depois de aberta a sessão e 
ainda dentro da hor& regimental, os Sr•. Souza 
Q11eiroz Filho, Fet"I"eira de :Monra, Licerda 
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Werneck, Ferreira Viann•, Ro<lolpbo Danta•, 
Tarq ninio de Souza., Carneiro da Cunha a An
tonio do Siquoiro.. 

Contparooem, fórJ. da. hora regimental. os 
Srs. Affonso Pcnno, Felisbe,to, Abelardo de 
Brito, Paula Souza, Maciel, Ulyssos Vi~un::., 
T. Henriq u•s, Olympio V <~llaai!~, CoGlho e 
Campos, Alvos d~ Araujo, Silriano B.ant~o, 
F. Belissrio, Joo.quim Tova.t·es, A!'aujo Pinho, 
lilhô;~. Cintra, Franldin Doria, Cmz, Am•ro 
Bez.erra.9 Custa. Pinto., Gonçah~es Fel'reir.l, 
Duque-E~tradQ T.;ixeira., .A.lmeid.a. 1\oguoir~ e 
Diana. · 

Faltam, com causa Jlarticiptda, o• Srs. Bi\
rão da Estancia, C.ol0llo Br~m~o, Gomes de 
Castro, Jolío Ca·)tano, Prisco Paraíso, Paulino 
de Souza, Pe-reira. da Sii~a.t Rodd3'uee: Pei~oto, 
Silva Maf1·a, Igno.cio M•rtius e Salustiano. 

Faltam, sem causa participada, os Srs. Ba
rão de Anadia, Barilo da Leoi'oldina, Bezerra 
de Menezes, Candido ~e Oliveira, Francisco 
Sodt·<l, Prado Pimentêl, Pcreil'a Cabral, Ruy 
Barbosa, Souza Carv~lho e Silva Maia. 

E' lida. posta em di,cus>ão e a<~ provada sem 
debate a acta da se.,são de 26 de Setembro eo r
nnte. 

O SR. 2• SECRETABIO, setvindo de i•, di 
conta. do scguin.~c 

EXPEDli>NTE 

Ollicios: 
Do minist~rio dos n~g-ocios do imperio, de 2õ 

de Setembro corrente, remettendJ o ~utographo 
da resolução da assomblêa get•al, no qual Sua 
Ma.g-ut.ade o Imperador con&ento,autorizando ·o 
governo a apo~entar o tontinuo da faculd •de 
de direito do Recif·J, João Baptista da Silva 
M .. nguinbo. -Inteirado,otllciand~>'se ao senado. 

Do Sr. i 0 secretario da. da o.ssemblea 
legida.tiv~ provincial de Minas Ger.Les, de 
21 de S·•tembt•v co•·rente, remetLond~ a. re, 
prcsenl:~ç!to de!lll1 !L~semblóa solicit!lndo :1. crca
çdo da umo. aegundo eamnra legislativa. n0st~ 
provinein.- A' eommia•ilo de con~tiluiç~o e 
podete~. 

Vão ~imprimir ptie~ onlt•at• nn OJ•dam dos tra
b~lbos os seg-u.int~~ 

Projcctos 

N. i63A.-1882 

2:l. SE:SS.\0 

Te.udo l"esente o projecto n. 1133 ,[este anno, 
CJ.Ue propilc a apprcvação, no, paTte de1>eudente 
de aat::lriza.ção legishtiva, da conc2ssão feita 
pelo gove~n1 imperial, por decreto n. 7698 de 
3 de 7\bio d1 18SO, de transporte gratuito pEla 
cstrad" do· fcL•ro D. P<dJ•o li- d~s m~tcrias 
destimdas a construcção da via ferreo. R•mal 
Bananalense ; e 

Co.usidenndo que igu:Jl concEs>ão tem sido 
íeita o. cmprcza.s o..nn.lo;n.s; 

Considerando qtte e de <JOllVBlliencia publica 
a prosperidade dessas ernprezas de trans,,orte, 
e de equidade qu~lquer ~urilio qne lhes pre~te 

o Estado sem onus considcnvel par~ os cofres 
publicos; 
. Conoi<lor<>ndo qQe a en~pceza do quo ·"' tl'at:> 
e merecedora detSsa. eqnrdttda, p-crque o::rgani· 
z.ou-se sem favor orl garantia aLV'uma dos po• 
deres; !;,.'"llral ou pt\lV'in.dn.l; "" 

Co~sid.ol"'ando quo a canf3trucr;.,.=to d:-s~a linha 
ferrea, que so cntronca na. d:; D. PedN H, con
eorrarà para o a.ugm-:nto das l'enda.s dest~ : 

1'i.. commlssão de comme.rcio. indus~ria. e n.t•tes 
e de pa.t~cer q ae seja adaptado o supr.'..luen
cionado projecto, que é o sJguinte : 

A assembléa geral resolve : 
Art. L• E' appro1·ad,., na parte dcpcn<lcnte 

de auLOdz~ção do poJer leg-islati,·o, a CDilc~ssão 
fekt. a Jo.iã Lei~e d·1 Fi~ueiredo pot· decr~to 
Jl. 71)98 do 3 de Maio de 18~0. 

Arl. 2.0 R.evcg.\m-s) tis disposiçÕ9s em con.
trario. 

Sala tla.s conmris~tíes, :22 de Seteml.Jro tl.e 1 B32.. 
-F~U~ia dos Santo:.- BaritQdoG1tah.y.
F. Bclisario. 

::-1. 163- &3Z 

A assemblé~ gerdl deçreta : 

Art. i.• E' appro~ada, na parte dopcndoule 
de a.ut<J:iz~çi!o do poUe1· leg·islativv, a. concBss1to 
feita a Josó Leite ~e Figu•,iredo po•· d~c~ato 
n. 7598 de 3 de M~io de 1880, 

Art. 2.• Refogam-se as disposições em •:on
trv.rlo. 

Sala d:~s sessões aos i2 de Julho de 1882.
A.lmcid,t Nogueira; 

São lidos, postos em discussão e app~Mado• 
se~ debate os seguintes 

Pareceres 

N. 316.- 1882 

Est>·arla de ferro de Ma»•an{IUCZp" 

);111 sessão de i de s~tcmbro, er.trando <)lll 3• 
dísouss.io o projecto u. 42 A sobre a eskad~ do 
fer.·o do Timbo, pelos St·s. depQt~dos Mn•1oel 
Cat•los e José Marianno foi ofi'ereai do como 
Clllenda o projectc n. 2l5, que autoriza o go
verno a concedo• a gaL'antia do juros de 6 'i•• 
no· ma.ximo, ao capital de i2. 60ll:OOO$ para a. 
construcc&o da e ;trDda de ferro de :ltiaman
guape, !Ú P~rahyba do Norte, a Acary, no Rio 
Gmnd~ do N orla, como o detormin ~ o decroto 
11. 79(}4 de 5 de Fevereiro de i881. 

A 1'equ.erimento do Sr. deputado Be<erra 
Cavalcanti e sdditamento do Sr. d6putada Feli
eio dos Santo!i foi ~ssa. emenda. desta.cad-.1. e re
rnettida á commiasão de obras pQblicas. Pela 
discus~ãa se verific~ 11 q u~ a cidade de Maman
gu>\pe, ponto inicial da est,•ado, rlista da b~hia 
d~ Traição eerea. de J;G te leguai; e qut} o porto de. 
Ma.mangutpe não é s~.sceptivel de na\·egaç&o 
franca e que o capital de i2.600:000$ não foi 
v~rificado por acto do zoverno, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 09:39 + Página 3 de 26 

198 Sessi!O em 27 de Setembro de 1882 

Do3 docum~ntos annexos á. represento.çl!o d •• a• leis provinei 1es n. 1455 de 9 de Junho de 
conccss:ian.a.rb.s, ex::J.m~.anC.os pala commÍ..;;:são, !879 e n. i6B.t de 2l de Junho de i882. 
consta que pol· docrcto n. 8291 de 28 de A nquerim·,nto do Sr. deputa lo Pelicio doa 
Outubro de 1881 foi prorogado por mais um Sant_os, 3-pprovaJo na oeasão de 4 de Selembro 
a.nno o p:·ilzo JUa.rc:ado p~la. clau-mla z~ Qas an- foi essa e1n.enda. destacada e remeottiJa. á com~ 
ne::r.::a .; ao decr~to n. 7ggz de 5 de Fêvareiro de misg.ii.O de oO!"aS publica..: . 
iSSi, par. a o•·g-aniz>çõo da cornpanitb que ti- A comrniss:io não teve presente documen_to 
ver do it1cumbir-se d • con<tmcção de'"" estrada.. algum a respeito do eapitd que se j 11lga ne. 

Pelo clecr-;~lo n. 8W9, de 27 d:3 Ag-o'l lo de I ce!lsa.rio e nem as· leis pruvincia~s ;:itada"<1 e 
{8Sf. foi prnrog:.tdo ate 9:) :'innOi: o pr<tzo de 50 mGnos algou::n acto do governo- geral relativo 
annos d~ privibgio concedid0 pelo decreto de 5 a es'a eonces>íi:O. E, portanto, é de ptrecer a 
de Fe~·ereiro. A conccssfio Litã pGlo governo ~om.m.issão e rDquer quG se p·t;! cn ao güve1·no, 
foi sem g;u·antia. de jUI"OH-; e nem podia ser de por in~ermedio do ministerio da. agricultura, 
outro modo~ pol'qne o d ~créto n. 2450. de 28 infor:naçõ~s ~._ tes 1eito <lo objeeto. 
de So,t ml 1ro de i8i:3, e~ige pw., concesHão de Sala das coromissões, 26 de Se_ lembro de 1882. 
subvenção kihmetric• o:r garantia de juros pelo - /5Qa1·es .- Jose Pompeu. 
prazo de 30 anuas que a. eslrada possa da1· a 1889 _ N 3!8 
rend!lliqaidn. de 4 {Jjn; e o g-ov~rno não concede .... · 
este favor a maiR de u 1n~ estrado em cada pro- 2• •EssXa 
vincia, eaquanto a estroia n~o procluzir renda Estrarlo. fie f~r,·a de Jfaceid à estaçao de Una 
liquidrl. que d1spense a -~al'ttnt.ia de j11ros; e .i á. peto ualle do J?JCUi.pe 
tanto a provinci:< da P:CJ'ahyi>~ como a do Rio Na sessõo Je io de Sotembro, entrando em 3• 
Gra.:lde do Nol~te têm estradas com g trantia de dio;;;c ussão o projecto n. 42 A sobJ•c a. <·strada de 
juro•-" do Conle d'Eu, a do Natal a :>lov~ ferl'O J.o Timbó, foi Ela e apoiada a se~uinte 
Cruz; ten.do-se 1 no primeiro -~eme~t.re deste emenda : ...., 
anno, pago á priru~ i.l·a. :f._ 10·4-lZ! H sch. G 6 «. }~ica igualment~ o froverno autorizado a. 
d.; e i •o.;runda ~ 21.148,5 sch. e 3d., 001110 conMder o garantia de juros de 6 •(o ao capital 
ae vena ffGZCtilha. do lon•al do Commercio de etfsctivamente em;Jrcgado na con<tracçào da 
14 

~:~·.:-~:i:• I junto pelos peticionarias eon•ta ;~~-~~,~~{i';,"~~sJ~I~~~,;~~ :0/aa~)ee~~·ln'~~~~p:~ 
q~te a. estl·ad:t de ~Jaman.:;-u~po :1 Aca7 terá estaç.no d'3 Una. ou G.n outro ponto ma.is con-: 
280 kilometros 0 cale uh>-.< c 0 te,•mo méito ~n- venieote d1 est:sda de ferro do Recife~ S. ~·ran• 
nual dt3 cargas: e'u to:lo esse P('l"Curso. em cisco, na provincia d·~ Pernambu.cot de confor-
847.935 "''roba•. Ora. sendo as cat•Jps rocebi- midade com 0 decreto n. 5792 de 11 de No· 
das em dil·ersos pontos d,\ linh•, j>RréM que vembl'O de 1882. 
não póde_pro·luzir u:u~ ren~a qne sati<f<IÇa as S. R.-Em 1 de Setembro de 1882.- Sera-
·de•poz '" dJ custeio o de conservaçüo • de ainda · I 
IDllrgem 005 4 "/ .. do c·>pihl d., 12.600c000$~00. t>Mco.- ,qnacio Martin.~.- Theophilo dos 

Acccosco quo. segundo a.,evero.-se, a con- Santos.-;lfa>~oe! Carlos.- Sinval.- Rodrt-
slrucçoo ~essa 1 esctrnd,a di;~ em P'rte fazer :;:~_IH;~~~~;: 'I;~~;,.~:. 1'.:_"t:;";'~~y'.~a~~/;;: 
concnrrenCII ã r o onoe E" e prejudicar os -Alvaro Caminha.- .4. Pinto _ Barúo de 
intuitos d!l. ~~tr.'ld9. dG NOHl Cruz. ..-inadia.- .~.1fatta Dfachaà~.- Cru.: Go-u"êa.. 

Em vi -tn i1 e~p1sto, n"o •~ julg~nrlo a com- -Joaqui .. , Tava~:s. • 
misglía suffic entern ·ntc' habilil.ada para dar 
parecer definitivo, e .de par.-,c!t e r'q"er que A requorimenlo do Sr. deputado Fdi•io dos 
Atl l"Om~thm 0:3 pa.pe1s: ao governo o S) pG~9. Sa.nCos, approv...~do eu1. sessã!l de 4 de Setembro,. 
por intermc~io do mini,terio da. ••gricultura in- foi de• tacada e ramottida a commissão de obras 
formnçõc; circums~~nciad-s sobre o assumpto. publicas.· 

Sala das commis:-Jü ~s. 20 de Set~mbro de A. comruis~o niro teve presente documento 
1882.- Soares.- Jose Pompe11. algum; mas !calo o refeddo decreta eneo11trou 

sob o n. 1l a seguinte claus:2h: "O cancessio-
iSSZ.- N. 317 nario ollriga-se a incorporar a companhia que 

tem de Leva.t· o. etfeito a constra.cç<io da cstra.dfl 
dentro do pra.2:o de Ires an11os, cont"dJs d~ data 

Estrada de fsrro de Frexeiras á ViUa do desta concessão. » 

2• SESSÃO 

Bonito O pra•o findou-se o 11 de Novembro de 1877 
c não C(lnata á co1cmh~o que se incorpora.:sse 
a companhia; é·, portanto, a ct..omm!ssão da pa
r•cer e re.{uer que se peçam i!lformações a 
recpaito do objecto, ao governo, por intermedi~ 
do mini.sterio da. a ~ricultura. 

Na sessão de 1 de Setembro, entrando em 3• 
discussõo o proj e · ~o n. 42 A sobre a estrada 
de ferro do T\mbó, pelos Srs. deputallos }!anoel 
Carlos e José ~b ...... ianno :foi offerer.ido comJ 
emenla o proj1c~o n . 2i6, autorizRntio o go
verno a con'.' ·,der a garantia de juros de 6 •f. 
sobre o c.a.p1b.l necea'3arto p na a construcçào 
da ·estrad \ de r~rra que~ partindo d 16D tre ars 
estações de Frexeiras a P"lmare•, na via-ferrea 
de S. Francisoo, em P ·rnambuco ~a to r à 
~lia do Bon :ta, prolongando-se até á cidade de 
Pesqueira,n .. mGsma província, de accórdo c~m 

Sala d~s com missües. 25 de Setembro de 188.2. 
-S oa.res.- Jose Pompeu. 

Vem á rnes1, e li lo, apoiado, posto em dis
cussão e a pprovado sem debate o seguinte 

Requ~rimento 

Req_ue,iro que oe solicite do mini•IBrio dos 
negocms da s.gricultllra •. commercio e obras 
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puhlic~s. cOpiado officlo,de i4 do ent•rent~ m?;z, 
da in•p 'cto.·ia geral da• terras e colonisação 
em qu · s0 baseou o avi!)L> do ffi"t$ffiO mimstel'it9 
de 23 do c r1·ente mandando S\lstur o contrato 
da in tl"oducç.'io de immignn tes, eelebr -.do com 
Francisco Ferreira d~ Morae' ê executado hoje 
porJohn l:'otty & (.;omp. 

Sala dos oo•sõ•s, 27 ~e Setembro de i882.
F. Belisurio. 

O SR. Prr•sm1':NTE:- Tem "pa.hvr~ o Sr. 
Affonw Celso Jnnior. 

O Sr. Aff'on.so Celso Junior: 
-V. Hx d0võJ est L r letnhrado, Sr. presidente, 
de. que em u..~~.a das sr,.:o,s ics pas ~a das cu cha.m d 
i:i. sua a.ttença.o p~ra um proj o.cto que e~i..ste n~ 
s~ereUlrió\ rla cartl:'l.I'à rebtivo :.:~o monte-~:io 
gern.l dos empregados d.'l parte em t:-.lfego · d:l 
estraia. de ferro D. Pe<lro li, projeeto lumino
sissimo assig-uado pele :f'mo.do cons~lheiro Duar
'lne de Macedo.peb act11•l pmsioente d> Coa.rã. 
o Sr. Dr. Barros Pimentel, e pelo actual 
Sr-. ministro de es~rangeíros, o Sr. eonselheü·o 
Louren.ço de Albuqaerque. 

Nesta O'!C~fliiio fiz a. .reS11eitO lizei.:r~s eonú
derações, de resto dosnece ·sari '" I'Ol'~ue a ca
HI:ara intrÜI't\ comp:r,~hon _ie a c.mvcniencí~, o. 
praticabilidade e sobcetuclo a urgencia ele se
melhante projecto. 

V 4 Ex., eom a solicitude qn~ é um dos orna
mentos do seu venerando caracter. dignou·se <ie 
atten<1er-me. começando então o projecto a fi
qurar n::.. ord<:!m dns nasgo;:. tr . .1ba.l\Ds; ma.s 
desde então, ou ?Or esq uecimen te etl pot· ac
cumulo d,, ma.teda, o t'acto é que este projecto 
que ji se ao h"' em 2• discu8sào, tem deixado da 
figurar na ordem do dia.· 

Eu, porta ui.·, lel'anto--me pnra. de novo fa
zend 1 umappelb a V. E:.: .• pedit·-lhe qu 1 inclua 
na ordem do dia ••~• P'ojocto q o e nlto pó de 'or 
mais pratieo nem m.1.~s util a nem mai~ ur
gente. 

O Slr. Fernn .• ~de"' de Olivei
ra:-Sr. pr:,sidenl'>, V, Hx. tem pQsto n" 
ordem do din o pr0j :elo n. iii8. 

Es<e 1>rojocto ó refeJ'GUla á approv:\çlio d'> 
urn.n p.>sluro. tiSL l'tunnrll. ltlllr.lcip!tl dn cô!•te1 o 
est..'l. p ,atur:\ tam por fiw. evit~lr os s n stros 
ac ntecidoa dilwi~m ·nt~ nos trens ur • no< 
desta cidade; li destinodo " obl"ignJ• 1\s comp•· 
nhh.s a. trazer um n.p •&r"slho d-~ s.tlv::tçl\o p:tra. 
evita.rdesa tre>. Apa•~r de V. E:". ter consi
gnado na ordem do dia este projecto h3. mais de 
tres dias. c.ourtudo n.ão tem podido ser t~ubwet
tido á diacU=t$âO. Venho, pCJis, rogar a V 4 Rr. 
qne consult~ ã cam&ra afim de que ,, invertas 
or.le m do dia para ser discutido em primei~o 
Ioga r es~e proj ·cto, que cestá em 1• discuBSiio e 
q u'e <'rei o nãCI provoca.rà longo debate 4 

O Sr. PRlt'RlD:ENT~t :- Logo que Sê t.mfrn.r• nn. 
ordem do dia submetterei á approvação Q re
queriment~ do nobre deputado. 

O Sr. RodJ.•igues Junior:
Sr. pre .. idente, V. Ex e a caw.·,ra ouvirat)'l na 
15ess<1o de boo.tem 3.-s g1·aves s.ccus~çOezs; feili\s 
pelo nobr~ d''putado pelo 2° distrieto de m;nha 
província ao honrado cid3dão Dr • .A.utonio Gomes 

Par.ei1•:-J. .Innirw~ ultim.,_mr1nta aomeaJ:) presi
d0nte da província d~ Goyaz. Quando fali 1va. o 
!!Obre deputado ou protestei energ-icamente em 
apa.r~es con tra taf~S a~cus~yÕ!S 9 pot"" cons.ide.ra} ... 
ii.S d·J todo o ponLo illfllndada.s e injustas. 

Hoje v~nho à trib·J.na ratificar os meus pro
testos e a.:;rad ·ço ã. c:1m:u·a a urgencia. que 
roe concedeu paro. <' ase fitt~. 

Sr. pi'esidente, tomado de pa"uo e de yertia
deira sorpreza ... 

O S11. A:<TONI o P!N~O :-Nio h't J•azão para 
isso. Assistiu á sêl'ca e c:)nheceu os commis
sario:s. 

O SR. PoEHDE::<TE :-V. Ex. attenda a quo o 
nohrê cl.P.pubdo r.omeça agn:r:\ O Bell c1;SCt!rRO. 

O Su.. R.onamUER Ju~co~ :-.. ~ ~omnrlo tle 
ps.srno O!~Vi a not>re. de;"'ubdo a.cc.usa.r dê acLs 
de irnpL·obidade o Dr. Antonio Gomes Perúra 
Junior. 

O Sn,. .ANrmno Pc\-ro :-Ex-commissafiQ de 
Baturitê. 

O SR. Ronl..,GU-"·' Jv,roa : -Ou por outra, 
ata.cat· es e cid .dao n~'{uillo que o homem 
d., betn te1n de ro:üs sagrad·J. a $Ua honra. 

Sr. prosident~. aceu•açlics de tanta gJ·~vi
d<>de, como a'lueilas que levan\oa o nohretl.opu
t~do •.. 

O Sn. Awromo Pwro:-E nJo hei de levan
tar e6 estas. 

o sl\. Roo'lllGUl!:S Ju~noll.:-· ••. nã~ devem ser 
fot•n1uh.da.s se1n p~ovn.s. 

O S11. AXTONIO Pt~-ro:- Para. provar lodaB ~· 
lodrooiras do C ará. el'a necessario trazer t.odo 
o arch h-o cio. ~ho.sou ra.r~o.. · 

O Sn. RooR!IHJES Jusmn:- Esta• \WOv~a fo
r:tm pedidas :10 nobr~ deputado, e emqilaDtG 
S. E<. n5o as "xhibiJ-,ou cru4ua.nto n!io f!) c conh~
cido o r·sul~•do dess·> inq•1erito p;~ra o q.ul 
nppdla u o nob1·e dap<tlado, e q ~e eu desejo •e 
f:.ç.& polo rnQdO mai• c"l>ctl e rigorO!O, peço li
conç.a "s. E~. p•ra declhJílii. do seu JUízo, por 
•em uuvidiL apoix:onado. o iWR>oito. 

O Sn. ANTOSI" PJ~to:-V Ex. é m~is suJt
p:>ito dQ q1to e11. Foi ··o!idario com a admi!lis
t,J\Çil.o do Sr.J.,sli Julio,f,i coauuens•l do.Sr.Dr. 
.losé Julio. 

OSa. RomuGURS JuNton:-Das accuoaçãell 
q_uG V. Ex. dirigir ::1. mim p!lasoahnanta, eu n!o 
llle defendo. 

O Sa. A.'!To:s:ro PINTO : - Não a~uaoi 
V. Ex. 

O Sa. r-c.onRtGuF.s J"uNroR:-Em""tuauco. digo, 
não f~rem produz;ida.~ cat.u.s provt1.st tenho o di
Nito de dizer a caruara do, Sra. deputado$, 
que o Dr. Antonio Gomes Pereira Junior é 
um cid•llio prestante, um homem de bem, 
t.ant~ eorno eu, t.,"\n W eomo pOde sBr o nobre 
deputado. 

O Sa. ANTONro PtNTo:- Póde ser tanto como 
V. Ex.; como en, nio. 

O Sn. RooaJGoE• J CNTOR. :-Ao autor do li
be11o a.ceul!la.t lrio in.cu.mbe o oJtus dt' prova; a.o 
nobre deputado, pais. cone a. ri·<orosa obriga.. 
<;ão de d.>cumentar as •nas argnições. 
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O SR. A,;ToNlO Prl\"TO :-Já Nl!lleri o inque
Tito, c com relação aos coramissario~ <l? Ccura 
e prec!so invertm· o principio de dlteüo na
tur~1 : todo o homem é bom emquanto s• não 
pr '"a'' o con~l'~l·io ; toda o corumissario e m~u 
emql!l.nüo o contrario não fór provado. 

O SI\. R~~Rl\\Ol!S Ju)lron:- Sr. pt·esidente, 
o Dr. Pet•?ir.::t Junior â ge,•al e honro~amenle 
eonheoido n~ prO\'incia do Ce~rá o na de Per
n~mbuco. 

O Sn. Jos:E MARL\~No: -Desde crianç~. 
O SR. RonmGUE~ JuxroR:- Bem colloc~do 

nas •·elaçõc s de fa.milh , independente peb 
fçrtll.na e profissão, guz~ pur suas qu!i.liUa.des 
p~sos.~s de merecida. estima.. 

Exerceu no pi'Ovi noia do Cear à o cwgo de 
promotor publico nr\. i:nportante com.&.rca. de 
Baturité, donde p:,J,SSOU a occupar o de s ·~cre

ta.rio do gov~rnO dm-ante n. a~ministrat-~to dos 
illust,·es Srs. eonsclheiros Jose Julio e Padua 
F!em·y. 

o I.Uodo pu r que tie hvu ~ -~ no u~seropenh) 
deste ultimo cal"go, attestam plemunsntê ern 
seus rel3torios os ho,.,rados eavalheit·os a. quem 
Mabo de me r:"fet":T~ 

Posso as'iBg"nrat• a. V. Ex. e á. camar.t qu.a 
ambos fo1•a1am. conceito sammarnente hont•oso 
do Dr. Gomes Pereira. 

Um s.cto .muito significa~ivo eontirma o alto 
apreço emque o Sr. co"se1heiro Fleury, áctua1 
ministro a ~ rtgriculb.ll":l~ tGr.a. 0 merecimento 
do seu ex-sec1·etario; é a nomc~ção quo o ~ 
v~rno acaba d~ fazer d~ Dr. Gomes Pere1ra 
para pre•iden te da provinda do Gay~z. 

Quanto ;\O modo por pe este cidadão e~ereou 
a' fnncçÕ:"B de promntsJJ' pnh~i~o da com1:rcn. 
de Baturlte, invoco o testemu;;ho do i!Justre 
Sr. desembal'gadot· Fnri:L J, ~mos. 

E.~te distincto tnazistra.do, 'tuan<lo prc•ide~tc 
d·.L j)rOY"incia do CenL·à, t'WO (JCC3-siEin do tec~r 
êlogios ao J>rocedimento d~~n~He funccionorio. 

Roconlteeeu que. durnn lo n renhida eleição 
do i8i5 11a cid~ci<A B~turiL<i, onde n orrlom 
publi ' li co1·re1·,, im'!Mnonte pet·igo, n p•·~;onç' e 
fur~a w·:ral do p1'omotor publico lnuitu contri
buir~m p~u.A. so~·on~t· 0.11 :J.!~imos e evitnt• gr;\n
des cDnfiic.tOJl ; assim como que ('rll.ll\ dign'l& de 
lolt'I'Or a. acertados pro·:idencins, pelos qnne< 
c1.mseguiu o rnr,~~mtJ runcdonr~rio restf\,belecer o 
soco ~·o no te1•mo do Aca~·apo, anu)a.Ç!l.do de uma 
sedição. 

O Sn.. A:-;To:;ro P1:;1·o :- Eu não o ac~uso 
Cl)mo promot'"~r puUico; a~cuso-o como com
.missal·io dur.1n te a Sl}cca_ 

O Sn. RonarGcEs Jt:Nion:- Úl chamo a 
attenção da cam~•·~ p>J·o o "parte ~ue acaba 
de dar o honrado depu tJdJ. S. E~. não 
;.cc11aa o · Dr. Gomea P~reira como pt•omotor, 
accusa-o como commiss:::rio~ Ue maneira que 
um cidadão que pro,el!e corre>ta e r gula~mente 
como secretario do go1·erno e como promotor 
publico de uma com~rca, um cidadão contra o 
qu->1 se não a.rticula 11enb.uma accusaçlto no. 
exercicio d~ dou~ import;~ntos cargos, não tem a 
seu fa-;o1 a py~sump~'io <le hav~•· de•>~llpenhado 
honradame11te a• funcções da commiiiSão que 

accumulou com um delles, o após a qual foi 
distinguido com o antro cargo de confiança! 

Suspeitando injustamente de todos"" commia
sal'ics de soc.corto ~, nada va.le m para " nobt"e· 
deputs.do os hom·o;o~ precedentes do funccio
nario ... 

O SR. ZHIA. :-N e mo repente turpis. 

(Trocam-se diffc·re,.tes apartes cnt>'e os.Sr<. 
Antonív Pinto e Jusd Marinnno4) 

O Sa. Rooll.tliuH• JuNIOR:-••• nem a conaids
ração postedot• que lhe tostemunba o governo. 
Segundo a logica do nobre deputado, nenhum 
cidadão poderia aceitar as diflic;is, mas patrio
ticas eJuunistJÕ€t5 de salvação p11blica.. 

Mas, Sr. preaid·)ntel eu poo:so invocar ew 
f.wor do promotor pnb H co e commhsario de 
soccorrú.> de Bata rité um testemunho da moior 
valia., prestado pôl' um a.tnig-o intimo do nobre 
doputado, por um cidadão a quem o nobre de
put::~do r..ão perde occa8ião de iaze1· os rna.iorea 
'' mais merecidos elogios. Refiro-me ao teste
munho do integro j cliz de direito da comarca de 
Batut'ité. 

0 SR. ÃNTOX!O PIN-ro :-.Estava illudiclo 
como eu. 

O SR. Ror)lUGti"F::s .ru:•noa.:- F.u vonlGr um. 
documento assignado por esse illustre magis
trado. 

Felizmente l'ude de hontcm para hoje obter 
e~~ documento que me confiou u1n a.mi,g·o, a 
CJ.tl:".!m o Dr. Garues Pereira. o havia enviado 
p~ra l'eqnarer a sua nomea;ão de juiz de di
t•eito. 

Oh~mo a attençã~ da camat·a e esp3cialmente 
a do nobre deputado pan!. este doc11mentu que 
~~m valor dnplo, poh; n. um tf?;mpo detnonstr~ da 
maneira a m~is brilhante qu•,nto o juiz de di
l·eito apreCÍ:l.>o. os scryiços daqu·•lle funccio
na.tiot e responde à.; accusa~::ões contra elle 
forruula.c1M no cn.ract~r de commissa.rio. 

O Sn. A><·roxio Prl<TO : - Eet~va. illudido 
como eu. 

O S11.. RoDRIGUES JuNIOR: - Não é um 
documon~o gracioso; e um officio do juiz de 
dil·oito em pubHe~ fórma. Passo a. lei-o (lê) : 

• Juizo do direito <la coma.rco. de Baturité, 8 
de J\l,ho de i879.-lllrn. Sr.-R.~:ebi o officio 
de V.S., participando que d ·ixava..est' comarca. 
p~r ter sido exonerado, a. pedido, do cargo de 
promotor publico, que n':ste lug~r occupou des
de iSi5. A aetivtdade, intelligencia. e zelo 
com que V. S. cumvriu os d9veres inl;l.er~ntes 
ãquelle cargo e a probidade e lisura r.o~> que 
se portou em todos os actos de sua vida publica 
e particular, mo obrigam a ag,·adecer-lhe o 
poàel'OSO r.oncur,;o e coadjuvação que "'ml?re 
em V. S. encontrei no. administra~ão da justtça 
publica des ta comat·ca, e altam~nte louyal-o 
não só por este motivo, como lambem por seu 
nobre e digno procedim •nto ~ tolos os respei
tos. Faço votas para que V, S., continuando nn. 
mesma regN de conducta, encontre sempre 
quem rec()nheçn seu werecimento, ~precie 
•U>$ qualid~des ~ u,o dê a.' honraa que meraco. 
Do minha parte. prot~stG "V. S. a mais subido. 
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~Lima o COJ!Sideração. Deus guarde a V. S.
lllm. S.·. Dr. Antonio Gomea Pereira Junior, 
eX·I!ro;notor pul.t~co dC$Ia comarca.-0 juiz 
de dmllto, Corda i• no Barõo;a. Cordeiro. 

VozEs :-Não pJd~ ser mais honroso o docu
meDt.o. 

O SS.. PRZSIDENTE ;-Previno ao uobre d<). 
pute.do que eat~o pa&s&.dos o• i5 mi~<ut.os. 

O Sn.. RooatGIIESk;,;tQR:-N:Io PQS•Gdoixardc 
requerer urgeocia. PQr mais um quarto de hora 
para pôr termo ds minhas obse.·vaçõea. 
Vo~Jts : - Tem todo o direito. 
O Sa. lWlll\IGC:ES Ju>:toll : - Tão poac~s 

vezes ab IUO d~ a.tlenção da. O~lllara que ouso 
esperar est· .. pr(,lva. de benoroleucia. 

(Co»st~ltutta u w.su;, d cu!lcedicla a trrgenci« 
o o,.ndo;> continúa.) ' 

Si porventura a ca=ra achor esta discu.t
si<o impert:nente, porqu~ trata-se de qu~sláo 
pessoal, a culpa nr10 é minha, é do nobre 
daputado; cu nunca. oceupei a tribuna pat·n 
!9-ranhr <Jne•tã' desta ordem . 

O Sa. ANTo:sto PINTO : - CLimp'o o mou 
dever. 

O Ss.. Pu~rnl:NTE :- Estas questões pes
SIJQCS s!O sempre odiOl!llll, mas está nas mltos 
de V. Ex. dorigir a discussão de modo a não 
snacit.ar pro~ostos. 

O SL• .• R'oruGtrEs Jmnon. :- Ainda não pro 
nunciei uma pala na que pu,:!esso ottôn.der ao 
nobre _dgpouado. (Mt~itos apoiados .) 

O officio que ac!lba de lGr é do juiz de di
reito de Ba.turité, amigo intimo do nobre de
t•utado. 

O Sa. AXTON:o Pr>~To:- E bont:tdo como os 
wais honrados ; estava. illudido eom) eu e como 
muita. gente bóa. 

O SR. Josi ~ÚRIA:<No :- Apr.!Scnte as pro-
va~ ern cout.ra.l~io. . 

O s,.. RonaiiiUl::s Ju":on. : -A attest~ção 
do jui• d~ <Ureito, insuspeito pn·a o nobt·e 
deputado, contrastn. com as accu•aç.iles injustas 
do S. E~. e eslà de accordo com o juizo m3lli
festado p~r todos os P'esidentes do Ceará, com 
•1uem urv:iu o disHncto Dr. Gom'" Pereira.. 
E' imposaivul que todos esteja tu i Iludidos, e só 
o nobroJ deputado tenha razi!o em refo~m• r o 
eleyado conceito que confes>a. haver feito com 
todos os e~rens.a do m orocimolliO daq uelle 
fllllcCionario até ao dia e•u q ae cU e deixo a ,_ 
comarca de Ba.turité, e pJrt&nto até depoi; de 
haver exercido as flllleções de commissario . 

Relativamente a. essa commissão do wccor
ros. devo ainda informar que eu~ foi confind~ 
ao Dr. Gom~s Pereira. .em :1877 pelo desembar
gadO!' Eote!lita, ent1lo presidente da ptovincia, 
cidadão honooto e de •a.U<lo•~ mo!horia (apoia
c1,Qs), e illl!u.•peito u.o nobre deputado por ser 
sen co-religiouario politico. 

Ne••e poat.o foi o ex-promotor mantido pelo 
coJ~aG!hciro Agaiar e aind& pelo conselheiro 
José Julio. Vê, portanto; V. &t., Sr. presi
dónte, <fU& oate honraJo eidadiio serviu durante 
t"es administtaçlltla; cato fa~to t•or ai aó repeli e 

v. v.-26 · 

a suspeita de malverMções, porque serill sum
O>!. inj•111tiça duvidar da perspicacia ou d.• mo
ralidade dos tres administTadores d::t. prQvincia. 

Accresce, Sr. preside!lte, que erao mem
bros da mesma. rommiS!I!Io o j uiz de di dto da 
oomarca e o vigario da fregue•in ,(o Baturité, 
o honrado ex~deput.ado &ym\Uldo F'ronc.isco 
Ribeiro. A roapon~obtlida,!c C!'!'· commuo.e 
aolidad., emquan ~~ nenhum delleo proteotasss; 
e nenhum pro>tuton. 

Muitas oQtm coneideraçilcs 80 opi.)O.lu ~o 
injusto conceito do nobre deputado. 

QuaDdo o Dt . Gomero Pereit-a 1·elírou·oe d!!> 
comarca para ir auumir o loggr d e secretario 
d:\ presidencia-da. pro,·incia, recebe•2; S•·· pra·. 
sidento, manifootaç.ões tão homos .• s, como uin
gu nu olJteve ma.iüi'e,oi cru l.ewpo alga1'.l· na. p ~·o· 
vinci:), do Ceará.. 

O Sa. ANTONIO PrNTO:-Ninguem, ''~"" um 
hGróe romano !. •• 

O Sn. RooatGUl!S JuNJol\:-r~ camaruuuni·· 
cipal d ·: Baturité dirigiu tiO digno funccionari<> 
uDlD. felici taçãD nos termos mais encomia.sticos. 
r~co1\hoeondo os sarV"içoa por olle pr~..,t:do!ll ,o:!o 
só como vromotor :publico da. comarca, mas 
ainda no cara.eter do m~mbro rla coo1mÍ5!l~O de 
SOCCOl'I'Oiil. 

A camara de A~ rape, d:t me8m<t comarca, 
sig-ruficou de modowlemne iguaes sentimen\0 s. 

A com missão con.sLr uctora da estr1da de ferro . 
de BMurité, de que er" cbefo o di•tincto enge" 
nhêir J Carla• Alberto Morsing, t mbem de a 
por essa occasião um valioso ta~ temunho ê!:e 
apreço aos servi~oa do Dr. GometS Pereir~. 

O SR. AnnrAl'O Pt~JE~TEL (con~ iTo,~i,~): -
Estavam tod~• enganado• • •• 

O SR. RooJUGu&oJ JuNIOI\: - O!leteceu- lhe 
um album com o u!rato do to<loo <lll o:tgcnhci
ros, "<<m a. photogrnpbia dll'! princip~cs obras 
de arlo d~ estradA, e palavr&s rnniiO sig nifica
tiv~s do reeonhecirnent? ao auxilio p rest!Ldo 
para a regularido.de <loa trabalhos do. . comrois
s.(o, j:l fornecendo-lho trabalhadores. j:í. eon
corrondo Ít'lquentemente p~ra. m~nter '' t:·nn
quilidade e a p:>.t no reoinLo d" íet>ra-v:.:.. ~o 
conatroc~.ão. . 

Portanto Y<; " <.am:u·,, que o fuaccionnrio qu~. 
:to doi~ar uroo. commissão espinhosa, qual :t de 
aGo:corrO.i pnblieos, l'OCDbe felicilo~.õe~ ·d~ du().tl 
c~maras municip:~.ea, dM autoridadüs judicin· · 
riu , deum•commit$iln <la ongDnbairos. com~ 
poata de ddadiios ~atr.>nhosf• pl'Ovinci:t u som in
teres<es nolla, esse funccionaL·.io, pel o men0.9, 
tem a rara felicidade de eer geraln.ento :tpr·o
ci2.!o por •eus •ervi~, de conqui•tar o mais 
el •vado conceito de todos os saas concid:>dãos, 
;nelusive c coníessad:unente o do nobre depu· 
1"Ldo que, onico, refor.moudepois o ~eu juizo, 

Sl•. presidente, r.inda cro favo~ do hom·ado 
Dr. Go:ne• PHeira, como membro .. da. <.emtuis
aão de soceorros de Batat•ité, p >sso. invoeP.r nm. 
testemunho de todo o ponto insuspeito,. o que 
faz um verdadeiro contraste com o j nUo do hGn
r aolo membrn, qne accusa. a um oeu eollega, a 
um seu compro\'iociano diatinct•Y o. todos os J'e4-
peito",como tenho d lmonatra.do ã ~:nnl'a ; pGS&o 
ínvooar o testcmnnho de um ostrangeiTO, 1101. 
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illustrado escripto::-, reporter de New Y m-lt: 
1Ierald ••. 

O SR. ÁNTO>rr~ Pnato :-Foi aquelle a quem 
el!e d~u ·o retrato. 

ó Sl!.. Roi>RtGUES JuNIOR:- •.• commislri.~
n~t.do por esa• ernprez:. para. osttdar a· co.la
nridade d~ secea das pravincias do norte. 

Pois bem, senhores; e::;so _õistincto viajante, 
o ·s.r, f:!Cb 1rt Smilh, em urna obrs inti~ub.Ja 
Bratiit, A.n~ato1>.as e as Cost•s do i'iurte, 
insgriu um capitulo rehtiv' a ·~cca, e d~pois 
de ter com;,ara~o o se••viço da distribuiç~o de 
aoooorros pa ~icos, na cidade de &turit<i, com 
o que tinh~ ohser•·ado em oa.tr .. s cidade~. e 
notand) que os grandes melhoramento. realc
'adoa no agasalno e tratament 1 dos inJigentes, 
3. or;a~lzaçã9 do trabalb.o partos validos, s. ob· 
~crv•ncia dosprecectos hy~íenicos, eram ptin
~ipalmt:jale dovido.; á inicwti\'a do St·. Dr. IJQmes 
Pereira. 

O SR. ·Astô::<ro Pt~-ro:- E~a um semideos! 

O Sn. R~~srGUES Jr:xron:-... f~• inbira 
ju•tiç~ ao zelo o intelligoncta dosse digno fun
cionaria. ennncia.ndo o sou juizo nas pãlavras, 
qu.e lerei á calU"l'll. 

0 SR ANTON ro f'rN1'0 :-Leia isso que a 
camara apreciará· muito : é onde elle o cllam~ 
s~;:·m.i-rl-.:as. 

·O SH.. RorlRIGUE'i Ju""N"mR ~-Vou sBtisfu.zer o 
nobre deputo.io, ch~tnando. a o\tenção da camo.ra. 
para as elo~ untes el>pressões do sabio ameri
cano. que· ainda neste mcuicnto se acha ao ser
'Viç.o do itoperio em e:rplotaç~es scientificas no 
Matto-Gros.so. 

Bis como elle "l"eciou o Dr. Gomes Pereira 
(lê) : . 

c Em Batarité e:tistia um homem bom, um 
gen<1ral que noo mata.1•a, ma. salvava da morte 
o aell p0\'0; um home-m feito ã. imagom de 
Deus e confol'me o ' oração de Dem. Elle es
timuia qu.e eu o dei:rasse em sua feliz obscuri
dade ; ma• o pregão de um bom feito é a 
semente de cncl OU~1'3S boas acções. A minha 
oxpresslio ó f<aca. para sigoni.6.car a nobreza e 
eonstancia dos e&fo,ços de tão dis tincto ci
dadiio. Elle salvou milhares de vidas, e parece 
não ter ·con..:ieneie. de que fez cousa nota.vel. 
E' a corôa do aeu merecimento. » 

O Sn. ANroN:o Pt1'<TO:- Hi ! ! Não disse 'lue 
elh era um 'hel'O) romano 1 ! 

o·Sll. Roi>l\lGUES Jiisior:- T1'ad11Zi. tedual
mente da ob:a B'or.;U, Ama: o nas e aa C osla.s 
ão Norte eatss palam••· . . · 

O Sa. ÂNTomo PINTO:- Eu já. eacrevi iBSo 
em um-artigo meu. 

O:Sa. Romtranl!s Jm;ToR:- ... do Sr. He
IJer~ repor/.,. do Netc-Yori< Hera.ld. 

:.De m.an~ira que, Sr. presidente, coisa nota
vel! quando ()5 yresidentes de provinci& mantem 
-.na. CGmntiasii:o de s:::.eeorro~ o. Dr. G9rne~ 
Perni~ ·; quando elle ó felicitada por todas as 
~~ali do munici;pío, pelas autoridade& j-ul.i
Clarua, :p-~Ia. ~aHniseão d ~ on.g "nheiros·, e por 
,um ealr&ng<airo 'que veiu expressamente. .Stn
dar a calamidade da secca, e a adrn)nist~~ão 

dos soccorros publicas; quando todos este> a[o 
unisoc.os cru fu.er j~.t·diça. ao ho nr-a.do funccio
nario publico, sómonte o nob1·e deput,do sem 
e:dhir U!na prova qualquer, tem a. coragc~m de 
apresant•r-s• perante "cam>ril dos Sr• depu
lados , accu~ando e;;.te homem de apropria.r ... se da 
~occ.orros publiC;os deslin9.dos a misoL•os famintos 
para approv ,ítal-os em benefi~io octt ; llCCtes
cendo, Sr!l. ,que o Dr.Gomes Pereira é um homem 
de fortuna., tem amplos meius àe s tJbsistencta. 
ó :!\lho u nico d~ U•n caso! •l»stado, o dia
posou desde 1874 a filha unica de um t·ico 
fazendeiro da província de Pernambuco, o Sr. 
Ca.r-neiro Camrello ~ 
· O Su. Jos)ol MAR!ANNO :- Apoí1do. 

Em vista, Sr. presidente, d ~stas considera
ções queso apoiam em tesoomurihos insuspeitos, 
em documenlO~ irrec.usa.veh, a. Catllara poierâ. 
aj uizot· da facilidad' com q •1e o h ou r~ do d~pn
tado, da tribuna p<rlamenta.r, cerc"d' de imu
llirlades, formulou accueaçõe• guyes . ontra. um 
illnstre funccion 1rio. 

Uepois do que tenho dito, appnllo para a ca
mar~ e pata o paiz, afim de que ju guem entre 
a rntnba defe•a c a accusa,áo do nobre depu· 
tado. (Muita bem.) · 

Ainda mais : empra.to o nobre deputado pata 
que, não nesta s;ssão, porque esta.uos ,já em 
seu fim, e niio podemos obtc1· todos os do
cumentos, mas na sessão se.:.ruint· .. , venb.a a 
est~> camar!l. e exhiba as provas <fé que o Dr. 
Antonio Gomes Pereira é um prevaricador. 
(Apoia,~os.) 

O Sa. ANToNIO Ptr.ro :-.~ceito o repto, COiü 
a condição d~ que 'J uec ficar como mentiroso 
h a de retirar-se do parlamento, 

O Sn. RoDRIGUES JuNroa:-Sem duvidt~. 
O Sa. Josli. MARtANNO :- Apoi~do, lome-se 

isso bem claro. Se. a um repto solemn~. 

O Sa. Pru:emENU :-0 nobre de .'utado veja 
que o 2' prazo que peüu jã e~tã esgotado, e ate 
excedido em.2 rninu.to<. 

O SR. RonluGuE• JUN!OR:-Ni'í.o quero abusar 
d~ benevolellcio. de Vc Ex., r<apeitc-o muito, 
mas pe~o licuuça pa!'a dizer mais al~umas p~-
lavras, c concluirel. · 

O nobre deputn,jo, Sr.presidonte, de envolta 
com ns o.ccuoações feitas :.o hon•ado Dr. Gomes 
Pereira, e como si ellas nlla fciSem b~·tant&s, 
(apoia~os), aggredill dous outros eida~os, 
inimigos aeas. 

O Sa. M.E·ro:s:- A.fÍoiado, deri"amoll o resto 
da bílis. 

O SR. RonRlGUEB JuNIOR'- Fe>. gr&v~s ac
cusações ao commend~dor Ribei,·o ... 

O SR. VAz Vr.<NN-'-:-Muito distincto. (Apoia
à.os.) 

0 Sa. RonRlGUBS JUNIOR:- ••• pelo facto de 
ter doado á provin~ia. tres leguas de terra á 
ma~gem da eah•ad~ a .. f~rro pU'& alli se uy
larem as infeliz• a crisnças que tinham sobre
vivido ã secca (apoiados), aUegando que esta 
propriedade tinha ellStado ao co .nmendador Ri
b,;iro a insignifies.ute qu&ntio. d' 4:000$, ao 
passo que elle a avaliara em 20:000$()00. 

. ' 
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Mno o rn~tD é quo .. propPtedsde a que me 
retiro é l,&m conhecid~ dos engenheircs gue 
trabalharow n:l. estrada de f •rro de Baturi'Ó, 
~••im como dos St·$. conselheiros Josê Julio, 
Fleury c Leão \"elloso que Jâestivenl.m.,e sa 1em 
qual o valor de <~e donativo qu~ não se l'mitou 
a tel·ras, cotupreh.enil ·u muitas beiufeitoria.s, 
gAdO o dinheit o. (Apoiado•,) 

O·Sa. Pl\.KBm:~trnll:- Si V. Ex. quer conti· 
nu ar e prêc:so rêquer r nova urgencia.. 

O Sa. RoDRlGuxo:s Jo~1o11~- Vau concluir, 
Sr. presíd nte, slio maia dn&' pala v r s. 

:Mas, Sr . pr sid nte, por 1 ue e ... ta a.ceuaação 
ao romme.nrtad:~r Ribe:il'O, o decano da Cfll ·nia. 
porlutruez~ do Ce:a.r.à, <!nnsul de v.ari ... s n<:~ções~ 
presidonte da associação beneficente portu
gue~·l, urndos ma. h raspeitaveis commerciantes 
d .. pr•ç 1 da Fort .leza, o g-eneroso bomf!itor da 
eolonia Cht·lstina ~ 

li:' ~ue o nobre depnt~do ni!o póde obter o 
concurso desse distincto estrangeiro para a. 
sne. eleição. 

Os Sas. MnaNit: ooTRos:-Ap1iAdo. 

O Sa, RoaR!GU E, Ju~tm~:-lnjusta. C<>mo esta., 
é a aecus•ç~o feita ao tenente coronel ~;pipba
nio, om dbs rnais import~ntes f zenrteiros do 
Baturité, cidadão honra:b por t da a província 
como xe•uplo. de tra!,alho, economia. o mora
lidad3 (apo 'a•ros) ; par tU e é accusado i Porqn~ 
o tenent~Cvl'onel Epipha.nio contrariou a elei· 
cão de S. t·:x, (Apoiados.) 

A c cu açõ '" semelh"n tes ~. foram lad·ls p~lo 
honrado de pu t~•lo.cel·cado das immu nidades par
lament:..res, não devem ser feitM deste modo .•• 

O Sa. ANT01<10 PtNTO d4 um apart~. 

O Sa. Rt>DRrG-UEa Ju:-~tol\:- ••• ma.a immedia.
~amente s••guídos d• prov~ (apoiados),• denun-
ciadas peranto o~ tribunMsjudiciarios. 

O Stt. ANTONro PINTO dá. um ~parto. 
O Sa.RoDar•,~F..s JUNIOR:-!!: o nobre deputado, 

que •e diz pnt·i-11a o estremeci lo poh c:tusa do 
direilo e mo ·ali<la~e.o qae muito a· ·pbu~o.~re· 
•tarh roolb.m· servi~o oo seu p liz ~!enun
ciando em tempo " fórma legal o• prov~rica
doros qua ·squer que f~~S11n,f>Drqne assevero lO 
nobre de ,'utado ·que ao lado de S. Kx. ou me 
achoria pa"a profii ;ar os abusos c requerer o 
cump~imen t:; da lei. 

O Sa. ANTONto PrNro d~ um aparte. 

O Sa. Ronarot:~s Jtrn!OR :-Sr. pt•esidonte, 
eu preci ava de mais algum tempo para demons
trar ;. improcerlenci l das vagas arq-rziç~a~ do 
nobra deputada, roas devo obedecer a V. Ex. 

As pondccações quo tenho feito b&•tam pu·~ 
resta. elec •c o conceêto de q11e é digno o Sr. 
Dr. J\nLonin Gome' ?ereira Junior, distindo e 
prestant~ cidadão, e homem de b~m. (Muit~ 
bom ; muito ~•m :) 

O Sr. Esc:w:-agnolle Ta.una.y 
~btendo a nRlavra pelo. ordem oboe~va que 1<>
mou.. ha dh ~. ums. iniciathra qne mere·ea. a 
approvaçlio da. camara dos Srs. deputado~ e e 
retlnr da ~em do dia preten~ea que repre· 
sent~m grandes vexames p!ll'a pobres senhor.:.s, 

vi11va.R de offlr.ia.as tpn "'ili"l'"em u l'gidaa d9JII 
ma.breEI noc~s-sidades. 
~i di ;"ulír·sa ant's ma\P.ri·ls importantes 

que tO)Jla.m ·t:>dll " tempo á ca.rua.ra1 ess~s di~ei
tos nií.o poderá} nuaea ser attandido~. 

Port ·nt·l, pede ao Sr. p:·~siden Le que se dig
ne con~ultar a casa si c ns ~nte qae esae:J p70o
jectoa t+eb.tivos a viu.vas a~ officii.\ee. e conten.lo 
pequenas recla.rnaç.õ~s ent:r'-"!m já em disc.utt
são. 

Já ha. dous proj~ctos •e~t:ls conctiçile8 ; l~m 
roaie outro qcte C o de n. 226 ,-eferoate a uma 
~enhora Yiu~a do 2° ten"!nte João F ,·ancísco de 
Molb C .rvalha. qu' pede quo o !)'ovo•no lhe 
pague o monte- pio dei:\n.do por e..:se offi~i.nl. 

Peoh, p~(s. ~<S. E~. que t,nha '' b tndade de 
:tddicional-.n a.o re}lll:"!l'lm ~nto de> orad.n•. 

Posto! a votog os reqa.e-rimentos do Srs.. FeJ"
nandea de OUveira o Escragnolle Taunay do 
ambos approvadoa, 

ORDEM DO UIA 

Entr~ em 1~ d~cussíh o p~ojecto n. 15El de 
1882, so >r a ~ ado?ção de um a.p ·are lho de sal. 
yação con Ire. desastres pelas compo.nhiae dfl 
bonds. 

Nito h~ vendo quem pedisse o. p:t.lavn e appro
vado ~ projectJ para passar <i 2• discussão. 

O Sr. Aristides Spi:nola (<d,. 
ordem) requer e a c•mara a.~pt·ova que o pro
~cto entre immediatamento ctn 2• discussão. 

Não hava ndo quelll p 1tl isse a palavra.. é en
cerr.•da a discuss io " posto a votos é approvado 
" p rajacto para pasatr á 3• díac11ssAo. 

3• discussão d., projecto n .. 212 de t8S2, prO· 
tcnçiio de D. Rita de Cswpos Maeiel. 

Não b~vendo qu~m pedisse a pal:1.v~a é en
aerradn a di•Cil9SSO o posto a vatos e approva.Jo 
o projec to e romeuido !I eommi•s>lo do re
d"c~tlo. 

3• discussão do projGat~ n. 214, pre\onçlo de 
D. Mal"i~ Chtistina ?rbchado Bllono, 

Vent a mesa, ó lidG, :~o;:oiado o cnl1'a em dil
cussiio com o t•rojecto "' seguinte 

E~>1~n.cla ao Jii'oj:cto a. 214 

Btü -ru d~• pnhvt·e.s-d1 rastita.it o que 
ainda restar à íar.enda nncional pelo que re
cebeu de mais do meio •oldo de .eu tlnnlo ma
rido--di·ja s~ :-dQ tudo qne re~aheu ::~. tn~i• 
do me.io soldQ do se~ fina do martdo, restt~u1n· 
d-,.se-lbo o q11e por tal rooti~o se lbe haj:t des-
contado · 

s &. - S•la d•s aessõe•, 2ô de Setsmbr<:> 
de iB82.- Soares.- AffDnso Celso ltu,ior. 

Não havendo qnem pe:E ;•o n palavra ê en
Mrra la a diseussão, e posto a votos á approvado 
o. projecto c:>m. a. e.uenda. 

o projecto .assi<n emendado e !lopp~ovado ~ 
reme.ttido 8 eommissiía de redacçio. 

Entr• em 1~ dis·uasão o nrojecto n. 226, pre-
tenção de D. Marcellina Cla.~e de Mello. 
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Niio bavando queUJ. pediss~ a palavra é cn
carrad• a discu<5ao e appro\"ado o pro~ecto par~ 
)_)a.ss:r~ :L 2a discussão .. 

O Sx-. Escragnolle 'I'au:nay 
(p6!a oJ·dem) requer e a camara approva ~u~ 
o Jlrojocto ontre immodiatament6 em 2• clio
cuss~(). 

N.to havendo quem ~adisse ~palavra é encet'
rada a discu~silo e approvado o projeeto pari' 
p:tssar a 3> discussão. 

Si dnr !llte o priYilegio, a necessidade ou uti
liindc publico. exigit· a vulgarisação da inyen
ção, ou o seu uso exclusivo pelo Es ta.do, poderá 
ser desapropr4~1:>. a patente, mediante as for-
malidades legaas. . 

§ 5.0 A patente é trall8missivel por qualquet· 
dí>s ruodos Ue cessão ou tra.nsferencia. adinitttdos 
em direito. 

Art. 2.• Oa inventores privilegiados em ou
tras nações, poderão obter a confirmação de 
f:jeus direito.li no Imperio, comtanto que preen
cham ~• formalidades e condieções desta lei, ,, 

O St.·. Es;cra.gnolle 'I'au:na.y obseNmn. as mais disposições em ügor a.ppli
(pQla Q>·dcn~) pede dispensa de interstieio afim caveis no caso. 
de que entre na ordem do dia 28 e em primeiro A confin113çllu dará os me5mos direit?s que 
loriar. a pat~nte_ conce.:iida. no Imperio. 

E' "-P!.'"Ov&do 0 reqnet•imento. § i. 0 A prioridade do direito de propde-
. • . • . dade do inventoc quo, tendo requerido patento 

Contmun'ilao da .di:acussao un1ca. das: emend:ls em nação estran~pira, :fizer igoat pedido ao 
ll:o. ~ens~o "? prq]~cto n. 182. de 1882. sobre governo imperial dentro de set> mozee, nã<> 
pnvLlGgLoS mduatrtaes · sct•a invalidada por factos que occorrant du-

O Sr. Mar"tilll Prancisco (iJela Ira~~ esse p~rio:io, comon seja~1, outro igual 
Ci'<lcn•) pede e camar~ apprchl\ o encerramento pedtdo, a pubhcaçlio da L vençao, e o seu uso 
da c!iacus iãcJ, ou emprego .. 

§ 2.• Ao tnventot• q,ue, antes de obter p~-
São lidas, post~• " vo\os e approyadas as tente, pretenda experrmentar em publico a• 

eagui:u.t()S em~ndas. suas inven~Õe3 ou r\. u1dra ex.hibil-as ém e:tpOo

Emc•~rla do smado substítutiv<~ da proposição 
c!a Gc<»>ara das kpv.tarlos H. i 59, de 23 de 
ll•:cmln·c de 1880. 

A assembl~a get•J l decreta : 

Art. 1.• A lei garante pela concessão de uma 
po.~ent~ ao ~uto' do <'tualquer invençiío ou des
coberta asuo.propricda.le e n.lo o:telusivo. 

§ 1 .• Constit11cm invenção ou descoberta 
pr~ os eff itos desta lei : 

1. • A in;·ençilo dos novos product~s indns
triaos ; 

2. 0 A in~·ençlliJ de novos meios Olt appli
c;açl!o nova de meios conhncidos pat·a. se outer 
um producto ou result 1do iniustr·ial ; 

3.' O melhoramento da invençiio i" pri;·i
legi,do, si toroat• maio fa.cil o fa\)l•ico do pro
cluc~o oa uso do invento privilegiado ou si lhe 
t',ugm"!1ltar a. utiiiJ3.d~. · · 

Enten.dem-so por no1'0l os pr.1-ducto;1 meios, 
RP)>Iieaçõcs a melh9ram~utos indu1triaes que 
ato ::o t•cdida <lJ,. patente nl!o tiverem sido, 
de atr»> ou fóra do IU\pcrio, emprag~dos ou 
ue~d)B~ 1\cn1 se c.ah1.L•c1n dc9cl'iptos ou pc.hli~ 
cndos de mod9 r1ue possam ~er empregados ou 
t1sados. 

§ 2 • Nãopsd~mser ob,iecto ele patente M in-
\·c:.çõcJr i 

i.• Contrn.tiaa á lei ou â. moral; 
2." Otf nsivas da segurança public" ;· 
3.' Nocivas li sau·!o public:t : 
4.~ As que não offerecem re3ultado pratico 

industrial. . 
· § 3." A patente será con~eJida pelo poàar 

e::ecutiV'o, depois de preenchidas as formali
d:J.dos pre:sc.ripta, nesta. lei e eru seus regula
.ruentos. 

§ f • O p'rivilogio exclusivo da invenção prin
cir,al •ó vigo•a.rá a.t<i f5 :lllnos: e o do melhora· 
mont~ da invenção oaneedida a.o seu autor tor• 
r.b:~.rã. ~o rnnsmo t.empo que nrJnollc. 

si~.iio officio.l ou reaonbeoida. officialmen.te. ss 
expedirá um titulo gara.ntin<lo-lbe pcovisoria
m•nte a propried:J.de pelo pl'3zo, e corn ns fol'
malid 'de a exigidaa. 

§ 3. • Durante o pr·imciro onno do prh-ilc ~ 
gio. só o proprio inventor ou seus legítimos 
successorcs podet•lio obter o p1·ivilegio de m<l
lbora.mento na p1•oprio. in1·ênção. Sed com
tudo pcrmittido a terceiros apresentnrom os 
s ms pedido3 no dito prazo para :fi1•mar direi tos. 

O invêntm• do melhoramento não pOO~o:i us·u· 
da índastria melhorada, ernquan to durar o 
privilegio do. invenção principal, sem a utori
zação do seu autor ; nem est~ emprega\' o me
lbot•amont.o s"m o.ccórdo com aquelle. 

§ 4.' Si dons ou mais 1ndtviduos requc
r.1rem ao me•mo tempo privilegio para identica 
im·ançiTo. o goYerno, oalvJ a hypotlleso do§ 1• 
deste artigo, ma.ndari ~uo liquidem previa
mente a prioridade, medfu.nto nccõrcto on er" 
juizo competente. 

Art. 3. • O in.ventot• que pretender paten\e, 
depositt>r<L em duplic~ta na repartição que o 
govemo designar, !obra in1·oluero fechado o 
b.crado, um ral~torio em li11gua nacional, des· 
creYendo com p1•ecisão e ehreza n inven~o, o 
sou fim o modo de nsal-a, com a.~ plantas, de
senhos, modelos e amostras que sirv~m par" o 
t~xacLo conbeciíoento dessa. brre~çrto e iatelli
g.mcia do relatorio, de man~ira ()U~ quah1uer 
pessoa compct~nte na materia possa obter ou 
applicat' o resulta·d<l, meio ou product~ de que 
se lL'atar. 

O relato1•io de.~ignarã eom especificação e 
chr;za os carne teres constituitiyos do privi-
leg.io. . 

A astenstto Uo (Ht•eito tle patente serã de Ler
minada pelos dito• caracteres, ·fa•endo-•e diot<J 
rnenção na patente. 

§ i. • Com o documento do depo.•ito será 
~presentado o pedido que oa limitsr:i a uma só 
invenção, especifieàndo-se a nahtreza d~ ta c 
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•eus fins ou a.pplica~.ões, de accórào com o re
latorio e oom as peças depositádas. 

§ 2.' Si parecer que a mato ria da i!lveuç•'o 
envoh>e i fracção d1 § 2·• do :+r\. i• ou tem 
por ol~ecto pro~uctos alimentares, cbilnicvo 
ou pha:rmaceuticos, o goYerna ord:l na rã. o 
exame p,-evio e secreto de um dos e_-;emnll:ll"es 
dopositados, de conformidade com os régula
ment· •s que expedir ; e â . ,·ist8. do resultado 
concedera ou nio a potont9. 

Da decisão negativa haverã rectH's) parn o 
co11s ·lho de .estado. 

§ 3.~ Exceptu~dos sómen\e o' casos rnen
ciono.dos no paragl'a ho o.ntecedente, a .pa.tentc 
será expedid" sem prévio exame. 

Nell:o S3 .desigMrá sempre de modo ;urc· 
mario oobjectodo f)rivil•gio com re.ah·a dos 
direitos de terceiro e d' resp ms.,bil:dade do 
gove,·no. ctuanto á novidade e ut:lidade d,t in
venção. 

t'ia pa.tenta do inventor priviligbdo fóra do 
lmpcrio se declarar.\ que vale ~roquanta tiver 
vigo' a pateate eatrangeir,,, nunca excedendo 
o pr;u;o do §4' art. L• · 

§ 4. o Além das d ·spezas e clOl emolumento~ 
<[ue forem devidos, os concessiouarios de pa 
tentes pago.rào um& taxa de 20$ p··lo primeiro 
anno, de 30~ pelo segundo. de 401$ pelo te1 ... 
ceiro, augmentando.se 10~ em cad, anuo que 
PJe seguir sobre: a. annuídad ~ anterior por- todo o 
prazo do privilegio a Em <mso nenhum serao re· 
stituidas as annuidnd~s. 

§ 5. 0 Ao inventor privilegiado que melhorar 
a propria invenção se darâ certidão de melho
l"~mento, o que sarà apostilbdo na ro•r>ectiva 
patente. 

Por esta certidão rngarà o inventO!' por urna 
>ó Y"Z' quantia corre•p<.>nt[oute ú a.uuttidade 
•tu e tenh n. do ,·encer-99 ~ 

;i; (i,o A transferencio. ou cessão das patGntes 
on ce•·tidues, ncr,, produzirá effaito emqu~nto 
ru'o fOr re~hstrada na secretR.I'ill. de estado dos 
nag!'leios da. ttgricuhul'".st. commoreio e ohr:'lil 
publicas. · 

At·t. 4, n Expedid., " pá tento. c dentro do 
prazo d~ 30· dias, se prc cederà, com "'" :orma
lidades que os regubmontos m~renrom, d !lber
turn dos cnvolncro~ depositados. 

O relatorio será immedio.tnmonto pnblicadó 
no Dia rio· OfficiaJ, e um do• oxomplares d•>s 
i!osenhOlll, J>lantas, morl "los ou amos Ir~ i>x oato 
:i. iuspecção do publico c ao estudo d s int.,. 
rossados. permittindo-sa tir.u· có ias. 

Paragropho unico. No caso d~ não te!' havido 
o exame prévio de quo trntn o§ 2<> do o.•t. 3•, o 
governo, p11blic~do o relatorio, o~d~n·1rà a veri
ftca~ão, por meio a~ experiendas, do; requi
sitos e das condições que & lei exige. P"r& VO.· 
!idade do privilegio, procedendo-se pelo modo 
estabekcido por aquelle exame. . 

Art. 5. • A patente ficará sem efl'eito por nul
lidade on caducidnde. 

§ 1 . • .Ser~ nulla a pa.tente; 
1.• Si na s11a. c·ncessão se tiver infringido 

algllm& das prescripções dos §§ :!.• e 2" do 
art. t,; 

2.• Si o conolssionnrio nlo ti,-cr tido a p~io
rid~de; 

S.• Si o coocaasionario tiver faltado á ver
Jo.de on occultado tnatcn~ia e~senein.l no rela
todo deseriptivo da invençã:o, quanto ao se~ 
ubj~<·to ou 1uodo de usa l-a; 

4.• Si ~ denomin!lÇI\o d~ invenção für, com 
-fiw fl"ii>Udulento, divei'Iila do .seu obj-~cto real; 

S. ·• Si o melhoramento não ti ver ~ indi!l
p nsavel r !ação com a indll,tria principal c 
... ud.&r co.nsLituir a induatria separada~ ou si tiver 
baVld.> prct .. rição d& prefer?ncia cotubelecida 
rel.J art. 2-•, § 3•. 

§ 2.• Caducará a patente nos seguintes 
CaSO!i~ 

1 . " Não fazendo o concessianario o uso ef
f~ctivo d~ invenção. dentro de tre. annos, con
tados da data da patente ; 

2." Interrompendo o concession~rio o uso ef
foctivo da invenção por mais d& um •nno. salvo 
motivo de for~a m~io,julgado proceãonte polo 
go•ern.>, com 'udíenci:>. da respectiva secção d~ 
cons· 1110 <lll estadJ ; 

Entende-se por uso, nestl} 1 dous casos, u 
effectivo -exerdcio d; industria privil•giana, t' 
o fornecim> nto dos productos na proporção d!• 
seu emprego on Clnsumo 

Provando-•e que o fornecimento dos J.lt'o
ductos é evidentemente insnfficientc J>1ra. ,,_ 
exi~rencias do empr' go ou consumo, pod1;rá ser 
o p ~iviiG ~io reatringido a uma 20na determinada 
por ·· cto d.o gov~rno, com a.pprovação do poder 
legislativo ; 

3.0 N~o pagando o concessionario a unnui-
dnde nos pruzos da. lei. . 

4.4 Nii.a constituindo o concessionario, re5Í· 
dent • fóm do Im~erio, procurador pst•& repl'"" 
senta.l.-o pAranto o governo,. ou em juizo; · 

5. o Havendo ~enuncia e:o;pi·cssn da patento: 
6.• Ce••an·!a pot· qualquer caus~ a patente o.u 

tit11lo estt·}~ngeit•o sabre inyanção te.rnbem pri· 
Yilegiad .. no lmperb. 

7.• E;.;~ü·anúo o prazo úo privilegio. 
§ :3.• A nu!liJada ~e clapalellte ou dJ certidão 

ole m lhoro.mento •orn d··clarnrta por sentença 
do juizo eommerci(l[ do. capital do I"'p·•do, me
diante o pmc ,sso eumrn~rio do d~creto n. 737 
de 25 d1 Novembro do i850. 

São compotent~s p:\r~ p1•omover n n~çiio de 
uullid·dc: 

o procurador d~s feitos da fazenda. a s~u' 
njndantes, ,o.• quo.e< •or&o rom,tli lo• os clocu
rn ·ntns o J>O~u co!llprol.lutorias do infrse<)I<>, 

E quA lguor hlteres •ado, com oasistcncia dn
c!uelh funccionario e seus ajudantes. 

lnicia.tia ~ a.cçito d~ nullidade nos c .. sos eu
art. l• § 2o n•. 1, 2 e 3, nearào susponsos :-.!6 
final deciS<T1 os etf·itos da patente o o uso OIL 
e upre~ d~ invenção •. 

Si niio fo~ ar mullada a patente, o conces· 
sionari"> s:e1·J. t"Cõ~.tüuido ao g-ozo ddla com a 
inte~ridade do pram do privilegio. 

§ 4.' A caducidade das p·1 tent~s será decla
rada pelo :oin'•tro e secretario ue estado dos 
negocios dn. agricultura, commereio e obras 
publicas, com recurso para o conselho de 
e.11tado. 

Art, O. 0 Se,·ão considerados infractores d(\ 
privHegio! 

1.0 Os <J.Ue, sem. licença do cono~issionario-, 
fubrica.rem os proouctos on empregarem os. 
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meios, ou fiz'rem. as api1lic1ções que forem o Art. 7.• Quando a patente fór concelida a 
objecto da patent'; dous ou mais co-invento•·es, ou se to rnar com-

z.o O.s que irnportaremt v:~ndereru ou expu- mum por titulo de do ção ou suecessfi.,. cada. 
.zerem ü ve1.da, o cul~arem ou receberem para um d{Js co-prvprLetarios poderá usar della li
o fim d' serem vendidns, prodnct:Js contrafeitos vrernente. 
<la industr1a pt"ivilegillda, ••benJo 'lll.e o s.io. Art. 8." Si a patente fór d 1da ou deixada em 

§ i.o O.~ infradnre~ do Jlrivil·gioee rUo ru- usofructo, se:-á o usot"rucLur ~ rto obrigado, 
JI.ido~. ern favor dt·s cof es pub icos . com multa qua.ndo 0 seu dir·eito cessar por ex~incção do 
<le 5 0$ a f>:OUO$; e em favor do concessi .na•·io usofructo ou termina~ão do prazo do ~rivilegio, 
da pate nt •. co'u !O a 50 "I• do d•rono causado a da: aos nhor da rn ,8 . a propri da •e 0 valor em 
ou ~ 11• pn<lerao cau•ar. qu.~ sta fõr estima.da, cal·ulado com relação ao 

§ 2.• s .. ·ão can:ideralns circumstancias ag- tempo qae dur~r o .usof:uoto. 
gravant~s~ 

t.• 8 r ou t'r sido 0 infractor emprega<lo ou Art. 9.• As patentes de invenção já conee-
oper:.o.rio nos e.~Label~ei.mc:nto$ do conce aio na.- àidns .cont.inn!lm a aer r •gid:.~.s pel" l<!i dP.. 2ôde. 
rio rla pat.,nt, · Outubro de 1880, s·mdo-lbe• •pplieadas as dis-

2." Associar'· se o inf•·actor com o empre- pns çõe> do ar~. 50, § 2'' ns~ 1 e 2 e do art. &> 
gndo ou operatio do coneessiona.río. para Ler dcL pr s:_nte Iet. com excJpçao doa proc.: ssos ou. 
eonhecicoeoto olo ruod1> pr•tico de obte•·-ee ou 1 das acço's pendentes. 
empre~a:-.s~ 1l invençio \ Art. iO. Frcam revogadali s.g. di,posiçõ:;s Am 

§ 3. • O coo:1ecimeoto das inform•ções de contrario. 
priviledo compete aos juizes d• direito dà.s Pa1;0 do senRdo em 20 de Jalb.o de 1882.
c?r~arca.s ond·:. ellaB se. derem, o~ qu~~ e:xpe- Barão de Cotegip·:, prf-sidente.-.4.-n.Jon.i;. Can
il.tra,1~ ~ ;r~:pJet"ltnento d.n coní'.es.u)na.rlO nn de dido fia Cr'UZ Mâch.a:lo 1, secJ•et~rio.-Barão 
seu leg1t1mo repr '""ntante , os mandados <le d !vi e 2, Hec et rio 
bu c~. "ppreh··n ão e deposito, e ordennrào RS e • ""'.""'Y"ap '. r ·' · . 
dili~ •ncbs p1·eparatorias ou instrnctivas do O pro;ecto ass1m ernondado e s.pprovado e 
pro~ so ' · reroettido à commissão de relaeção. 

O julg-amento s ' rà regulado peb lei n. E62 Vem á. mesa a seguinte decla.raçiio de v<lto: 
de 2 d1 Jqlbo de 1850, e ·pelo decreto n. 70i de 
9 de Outubro do mesmo anno, no que fo,·em 
app!ic;.tve;s. 

Os pr.,ducios de que Lra.tam os ns. i ~ 2 d '"'e 
artigo, A ns reo ,e ·Livos instrum,nt1s e appa
-relhos .ser.ã.n adjndic:l.-los ao conees.sionariu da 
pat ·nte, p~la mesma sentença que Mnd>mnar I 
<JS antor·s da• in··racções. 

§ 4 .• O pr:Jceas? ni3 obstara ,-, ncção para o 
con ·es:simmrio havr!r a indewniz;aç.ão do da.mno 
caus.,dl) ou qu.e se ptJd !rÍa. causar. 

§ 5.• A juris-li ção comme•·cial ó a comp'•
tente pwa wl•s :<s causas relativas a pri
vilegias industriaes, na conformidade desta 
lei. 

§ 6.• Se"&o punidos, com multa de iOOS a 
500$, em i;wor dos cofres oublicos: 

i • Os que se inculcA.rem pos1uídores de 
pa.t"nte, usando de ~Jrnblemas, m arcaa, let
trei••os ou rotulas sobre rro~ucto• ou objee\os 
prep,rados para o commercio ou UJ>O• tos á 
venda, CO<no se foss ' m pr\vil•lgíaloa; 

2.u 08 inve~ltor •s qu·~ conttnuE\l'Om .o. ôx~t·ccr 
a induatria como privileg-iada. estando " pa· 
tente SUS(Pn~a, annulla.d.a 011 caduca; 

3. • Os invontoros privilegia los, que em 
prospe~LOs, annun<'íos, leweiros ou por qual" 
que1• modo de publicidade Jiz1rem menç· o das 
po.tent,•. ••m d •sign,.r o obj~eto e >peeia.l pau 
que as ti"O'ecem obtido ; · 

4. • Os ~rofissionaes ou peritos que na hy
potbese do§ 2' do art. 3• derem causa a. vnlga
rização do a~gl'erlo· d'lo invenção, sem prejui.~01 
!leste <'"-SD. das aeções criminaes ou eivis que 

.as leis permittir>m. 

§ 7. 0 As iniracções de que trata o para'j'r&
pho ont~··dente serão process~das c j cJgadM 
eomo CTlm s policiaes, na conformidade da le· 
gislação ern vigor. 

D claro que votei conkaa.ernendado oanado 
ao projecto de lei de pat~ntes ind•Jstriaes, na 
parte m que se p~rwltté ao pri\'IhgtadG ex
llíca.r a aua. patente no e tr 1n~e-iro & importar 
no Lmperio os p1·oduclos in Luslriaes re::-p· ctivos. 

Sala d • s se,.ões, 27 de S3te111bro de t882.
Fe!icw dos S,.ntos. 

ContinuaQão da 3• di•cus~ão do projecto 
ll. 206 n revogan !o leis pro,~inciae.s. 

O Sr. A.:ll'onso :Pen.:na (prta 
orde·m):-Sr. p:resi.dent"1, não Rendo forte no 1"0'

gim nto e tendo algumas du vid~s obre o modo 
por que efjtã, r ·digido o pr~ject'> que se discute. 
entendideYer consultar a V. E>'. sobre a fórma 
por que se deve entender o art. i19 e do regi" 

Diz este artig-o ( iê) : 
.. Os proj•ctos de~e>n ser eseriptos em ar· 

tig4s concisos. numerados e co;tcebidas nos 
me.-rmos termos, em que se devem conc~bel"' ag 

leis. e assi,qnados por seus autores; na o rcinào 
assim organisu.rf.os, de~erão ser restituid.O$ 
pela mesa ao autor, para os p51' em de~ida 
forma.~ 

E o art. i47 ,diz (lê); 
c Para a 2• discussão terá sido o projecto 

remettido d. respectiva çom.ntissão co.,, as 
emendas appro"a"-as pwa o re4igir de novo, 
conforme o 'Jencido. » 

Ora; lendo o projee\Q, eu encontro uma ver
dadeil·a confG.ão. O project~ nilo está r·•di ::;ido 
por arti~os e para~rAphos na fórma do art. i19 
d ' regiroen ~o. O ·:J.rt. t • diz que ficam rev&gadas 
divers•sleis prwinci•es: e L>go depois lê-se:
Art. t7-e a$eim 1 or diante. 

O Sa. Josi MAB.rAl<NO :-São os artigo• da& 
leis p-r.ovincia~e que ss revogam. 
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~ Sn. ~II'FONSG P E:sN ~ :-l\la.s. G q~e nós di$
ç~\IWOI e o proJecto da. e >mmt .. ão, que deve 
osll>r rodi.>i<io de accõrdo com o art. Hll do re
gimento; e floi o tegitnento deter~nin.a. que a. 
mG!I~ tnande devol•e> o~ projecto• aos seus 
auto~s para que elles os redijam convoniente
rnanto, u.c.sto ca~o 1 :J ·ndo o projeclo da corn
misl!l;'io,. enteudo que. eleve ser devolvido â. mesma 
commiss:<o. E11 entendo que para a l>ôa ordeu1 
doe traba.lhoo e paro~. que a discussão corra com 
cltlrGu.~ ó pr.~ciso que o projctt > &eja redigido 
em arti::::os e paragrApho~ ;de nutr(J mrn:lõ é uma. 
Yerd .. doir::. conf•os"o ; e quar.do um or~dor quizer 
ref&rir-se ,. tal ou tAl artigo de projeeto, nlio 
aabe como h:! d ' r--zel-o. 

O Sn. Josli M Al\l.\ N»O dà um aparlc. 
O Sn.. An o><•o Pz;s;s<~:-0 quo eu 9.u~ro t.o•~ 

nar b .. ,u oali•nto é que a dispeooa de 1nte ·stieio 
vott~da, dcu !OJ• r a esta confasà~ ; e parece-m·l 
cun veuientc q ue o proj !cto seja ea:via.do á com· 
lllis·io para ~~ :osta. o r6-:lioir de outra fórma . 
(A.p oia...l os e 1\ão apoiados. ) 

O Sn. P a osloli':<U:- E u n?.o posao aeeibr 
a reclamaç.lo do .nobre depulad J, porqu) o 
nrt.H\1 do regimento re lere-se aos proj .ctos 
que l!'1o a presentados pela p;•irneir. vez. Quando 
oste projecto veiu á m~sa., vin b.a ua dévida 
fórma; depois ror~m a1Jres9nl'ldas e approvadas 
emendas '' estas remet tidas :i. commissão: G a 
ccmmissllo n:to fn mais do que proceder de 
accõ do com as emendas. 

O Sr. :.'l-1a.1-tiDl.Franci>ilco (pela 
O>'dom): -Venho á, triban•, Sr. presiden te. 
•iml?lesmente p>.r" lembrar que ll~ sess~o de 
honte.u eu pedi a V. Ex. que conservass" S>bre 
o. m~sa todas as l eis provi nci.aes a qa? S 3 ref~e 
o proj cc.to; e 11ortanto lembro o.gotao. tamb~:n 
r1ue es~as ref•:re"cias que exis:em no projecto 
eatio justificadas e -.x~li~as nas l•is provin
ciaos, que estão sobre a me.aa. 

Cbo..,o • :>ttenção dos nobres doj>utD.dos que 
diverg em neste assumpto, e otrereço.lbes um 
meio do completo eu m e sobre a materia. 

O Sa . A l.<FON;:o PEN :-1.1. :-A minha recla
mação é sobre " fMma porque éstá redigid? o 
projecto. 

O Sa. MA.R~r"' FRA.'<ct•<:<l : - O 11obre tlepK
tsdo comprehende perfeitament~, q ue desde que 
ha meio de fazer um cume completo, um& 
fórmo. mais ou menos elegante, não póde servir 
de motivo para est&rmos a adhr de dio. plra dia 
uma que•tão, euj a s Jlução deve •er prompl\ por 
sua nat ureza, mesmo para aqu,lles qae im
pug-nam o acto do governo, cumpre que entre
mos na legaJiJ,.de a este respcit). 

O governo foi o primeiro a confesaar ·qae 
pt•aticou est l acto . po~ considerações de ordem 
publica ; cu mpre, pois, que a camara deaid& 
Mi os impos\go província•• oobre imporl~çfo 
devem oer ou não cobrndca. 

o qae não mo p'lr~ce razoava] , e estarmos 
a di:fficultar c andamento desta discussão. 

E' lido, approvado e Jica em dioeussio eon- · 
junctamente ~mo projeelll o requerimento do 
Sr. Ferre1ra V1~nna, apresentado na aesslo de 
hontem, 

OS.t.•. Generoso Marques pede 
o. p~hvr" pel • orde•u para dar "xplicações sobre 
o re~uc ri mcn\o ou rcol•maçiio do nobre deput~
do por Min ••· 

Vou;.; :-A tnos:o j:l dacidiu. 
O Sa. G~sHIIO•o M,\l\Qum' tiuha P' did CJ o. p~

l~vru pn•n,n• qu lidn.de de •ne11•b•o d, commia
sfto de :\SiomblUu"' prO\'incia.es qae re li rúu o 
prnjecto, r .lspondcr >ls observaçOOs do nol;we de
putJt.do. m:t.s uma ve~ qui) o C:\.:;o ostã d. 1cidido 
pel~ meN , fiq ue o •eu perl ido como um p"otesto 
de quo a commi'ISãO de qac faz pM'Ile n<o d ·ixo
r ia passar aeUl resposta as obscr\raçõ ~s evide n te 
m~nto i mper tcnonte ' que o nobre depu.talo fez 
a respeito. 

O Sa . Pu sroR>.-rE:- Tem a palavm o Sr. 
Cune.iro da Can!ta.. · 

(O S r . Cm·neir o da Cunha occu 1Ja a tri/Juna 
1n.as le!'antam-sc ctu11id as s i a d. iscuuüo deoe 
OH nUO tWin.··ip~r f iOt U n i Orador que failc (J. 

(aoor do ,·equeriM.cnto. ) 
O Sa .. lt \ "l'lSIUlS' A : - A cti~cus5dio deve. pr in

cíp:nr [>O r impug oooçiiO; po~4 a palavr,, contra. 
O Sn . PnK>m~~ ·r~:- Continua a discussão 

do p rojec to eonj uueLu IIC'Hlto cO.Il o requer i •nen
to ; n.io pos'" por tnnl'> olo r a P"lavra ao no~rt 
dep•t t.Rrlo por f(ltO dcv{l KOgni r a i nscripçito. 

O Sn . CAnNr.Jnf, n.\ Cex H.\ ~- V . Ex:. n1r1 dau 
a jl:llavr:< o n~o l"'ocorlo com justiça. (Apoiad o< 
e n~7o apo~·((ti.os ~ aparte.v.) 

O SI\. P~.:•wr.Nr-.:- Y. F.:.:. não tem a pa
bvrll. 

O Sr. A.n..:trade Figu.eira 
(pela or<lcm) declaro. qu. ' a delíb ~·· •ç.io tom&da. 
de discutir-fie o t·eque.J•im~nto de r1diatuento 
oonjunt:.mento com o p rojectl a que esse re
queriment) se refere, ci contrari:>. á dosposição 
reoimea.tal, o em n ome do re; i :uen to o orJ.rfot· 
reclama a ol><arvancía das llbas pra t;cas. O 
regimento no art. 75 dispõe qu · o raquari
ment.o de adia1nent.o, uma vez molívado pelo 
deputado que o ;oropuzer e aj)Oiado por cinco de
putndo; pelo menos, c por 10 na :'!' discussão, 
proceder-se-à á vot •çào, precedendo d iscus•ão. 

Ji. 8 J ve que em fat:e do r tquerilll:•·n to() ad!a
meut • proposto tem d=u,oio e•pecml. ( Apo•a
dos.) Os preceden tes da cas o e<ti!o de accMdo 
com a dis llOSi~o que o orador invoca. O adia
m~nto importa &uspensão d~ discussão, p or<{ue, 
por via de regt••, ó mo(ivado pela necessidad .. 
de osclarec!mentos. e n!i:o é po.sh•el qae o ra· 
querimGoto desta ordem pos3a $Ot discu tido 
conju a tamonte com o projecto p ri ncíp:>l. 

Si o nobr• deput..Uo polo Rio de J .. neiro pede 
e;clat-ecimentos e até propõe a nomeação d~ 
umo. commiasão esp >cial, n iiJ> é p ossivel prose
g uir a discu~siio do projecto que pó:lc ser in
t •rrompid .l com a votação do requeri men to. 

Nao se póole, purt...nto, vo<....- · ... medida. prin
cipal; é .prejudicar o adiam•n to. &e quer .por
tanto qae, consultando a mesa a. disposição in
voe«da e oúl r a& que o orador poder.a. in"oet.T, 
reY'ogaa & clelibaraçilo t.ou:oaola, oleclara.ndo 9.ue 
a. diacuaaão do requerimento· saspl!nde a. dll
cuuão dn materia principal. 
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O SR. Pn..EsrDJ:NTJ:: - Sinto cxtrcw.a.me~te 
não poder estar do o.~eôrdo com V. Ex., cops 
opiniões muito respetto. Entendo que a du
<:uss:lo do reqo.erimento devo preced~r a ~o pto
joe\o, o q~e D;ão inh~bo q11.e o r 1quertm mw 
poss' sP-t' dtscut!da COOJ anctam lula com o pro
jecto. Portanto mantenho a minlu!. d~libera!<ào, 
'Tetn a palavra o Sr. Felício dos S1nt~s. 

suiu-s3 d1 enthusia.smG por esta. qne.stão e desde 
logo prJp~z-se defender as idêa.a da commissão 
cmn a. maior energia~ 

São tão inconv •nientes la.es impostos que o 
nobre d •putado o Sr. Ferreira Via.nna desviou
se com tJda a ca.utella de encaral-os. 

O Sr. Felicio dos Santos com
prehende perfeitaiDente 4 o •posi}ão <tu e o~ con· 
servadores fazem ao proj~oto suj~ito ao dobate. 
Consideral'Mn elmo o ma<or se~VlÇG que po le•n 
presta· á. saa. causa. d~rrabar O minlst'~rio a.etual; 
esta consid.era~.lo p1•ejulga qu •lt u ·r outra. 

O nobre deputalo estudou a. questão pot· todos 
os l.W.Js t mas nWJ ousCJu justifi.eâr os impostos 
int ,rprorineiaefi : é qt~e nio b!lvia at-gneia que 
b~etasse pa.~a lcgitima.t· semelhante a.b•urdo 

· econo aictl 

E como os nos!os costun1es poli~icos. diz o 
m•ador~ pe~mittem. acA;itar·a.m;ntl~ o q~:'! sere
,jeitou hoje, desde qu~ o '!llnl~\et·to ·~J~ out~, 
os nobres <l e pulados nil'o tnq u1rem st oota e • 
unka solução do probl01na de que se tr4ota, 
porque si~ for, amanhã, eUes •• d ·s~e qae forem 
governo, d1rão : « Não vos d<ll aq uella nluçã·.'· 
p orque nilo tinh~ confiaoça. 6m vós, não eab :ts 
executai-a.:; d~i-a. aos mcu!3 poi'- lue cuo.he~ 
cem. a ju.sta. medida, em que a.s cousa." de '11m 
ser tra~s.» 

Port~nto não ~rg-ue ao p!l.rtido con.~ 'rv8.dor 
d~ opposição feita ao pmjecto; nn\'a lo11va o 
<\lto patriotismo dos nobre• deputad • conser
vadores da provincio. de Pernambuco. 

Por essa opposi~ão sy•te.natica ao govetno, 
~ que eote projecto ê combatido p ,,. uma im
lu·ensa. que sa diz imparc.ia..l, mas qu3 não C·>·.u .. 
preh.ende, que esta infllizmen.te repre~ntn.n1o 
o Jlapel que tinh~ o cõro na tra ;e lia ,~rega. 

Assi<n v&-se que tanto esta impt•e,<sa como 
os n obres de~at>dos liber•es que accusam o 
orador de proteccionista., qae lhe atir •m ·tU 'Si 
como um stigm11. esta palavra, combaterem 
entretanto o proj1cto do g ov ·rn~. em que '" 
procuraf~zer des,ppare~er esse pe<Stmo protec-
doui<mo ptovincial. . 

Toda a argamentação "l'res ·ntala contra.. o 
projecto resente-se desse pessimo opposicio· 
nista. 

Tem-se mostra:lo ~s iaconveniencia' do pn
~ecto; mas os n1bNs deFutados vol\am o rosto 
:0 s v..nLagens evidentes d o urna medi~a. pe o 
min.i.atcrio apl"'"es:enta., a quc 1 no. opi:üiio do ora
dor, ""le mais do que todo o se~ progra.mUla 
politico. . · 

Na opinião do o~3dor, o Sr. Vi ~onde de Pa-
1·a.na~uá., no inicio desta qa.~stão, não v:ia o seu 
'grande alcance, uão Côntprehendell o pa 1el 
importante que lhe esti. reserv~do na sol•>çl\O 
deate problema. S. E,., no principio, apenas 
mandou susp~nd :""!r os iai.postos a.dun.nei~~(';s. co
b;-ados üleg<>lrnente pela. ~rovincia de Perna.tn· 
buce ; 1ó mais tat•Je foi qn e, reiterll.ndo-se as 
ropre,.ntaçõea do commercio, S. Ex. mandou 
•uspenàer igualmente o• impo•tos interpta· 
vin~ia.es. 

Si encarar-se o problenra p~lo lado da conve
níencia publica, deixando d' parte o da lc,~ali
dade, estes impostos &ao muito mais inconv-.. 
nienteo;;; rara. o prvgr~al) ~ncio-nal quo 03 im
postos sobr3 a importaçã:o estrangeü·a; e não 
foi s~não por t~rem sido rennidos estes aos· ou
tros de revogaçãll co=num, que o orador pos-

O nobre deputado por Mina•, o Se. Candido 
d~ Oliveira, Nconheceu que não pGdia d~il<&l' 
dG consid\)rt.Lr os impOstos inte1·-prorineiaes ; 
t.eve pore•n a preteaçã> de jllStifical·o, não 
pro ·ur~ndo demonstrar que elle~ fossew uteis, 
nGm. m.es.ruo que não fossem convenientes, ma.s 
a)·contl"'!'io p~ocurando demonstrar que er&m 
legae•, que o act~ addicional os não pro
hibü. 

O oco.dor "eservn.•·O. pa•o. o Jinal de o eu dis· 
curso a resposl<\ a. este ponto. 

o nobre pre ;id•nte do conselho, si e sincero 
em suas promessas de medidas descentralisa
dor-J.s, de v. e romovc:r prtmeito .esta q ll&stão doa 
illlpn•tos. 

Estes i111post~s tem sut existeneia desde o 
e o 1neço da vida pro•iueial. Purallleate fiscaes a 
prin.eipio, as pruvi.ncias b,tsc:.va.m nell~B re
cursos para sud.S necessidades ; mais t~u·de, re
pt•esen.tnn lo uma. necessidade geral no p-ÜZ n 
p.·ot~cção ao de;envol:vimen.lo inlustrial, as 
protrincia t com~ça"'am a :faz ·r aquillo que o 
·~ov~rno get•..tl não fuzia, mas qu3 -d~vera 
f<Zel'. 

Qu~odo s~ p;di(l. aus:ilia p:J.ra o deseuvolvi
m mto in i tStrial, s' dizia 9.ue M tarifas jó. 
··St:.=t.va.m mnito oley-adae. Pau~ si, como disse o 
Sr. conselheiro Saraiva, as indus!i·ias não se 
pódem desenvolver á sombra de tarifas de 60 e 
70 v j, , não sabe o orado; o que possamQ> fazer 
por ell~<. . 

As províncias rc> •oudiam e. isto, pedmdo os 
impostos de pt•otecção int9eprovincíal. Ellas 
con hed .. tu. b •m que estas tarifas de 60 e 70 °/o 
eram illusorias, que os valores officiaes eram 
propositalmente diminuídos nas alfandegas e 
qu' s~ tinham 30 0/0 ~m vez do 60 ou. 70. 
M~s as p rovin 1..:i"s podiam melhor q u.e o go

verno ao.xmat a iodastria n""ional, a1te~;lii.do 
a. t.rif.<s, porq•t~ o governo não ousava eleva~ 
sobre estes artigos de manufactura estra.nge1r~, 
que nós podiamos fz..r.er nu pa.iz, cJmo r~ce1o 
do eer tacha.d > de protecclonis ta, e pre~a yn 
m·•ilJ a. fama., que tinha na Europa, de livro 
cambiBta. 

O orador demollStra. como os impost os ille
gaes das prJvincia.s, d~ fi~caes, qo.e eram, pas
saram a. ser pro~eceioni ~tas ; como procediam as 
!''Oifindas na protecçào áindustria. naciona:L, 
como eram inconvmientes ~Sl!e• impostos. e dtz 
q11, ""~ ' sta1!' ~e eoas•s n•o póde ~ontinull.l· : 
não póde pero1sttr esta guerra de hr1fas de p~o
vincia á. provinch dentro d& união do lmpeno. 
Deste modo em pouco t •mpo será noc~ssario ás 
provin 'ias um regimen dos tr~>tado• de com
mercio. 

Basta lernb~a.r qo.e os tecidos grossos de o.l
goião eram t;ao;:ados na Ba.hh â .razão de 20 •fo; 
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que o:; rn·OO.u!.::lO$ JCJ P>:n·nawbnr:o sotil·inm ne ~l t 
provineiu. D.lll'~~rn \. im osiçii;l, ~ 1uc Pe·Lna.:..t:l
l)uco re•?ondia a este p·ocsdimento da Bahht 
.lll<\Wluo.llo cobrar -tU 0 i(J o.d ·t:ttl(wem. sabre s1n 
fnmo. 

E' p,~-,.,~..:isCl h3\"eL' nnifor.ni.dade J.c :;.y~~CJDa. 
(:conomic.o tln.ra havei." ni.lii'io \JOlitic::t; :S3"11'!. ~.ssa 
(~·mf:n·lnid::tde nfio h1. a. unifio desej::td t. 

Esta. PJ'OíJosiç.ao (!lte e quasi <wi .. lC)lJtO para 
•1acm tem (:ouhc~lmontos d(\ seio 1cln. socin.l, ê 
•.l cmou~lf<td• e v identemonle p los factos iüsto
t~ic;ts~ o o Ol"':ldor f:.tz e~sa. .1em .:nstl'.açfio 1 come
~;a.udo pela. LLHiii d~ Allenu.nhn.. 

Os autores •lu Acto Addieion:tl se in pir,.v~m 
n-as ic:Jéas do t-ert:pry ~ conhcc:·am perfeit<~Jn~n te 
:L:; üH_as .'ll J1i}•~.icanas c n~ idÕa.; n.ll~mg_s, poi.s 
dl ~s cua.vam o que c fa1.n ·na. Allemu.n1n, c o 
que se fur.i~ a% Esbdos-Ullídos. 

Ha. p.tl'<::OJ, um p.ontn nesta. fJ.lt"sl:ih, ~~ '1nc 
" opp·•sição tern feito !J"I'<tn lo eabed~l-é o p•·o
ce~i~n.ento du go'fetuo:- suf!pend.Jndo <:\S b1s pro-
vinciaes. · 

Ji o Drãdor decb.I'll!l qno )'"O~nnl,e~ia. eom ~Ems 
amigas qu~o o.cto f.l•·a •lle :a.l; mas a. sn V ) t' 

cs~tL ille ~H.lld:>!.!le :-~~justificá. t>erfeita.rncnte pcb. 
m·genc.ia (I() I n.contec.imentos~ cuj~\ gt•owiõ.~dc 
põ~~ em relevo9 e aia.Ja mais e h. Oesidia con1 
que o pa•·la•nenlo tem trahclo a maL'rín. 

Ha mnítf) l !lllpo eh ·g-am no P~'·bmonto lei• 
d r:! iiS~e · ,lbl,:as pru\c'itu:iac.;~ r· •conh•Jl'hhnnunt.(' 
incrmstit·.1cionaes. O pal'lunento t ~ro. l'C ·ebido 
:•, ... p•,"losentiC;;õc~S do c Jmtuereio do (li v •l'SaS pru
vincias elo Lupe1•io, petliutb ramedio i\ \\ill mal 
Wa 1::.;, niief::ilo, e th:: ln•b o pal'l:nnetüo !:O tem 
Lle.SCUL';ldl. 

.l\. O}J po~iv.:to c.ons~I·vn:.lor :t q uc l ;,\tüo cin.n1a. 
cont1·J. n. ille:.p.li.d1de ào acto. <JIH.ntüs vcze.s uão 
tem deix•do de parte a l~galidude ~ N'HJI lwul'~ 
a.inda um !l to cl~ prog'I'CfilsO no nos.so p 1 h: qu~ 
ntlo co·uoç:ISSé p ·1r tuu..n. illeç.nlidal1e 1 af>s~Pç:·'io 
'lue o or.v. to L· demonstra l'c feri aJo d.i\.·crso5 mc
}ltol'n~:;lallh):': iutro!bzi~los no pa..iz.. 

O orndo1..• n~t' quer qu(a. ille~alichde snbsti
tlltL a l gult .~.e ; 111as que. qnnn 10 e~ ta. oão 
po<Sa pro .. ileneiar, se a4miua ·~ ill ·@!idade. 

O ,,a.rtido cuus~t'\'R.{101: no pnde1· não lJI'Oce
dG•·io. de lllodo> d VG\'so do q u' hojo s' procede~, 
C O o;·adO.' co 1!0 deputaJo Jhc c\,ri~ S'.ll o.poio 
nesi.IJ as.sumpto. 

Nus c.heg-auv~s no pflnto <le qunsi nao h:\Vet· 
l'.!-l:tçõ~a ~mmot'ci:.1.os e n~rc as pl'Ovio.cia-". 

Co!lcOI'da colll o nob!'e de •ut,do polo Rio ch 
.Janei ·o cn1 rlue esta rtllc~t:io é g-o.ve~ ~ soUre 
cll pl'CI!iS:un~s le ostndu•, 11 lo l.Jasta.tJ.d<J estâ 
~oltt1;ào p ·ovis1tlil. E" urgcnto trnJili'mr,s do uma 
di~crunill:\ç:lJ; rnas ·1orctLto nfio se pUde a~·o1·a 
l.l''it!tnlis~o, uecn procedeL·-sc :1 certos c •tu dos, 
nã'> doverllos 11ô!' isso rajeitat• um pl'oj~cto r1uo 
yai n.ttci1.dcr a un1o. nccessidn.d! nrgente. O 
mais s~ f,,d. tletmis. E' rrcci :o aceitarmDs cf-itt: 
r0C1_l;"SO. 

De todo• os reme li os a ')l•esentados ··~r" com
l.rlbr o nial. o ro~::lh.orl 11o eut··n·ier ·da or~durs 
toi o :~.·•n• Htwdo velo uohN ··a:J~dOl' o Sr. Sil
veira. d• ~fotta, isto é. deixar ás pt•ovinci lS o 
cti,dto c1G i")\)01' n' ~s: or(•ç.ã.Q, ~o<ermr os 
dir-,:~, itofi de i'mp11't.uçio p!l.ra o go·;ornn ge.r~l. 
prohibir absolutamente o~ imposto.> inlerpro
vinci•cs. 

v. v.-'27 

20V 

t'ruu produci \ (p.te nilo é~po:.·ta_dcve des·~~\~r 
ri catcgür•;L do tc.;·t".Ltori.o. 

O Uúbl'< <lep\ltad> pelo Rio de Jan•âco 1 cr
gunt.ou, assust1.do, si ' em •nda do uob1·e d •pu
tado por Pcrualnbnco et•a do gor(n•no. O or-ador 
o ignoto.; mi\8 não a. ncci~a ~ nãt> YOb ·por 
clia. · 

. Qa~udn o Actú .l.ddicionu.l pt'Obioi~ :is (ll'<l\'Ín· 
C la~ h.n~n.rvm iln po->tos de in1 or l.tl.ç.ão c ial
pus~os iutel'pl'cvinciae:s! não impot ;l :~::~emb~C·~ 
g\!t·al ~ oJ)t·i :·ao:t) de t ('.p L':Ll~ o ma.i~ dn snppt•ir 
!iJ pro,•jnc.in.; o .des~:,J .. luo J~osnltantc d:\ l'CYO
g:tr,:io 'te leis inconsti;ue:iona.c '· 

Este..! o ct s:> de p t·~fetir o m<\l 1.\1 }'CiliC·dio ~ 
c, si não pn.t.emos .deh:'l.r da Ja.no::;,· m:Io d·~sto 
t·e111edio. o oradl):- so pass râ pa~a :l politica. do 
nobre deputado pelo lüo de Janeiro : pr·l ere o 
almso, po~quanto é c!at•o o dc1'cr <I tiO têm as 
provin~ia.s, cujos impostos 11ós r:~\·ogamOs, de 
s'tbstituil-os por outros. R' a ell~s que compete 
reparar o rua.!. 

~:i ·S ·i1u nfuJ f.J1·a , ilS provin(;ias :lc hoje cn1 
db.nt~ !;!"\ bnç:ll'hrn -impnsh)S Ulêgn.~..;; n.assl'\m
blón. ~crnl os l'..!Yog-n1·i:.t, c o cofre g·cn-\l irid 
•np ril-~3. 

As rlosrmz~g pnrrinciacs pnssa1·iam a S.Jr 
efl:'eetu~das pelo c.ori•o . r~1·al ; os lm.tritantes 
dass:t; pt'ovincias . ficai' iam 0xr.nflo.r~ U. •s t1os 
iu1p0sto :, <m(Jilatllo que os habitantes <l~ outt'M• 
pro"fincb ... 'i as :r:;uppririam era su"~ nec~s'5i da.de:s. 

Assim o ;.·emedio melh.or IJa1•a S!tppdr o cleficit 
CJ"i.1• aquellc m:·smo ~prQSentud.o pelo ::rovet·uo 
- CB3 s 11.J '',~o dJici .... mae.3 para:.\ l"(:celta pro
viucial con.trli. os ~lllL\C~ lauto :se cl~w1a. Il~ ca.-
Jlll',l. 

Niio ~o 1l.rotluzill um sV~ UJll. unleo nt·gnmento 
sel'io con~ ,·n esta msdida. O ot·adoz· de ~un 
parte, d.u. ll'ibuna~ p -d;ll aD.!i nolHes <.leputmlus 
(\Q. flis~ldencia libm•:\1~ !)edi1r :~oc: no1J1•(1s depu· 
tndos consm·v~dores c1uo apl'esent.ssem out.ro 
rem·1dio, si não a.··.h :'l. v~m este bow, e- neohmn 
oulro rc.Helii.o ívi lewl.m::..do. Entr ·tauta o ad .. 
<lili\"'o c:üü-a ~ t!~'hiu~ 1)01"qna os nobres deput.ndor.; 
<:'-nL13ttlcra que devem pol' isso àe!'rubn.r o go .. 
VC"llO· 

E' {IUO o espil'ito d0 pti.1'tido nos inspiro. 
m~,(i:i dG tluc o do -p:.Itr•iot1stno. 

O o~".i.do1• quille~·.t· o.p•t·da.1· a.indtt.. al~uns ar
g·nmentoe <1o noh1·e d"puUi<lo pelo Rio de J~
ncir • ma' w·nte--se fati :ado,c. essros argamon~OI! 
não sao 11ovo.s. scl.o ap nas apt·c~enbdos ~ob ars 
cÓL' ·s lllais !J .. llns. 

Vai tol'minar satisf~Ieudo um compl·omis.;o 
quo tomat·~t. 

O nol.n·e ~lepub<lo, <.ruGL•t:mdo iuterpt·e L~l·_ o 
que h~ de duvidoso uo art. 12 do Acto A :dtc\C
n•l, foi procurar~ foJJle híslol'Íc~. S. Ex. de
veria proctn•ar" 'ess5o de 8 de Jttlho de 1834, 
em qt1c se dh;cutiu. a m~tel'i:1.. 

:I. lei~ que i:i. Ex. se ref•l'itt, i uspírou-so 
no v~ncido na occa~íüo, no quo ioi aceito g B
Palme-nte. Parece que e ~te dcl:umcnLo. por istt1 

det~.a. t·n~ g1·aude valo1· ~ :ma;;; não. Pot is..;:;o mss~ 
mo que bom·e ncr.ôrdo so?r,, certo< pontos, del
les n.to tra.ton a lei. pct· n~o ha,..er !l , cess;Ja_ 
d' d•) acceutua1· aquillo que era. unc;.Uillletnen. ... 
lo 8coilo. E' por o<t' r:t2.'in q11e n. lei apt~
son\:>de. p·~lo nobro d~putnllG é um jauco o111':
cura. 
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210 sessilo ern 27 de SeterJJbro de 1882 

O o'ador f~z aind• alguma> obs·>rvagões so
bre a se<são de 8 rl~ .Julho. cit:~ndú t1•echos de 
v 1ri')s dtscurso.s então profrL•idos por emiucutes 
oradores. 

Assirn tem o oractot· re<pondido ao nobte dc
plltalo por Minas Ger>tea. que sustentou que 
isto era IU<.LL3tia t."únt.roversa, e tt:Jrminou o seu 
~li~curao. 

O SJ.•. Maclel:-S•·· pr~sidente, antes 
de proeurm• cont'"'sllU' =~o illusb·e {leputado. me 
ó iudislen<avel Ulllll. declaração ou de V. Ex., 
ou. da. hont·ada comm[;.~ão. _sobre a r.~dacção 
dada ao projecto neita tercaira discussão. 

O proj~cto dQcbr:l. no seu s.rtigo pri..mt~iro 
(lê); 

~Fie~ revogada a lei n. i.713 de 28 de Julhe 
do corrente anno da. proviacia de Pernil.m· 
buco. 11 

o ra,em segunda discussão, -e-no vrojecto pri ... 
rnitivo, se dizil : <Fica revogoda a lei n. 1.713 
na p~rte comprehendida nos §§' 1, 2, 3 e 4, 
a•·c. 17, etc.~ 

Não ó a mesma a red;:~cção do projecto nesta. 
discussgo, e permitte duvidas que dessjo ver 
snlyi las já.. 

Pergunto a V. E:r. si esta nova J•edacção, 
<.:omo parece, lf.llEtL" agora. d.h:er que a lei tuUa é 
revogada. 

Vons:-São sóm··nte os pat•agraphos da lei; 
e como se deve entender. 

O Sa. MAcrEt.:- Argument-.t•ei, pois. com a 
opinião geral de que o proiecto comprGbende a 
;·~vogaçno eJ:clusivamente "dos§§ {o. 2o e 3o da 
lei de Pernambuco, e r~r~igos de leis de outrns 
provincias, qnevem n'!!e m ncionados. 

O iliHstre deputado que l!le prec .• deu na tri
buna~ e~ uma das muita:..; arguiç.ões que lançou 
sobre os que te.m impugnado este P•'Ojecto, 
decla>·ou que estrlnhava que em relação a. elle 
se fizesse uma qaestlío politic1. 

D ,cltro à camara qu \ com o maior prazer 
me vejo colloca.do entre os qu~ merecem ~ 
censura do illus tre d • put do , porque n!io 
considero qrn haja hoje n~ste paiz questão 
algum> de valor >gu ll a esta, das rehções 
que d~vem e"Xistir entre o centro e aa pro,•in
cios (apoiados), ralaçües que soffrem um duro 
golpe no projecto que se discute (naa apoia· 
dqs e apoiados), e que em conseqn~ncia da 
luta que ~e "ai estabelecer não poacmos con
jecturar quaes serão amanhã. E' assim a 
questão, por sua natureza, essencialmente po· 
litica. 

S. Ex. procnron demoustra.r a. sab~dotia. c a. 
constitucionalidade da proj,to, jã tlrm~ndo-aa 
e~ suas r1>lações com os princípios do protec
~~onismo industrial applicado á.a provmcias, 
Ja, contrõ.\ os oradores que decla.rarn incon~Litu
cional esta. revogaç.lo proposta., s-oceorrendo-.ae 
da analogia existGn ~e, ern sua. opinião, entre 
as nossa~ institui ões e a. de outros povos, para. 
do qne se pa'!sa entre ellr!s concluir para. o que 
deve fazel'-SG 1\qui~ e ac.&im vot:lr-se aquelh. 
revollação jã por s11a ntilid.ade,jà por sua. con
stitucion1!.lid tdo. 

Quanto à prim,ira parte, é bastante responder 
:l. S. E>:. quHm motivos de utilidade puhlic~·qlle 

;11legou, m "amo q 1ln.ndo fosse'n p-rOY:tdoQ. niio 
au~o:•izam R. assemJlóa. g-eral a revogar uma 
lei provincial, por.1ue seu pOO.,~r~ sua comp'!
tencia. limita-se simplesmc·nte a ro\·ogar lei 
provincial qu~ndo reconhecida incon ,titneionol 
nos casos e termos expres>o• do A elo Addi
cional. 

Portanto, ombora os seus principio:; econo
micos de proteccionismo não pos<a.m suppo•·t~t· 
resignfl.dos os impostos lan'(ôdo• pela• provin
das soore os gen~ros nacion •es que importam. 
embora cs.ses im· ~osto!3 produzam a guerra. rio 
L:\t[fas pro"'iuci1es.qutl ima~jnou, embo1·a. final .. 
mente, seja de utilid 1de publica, e eu tautbeJU o 
!'e conheço, que não haja i•n]l(lsr.os de prov;ucios 
a provincias Mbre seu-> produotos, eontudo nã? 
e menos verd 'de que est~ raz!io. c•tes funrla
mento~, não serv0m par1 por elJes, unica.meote, 
in validar a s.ssembléa ge1•al um. a c to da as em. 
provineial~q1to por sua. natuL•ozu não es~iver 
capitulado em al!!urua das hyp<Jth ·ses em que a. 
Constituiç ia posithament~ o lieclara revoga;vel. 

O Sa. Jos!l MARIAN:<o :-Não apoiado. 

O SR. M ACIEL :-V. Ex. cnnte>ta ~o Acto 
Addicional marca os casos unioos, diz elle, em 
que é possível a •·evogação de uma lei pr.l\·in
cial. (Apartes.) Como VV. EEx. n'io contestam 
mai;.; ~·s~e a;.;saro~-:;, posso continut~.l', :fiea.ndo li
quido que a primeira se1·ie de mo ti vos allegados, 
da conveniencia de e:x.istitem iu1postos de pro
vinci.l a provTncia. não tem valor algum para 
o caso, pois não di fundamento para que a cn
mara. revogue um lei prnvincial. 

Resta~n a.r;::-ora as considerações fei Las p~]o 
nobre d putado relativamente á comp1·ahensão 
d~palavraimportaçà.>, que paraS. E:.:. abrange 

·a introducção no paiz de g"neros est•·angeiros 
tanto qualito á introdu ·ç!io de gen3ros nacio
naes nas provincias. 

O meu illu;tre cOilterr·aneo, deputado pelo 
Rio de Janeiro, em tola. su~aqnmentação, tão 
brilhante e authenticada pelas leis que citou 
sobre este ponco, teve um objeetivo, o qual foi 
demonstrar que o Arto Addicional, prohibindo 
ás assembléas provinciaes tegi•!ar sobre im
portação, não as prohíbiu taxar mercadorias 
itnportulas dentro meomo d•• alfandegas, poi• 
que, feita a sua entra..la.1 satisfeitos ns impo15tOs 
geraes, desp~cha.das pelo fiscO' geral, ficwarn 
incorporadas ao patrímonío movei, á círcuhção 
mercanLil nacionaL 

0 Sa. FELTCTO I>OS SANTOS : -Não faço tam~ 
bem qa~stãó disso. 

O Sa. MAciEL :-Si t•mbem não fa?. questão, 
reconhece a verdad~ da affirmaç:io do ~obre de
putado p 'la Rio de J..neiro; só me rest>< saber 
si· em relação á importaçO:o de gen ·r.os naci!l
naea terão o direito de legislCt'J" a.s asf!9mhlé s 
provi cis.no c não só o de ta~a.1·, p~rque esse jã ·; 
está fóra de qne~tão. (Apartes.) . 

Legislu:r em mataria de importação é não só 
taxar, ma.rc•r um guantum a p ·reeber para o 
erari~ pubtico, como esta~9le.cGt- reg-:r.as para 
todo o largo proce"o de entra.da, despachao, 
conferencias. ~calis lÇito de merca.rlorias~ e 
julgamento de duvidas emerg ·o te> de qualquer 
<ieaoe• actos; é Ludo prevê• e firmar 110bre o. des-
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tino e condi~õe• de onus a vanbgens do go- tbe~e de J>robibiçli.o constioucioual do imposto• 
nero in:q>ortado desde que elle enora no ter- de unportaçào sob:·e os geael'O' na~ionae< in
ritor:-lo. Tu'Xlar é, como d1sse, IO.<ll'C&t' urn quan- traduzido . .; na~o; p1·ovincia.s. Lembrou-n~1S os Es ... 
twnd, impô;to, sem decretar tudo o processo todos Unidcs, quant > J o:ganiza~ão politica; a 
e formulas de cobrança.; e o que fi;Z a .assem· All Jma.nha., qun.nto :i SUll antiga. Liga. aduanei
blca pro~l!lcia.l de Pern>mbuco, que ta:<:oua ra; encontrando S. Ex. nos Estalos Unidos es. 
importação, e entret mto a col:>rança da taxa pc ·ia!mente instituições similares as nossas. 
ftcou essencialmente subordinad:l à legislação que pretendeu aproveitar para sua p:ovanas ai
gorai, porque só ao pod~r geral eaba sobra ella. legações do debato; e racordou que o Acto Ad
legislar. dicional foi con·eccionado so~ o influxo decisi-

Ha um~ gnode dilferen~.aentre as dullll fa- vo dessas idéas que nos vinha.m da Americn do 
cnldadeolegistativas; vai enLre ellas a distinc- Norte, pel:J.s quaes, porta-nto, deye ser elle in· 
ção que vai do geral ao particular, do comple- terpretado, J)Orqud olhs foram como as origens 
xo a. caJa. uma. das unidades elementares que o de no~sa or~ani3a.Ção provincbL Attrlhuindo 
formam. (Apartes.) à ac~!W da corl'ante americana o movimento 

Nós na' encontra-mos ex?ressa a distincção; que produziu o Acto Addicional, tem razão, 
mo di~om em aparto, o.ntrc bgia1a.r c \·ota.r im.- pol'quc até n:s publico.çõcs com que entra nOs 
posto no t·>xto do Acto Addicional! então se prepa.ra--a o espirit:> publico, o se \ms-

Que import~ si ell~ vem da natureza. d~• fa- cava dar-In;) um ramo nas refocroas, e1·am trl
culdades qne são dist inclas e uma só é prohi- ducções dos escriptos que appareceram na~uella 
bidt~- usa.r? si ella. se fir~aa, essa distincçüo que c0nfoJ 01• 1ção '1 uu.ndo ~ ~ tnto.'>'õl. da sun. primei
f<:~:zemos. em principias geraes rlue eMã.o sem- t'a constitui~Jio, nome3.d:uneHtJ os eserh.1.os. de 
p~e dominando, c"plican1o c desenvolvendo Madison, Jay e H~milton, na collec<;.ão «o Fe
tods.s estas ms.Le:i . s~ pGrqul3 ne.11 tu.do ê pos-o dr::ralúta 11qui publlcado. 
:.i.vel e$-crevet nas leis, especi.t~olrnente nos tc.::t- ~l~s t11d,:, isto não auroriz-:l n. interpr~tar o 
toa constit!lciona.e:;, cujas theses ã doutrina Acta Addicianal pela pra.xe ou pela lei amer~
cu:np.·e interpretar? ' ca.na., ern relações an:.üaga.s de rl"ireito qa.e: se 

A prohibição rast~inge-s~ a 1QgÍ3l~r, o não qu'>irâ e~chrecer. 
C<lnl}.H·e heude decr ~L.'\r impostos. Sr~ presidente, respeito os u.rg-umcnt"s de 

Volt l si que~t!to dos impostoe interpl"OYillcia.es a.nalo~ia~ quando eUa ó r.~al; po:-étu a;ora., em 
d:a. qaal f1lÍ arreJi'LdO p~losinterrtl.lÇ5esdos il!us- rélnção a ossa que se pt·flc.ura affirma..t enLre :ts 
tres deput·dos, e eu dechrJ quc,deseJ'ndo que nos<as instit11ições eM da Arner:ca do Nor<e, 
elles de~lppareçam d ,s legish.ções p.rovincia.es, entre a id..eatidade de origem que sequer dar a.~ 
c.om.tudo tui:o cs reputo i~consti tnc.ion:tes. .1.ttribuiçtí~s dos estado.; americanos c ás dis.m-

Alé m d.Js mo ti v~s antes dad s ? >lus or,ldores sições do Acto Ad,li cional. eu não po>so acei!ar, 
qu' tê.n im?ugnado o projecto, Lenho duas ou- de modo algum, as dedacçõos de tlma. "ualog-i• 
tra.s t"<~.Zões. A primeira n~sce el:actamenl;e da. que n~o -e:dst ~. pois tl.S condiç.ões d ~ orga.nisa
du-cirla q IJS .s.ob1'e semelhante as:sumpto tem n.p- çáo pollti (!9. e ::uimini.strati \'a das ci·cum~cri
p~rccida. Nuo ó de hoje qu• se questiona si os l'ções, que se comparan1, são t·adica.lmente di
im~ostos inte,·provincia.es de import;ção estão ve1•sas, devendo creaJ' situs.ções economicas 
"comp:·ehendidos na. proh.ibição feila ás assem- tamb ' m dh,ersas. 
bl<ias pt•ovineinea pelo Acto Addicional. E' un1a Tiuheío direi to, •em duvi.d&, de invocar vorA 
antiga qmstão que o I!Clverno. send 1 ministt·o a interpretaç;:<o dos nossos textos constittlclo
do imperio o Sr. conselheiro Paullno de Sot17.:t, nMs, do tl.cto Adicion:>l, as l··is americ~na•, si 
quiz, por uma nova lei ile inter,rr:~ta.-cio d 1 por ac:aso, de p:.\1" com a influencia que ella.B 
.\elo Addicional,ver dicidido. fot•mulnndo o pro- 1 estavam exercendo s •bre certa• dass·" n ocio
jecto que s·Jb. n ponsidencia. da out~o ml~istro, ; nnes, ~s nossas institui~ões as tiyessem leal
Sr. oonselhetro .lnão Alfredo, f01 submetttdo ao tneote tomado como modelo e o Acto Ad1tC1Dnal 
c. nselho d! estado. tivesse si•lo mol<lad•J r almonLe pelas >nstitoi-

N s•~ projGcto se cl.ocl:.ra, a titulo dG in- çües dos Estados-Unido>, no poder província\ 
tm•pt•etaçào. · que na p•lavm imp1rtaç·<o se quA elle org•ni<ou. 
~omoreh~ndem a< mert,ad rias 1·in ills do c~t•- Como ó habltual comp1rar as duas o~ganiza
ríor 'e O< productos das outras provindas. Mas çoes ent~e nós. me será permitLido mostrar qae 
a duvida não foi ,·esolvld>, e si ~inda est~ a.r- ell~s nlio tem a semelhanGa quê se lhes ~ner 
ti~o do Aet.o Addlr.ional · nao cst~ int.et•pre. dar, pois quo, si nos v:>iu da "m'rica.o impul
~ado; ~i o poder competente, e pelo m 'io so pa1•a ns reformas de i834. c?rntu lo •• insti-
1 git.imo que ell'.> tem paM lornar ce·ta adis- tll1~ões no8s.~• noo foram or~<antzad>S ~elo typo 
posição obscura~ o qaa! ó a · interpretaçào delta que nos inspira."'/a. e';t{.ão; s:io subste.oc·alnente 
por- medida. geraL c não po1· julg·Hnentos pa.r- dh"ers ts, es ICC~~lr:n~nt~ na.que!l··s ponti)S de 
cia.es , C!')lllO o pr sento~ ninda não se pronun.. adm1nistr:.t_s-ào local que se re1actonam c_om os 
ctoo., não commetteru inconstitucionalidades a..s imposco~. qu~ crea.LU R. ncces3id;•de de lmpo::s-
<'5s~m::1éa!li. provincia'!s que l··gisk.m á oombriL tos~ e detormtna.m ~yatem·g.fi.n9.nc.e_iro~. . 
de..:::sa duvida-pa.ra cujl solução não b.1.sta uma O estado :l.mericano não c a prov1ncm bnzl .. 
lei de revo,.ação-é indis ensavel urna lei de !eira. O estado americano muito poucas despe
interprc:ta.çãb. como esl.à ex.présso n~ s a.rtigJs so.s :em so '.)re sL Cúffi() pm·sonalirlad~ a~w~ n~s
d.J Acto Addici .na.! que tratam dt- u.mo. c outra. trnt.tva. Os commerttado-re~ rl& sua eonstttuto;~o, 
~sp""Cie. Story ectre ont.ro.s~tn?.""ÍS de nmn. yez nob.m q ue 

O nob"' dapntado. procnrou com o que elle é de odrnirar a pequena somm" de desper.ns 
.iul.za ser a historia do ad. 1.2 demonstrar a su!'. que pesa sobre o orçamento de C!\Õa est~d~ da 
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t:nião; c ;xa· qno '! Porque. e dahi pro,·ê•n a I · ô I c la11:·~r n•luelles impo>to•. nom decnl:~:· 
·~·ra.u :o diffe•--m~ 011lrG a pt-oviuei:\. br.~zileira I otG.fida~. ~ue pos '"In 'lt' .. "'.rreta.:~ r'\14. :-:t o cnmme.l"eio 
~o estado omeric:>Do. porque alli. toda a vid.. o industrl• ou riqnw.a de um E:• talo ou J)'Jrkls 
•J<"ial em ~u s ramifteaçõoo inti.uos solJ:c" ed11- <lo u:n Esl~ lo condições sn •Crio•·os ,; Jc qual
e~~ao, sobre o enlt01 s :'> lll'e a polieb c.n todos r1110r outro 11ar:l !)e impedir o J.iosns protecçõcs 
o~ ~e :.zs v;.:ri1dos rcuu.os, obraa public~u., institu- e prê[êrêneit~s ,Hn uso entr~ nt)s; qnn.n~n s~ 
los bcnoiicentes, p rtencem á ci.d~~c . d comm•l- trota, porém, doa attrihukõ 'n de cod·t estu·tn, o 
>Jt, ~o Mn<lalo, s·Jgundo se11 c.~.r4·t.e~ local. de que a constitui~io foo:ml deter10ill" c qve o~ 
mo lo que muito p()uco fica pa.ra o Es13cl 1. que l e.-a(J,{lO$ fiàcporl~:m .• sem- liccnt-tZ U,o co~tgre.t.co. 
~· r ·n •s cura., s3h c~to o.&·>C3 t.o't do o! ::um ~ssam- : hxa.t :l impol" t:.t-~.M ou c~port:tç,i 0 1 tn.:nOOm •otn 
v to de CJ<:lr~ot·din,.ria valia, cpc por i,.o esc.1- ~ <list in~uir i cstr&ngeirt ou naci mo.!, s~n:oo at~ 
I"' A• for~><o com?etcncias l•>ea~s reforid""· :í. q~antia uoceS>>~·i" p~1·~ tuao.~er as Lei• o me-

Entre nós .. lu lo 'Luanto custa dinheiro. direi. cl ida< de inspeccito quo decrete cada um delhs. 
d~ntro da reg-ião provincial, cumpre 6. provincia, ! B' o q ue dir. o pactos •ci •l prim' ti,·o da enn
t>rovor: sô A p•ovinci:J. é agcnt<l, responso.val. fêd:)ra~ão . Nffi> 11a, pois, nos Estados Unidos 
organit•dorade tod:lS O< serd~.osqM na Ame- pt•ohi ·i~.ão absolu\:1, como s~ telll r~p·tido, d~ 
rica não p 'rJ.enc~ro M Bsta.do, nus ás suM uni- lanç.wem O'J estado• impostos do im otll~lío o 
<lades elemcntMes indicadas. Por isso eu disse, de ""P >rtaç:b •. pri.u9iro. I>Orr;ue o pod•m r ?,I) I' 
:tue todas ns c:tus~a que se relacion •m com o para c~1·to;; sorv•ços; segund•>, porqu' o podem 
ltnpo;llO, que obngam a. lauçar mão deUe, a , fazer p;.rn. outros, com :dh 1~iio ~o congresso : 
•l ilM:11' OI\ res~ringir_:. •ua orbila, . determi nn'~ I c Der'.'- é_licito •e · pr~arar ~P.s\;a disposiç'io do. 
tW.ia cbra. dtt'e:.~ncm, · utnll anltn")mt~ q_uo.st constitnrção·dos Estados Untdos ar.rumonto de 
ontre as nos·~s instituiçõc; : província e" c .as dos ::nalo~i 1 p<ra. c •ncluir c1 ue. aqui corno I :i, os 
:·:SI~.ios Un'd•>S. (.4)><1l'k;.) ira·•ostns do im pol't.lçào intN' r.,vinc; 1 eotiio 

Us estados fico.r~ro. G v rdade, c ô o quo fax eicluid"s da <:JIOpCLencin dao; 3••emoleM ilrJ 
nnscer estes e"ll~eros ele compa>·aç~~ que ouço Yiuúnes. 
notar,com o dirotto de legislação sobre ~r,.nd3 0 Sn. F•~tcto Dos S.\~TOS (\â um aparte . 
CS?h· ·m da vida social; do Jccretar sem rcstric-. ,.:w alg uma medid:l< &?l>rA " prcpried,lde,sua ac- Os,. M.<ctll~ :- Xii' é po_,i,·ol dod"'' '"'" al-
quisição por qu 11ucr titnl , em d ·, " " " ·:otlinc- gom~ tirada d:< autonomia d.ts e•t• llla, co:no 
l)lio; sob>'·' os relações J c faroi.lia.de s~o a organi- diz, 'lOrq•te n:io sl o per.ui tlid"~ " ' ~eiltc~ÕCh. 
zaç~o delln :i stt:t dissolação,em u>ua pal~vra, .fi. quancl • contr~r;na a disposiçõ •s •le .irei~. quo 
ctra:n com o di~"'C' i to de rl ecr~ t-3.t• sol>t'l todos us deatroem ou em ')ar•gn.m :u1r mntlv ·.t; d~J o -deo1 
,;nl.ndes capi ~ulo~ d& legis\a<;.ão civil e crm~Lllcr- puhlir.n..'i.s l'lGCfuencit~~ logi;::as de qualttner insti
einl, •la criminal ' daarlminist ·a.ção iote.'n:l, com twção . 
oKce~ção apeaas de alguns pon os que s~ rcfc- O Sn. Ff!~!Cio 1>0> s.,Kn• :- Os le~slúlo;•r_~ 
re1n 3 cortas idéu econo.uic 1s, e Olt tl.·~s 'l'le em inspirolr~m-so ne$~ L<éas american:1fi. 
sua expansão podiam affecL~r o e..racler, cn- 0 SR . MACI'!:L : _ Inspirara, n-se nella• 
fr.Jqu~ce(• ou a~a.rroet.at· perig"Os pa.r~\ a nacÍ:l· ,. 
M h dá.rlé qtto SG institn ~:1 em. esttdo, c reser\•a-- 1nas uilo tiveram JOrÇ"l par.a f~11el-as vencer. 
vn l'll'!l'tos a.ttr il>utos Íl\dhpensaveii! p~ra sua tanto que qnizeram org;:t.nizar R no::;sfJ. pro\?i nei~t 
unil!o e grandeza. . co.uo o Est.~!O Americano c nii~ o puderam ron-

Sob:•e todo. e•tes assumptos nii:o excopt.u:ulo.• seguir ! (.4poiados . ) 
pcrteoG• ao cetadll a.uerico.no o di:·ei:o de lc- Sr. pre~dente o Acto Addicional é nm~ l~i 
~ti~hr; Jlorém o dire\to,n neecsoid~de, digamos. geral . Do AmMonas M !tio Gr~nd~ d gt>>'fl 
do fazer despe>.os CJUO l\cudam aos serviços das eo<n ignal forÇ~>. Eu perg•mto :1 V. E~. : qu~n.lo 
J>Op t!nçõo• nn ·i:lade, no condado, po >·tonco-lha o Es~il.<O declara ·(UC prohibc impostos de impo1·· 
em muito pouco, por JUC osso encargo l'.lcaba t~çiio não os prohtha e,n •••Lição a todo o ImpJ
sobrc :. ;uellas p<lqu •na.i circumseripçües tert·i- rtO, em rela~:to a todas ~ circum;;crlpçõcs d•J 
tcri~as. Porl&oto o l e~i<md"r prcvitle nte, qu' l l mpuri() ~ 
logielas•o pon os ''st•do• [nido•.n:iO devia , em Sem duYi.h nenhurro; Dl3S, si prohih · CDl 
m3tcrio. de imposto, prcscrc,·cr o me•mo que robo;ão a. to<laa ns circum•~rj,~ijes .n lmp ·l'ÍO. 
•lm rollç~o às noss~s ilt"o.-incias, p~rque estas c clnt·o que full~ndJ em imporl'1.ç:io :. lei n iio se 
túo uma desp'1.~ e.omo de 3QO o os B<todos ~me- rore,·e san~o ti. import~~~o unicr. 'lu~ •c pódo 
rieanos nà(_) :1 tet'!io s·~nio corao 5. om s au. ca- tbr orn :r .-~L'l\ãO Li entida\'le lmLJet· io. â ÍJut'Or
r~ter. em seu or~·•m mto CJIIlO Estado, ~ç![o de ganeros rstran<,reiros, os unieos que 

Não pódc proceder, por tanto, o argum ' nto de podem en t7ar n~ 1 ' rr!toria do lmperio. 
:.nalo,sPa ·quando nnalo.~-b. n•õo e~iste. Em reJa~ ao lm ~ ·rio niio p de1u enlr'' '" 

Quando o 110bra depul:a !o di7.ia quG o pat·l>- ouh·os. Diz •r o cont•·a rio, é quer •r que a. mesrtlt< 
me u to const't••inte dvs Est:vlos Uni•los .tinl1a l·i p<.>ssa encerrAr d :M ideas, uma M <'OS<>l• tto 
g[rlo ruo euila.lnso que im ·ediu aos e;t:ul s o; e outra 'te r eb:tivid:ld'; uma de que o Est1lo 
imp'>Stos de im ·orla.çfu e e'port<\Ç[O de utn par:-. pron; ., t1·ibul:>t' ;, in•porta.ç;to, que vem a >&tt 

ouLro,o•l contest.e i, o no illustre depubdo o St. et·ritorio, sem dJSeri.,lina~~es d ' provinci", 
l::.tisbona. que spoiava o nob'e d •p•l L~do or outrn de que pr hi Je o. c:\l:l provinria t:t ul>em 
Mina< ; o contestei porque preci a>neute aos tribn· ar o •pe lhe vem n>\o <f c oxterior do hn
ostad_os não é prohibida Cosa f:tcuJ.lade .!e l an- perio, uu• ue outl·~ pro•incb . Ha no me•m~ 
ço.r tmpostGs do i:l\;to,· t?.~ão c e:tporta'õ."; o to~to d~ lei duns i"éas qll, nli•> podem cn
congl·eoso, sim,é que não o póic ra.tel·, o ei~d' o.~i,tir, em >Otll sob pretexto dll ser mn ito cx
nmle vem a c<lnfll91IO. O con.o~r~s!IO é qne n~o tons.~ :. pa.lw ra importl!çào. 
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Ss•. p!•ê$Ídonto, o nul.>rD depatàdo limi tm o. ~stn cirr.11m' t ncii, e in r"'laç:ão :is do uort.._. ou
csLes pontos o.~ sna.sap~·et·iaçõe.~~ qU.tlHio uJtJiLos lras rc~rn~slo obse~·vada~ e ·u·e lOLnin~rn n.:l.s re· 
outros t~m ich invol·ad1·S pa.r:t a~ fl:'O\>'&t" ·!l. in.. lnçl~es eonaueNiac.i do.~ iodivi.J.UO"i e n0:3 inte
constitucionalidade c perigo d11 i t1esentê ,.ro.. t•eS:s s das pr..>,~;nchts~ toma :1.: cOlll.O os ~randeS3 
jecto c ·nu·os <l~ re(.ç.ie; mcrc~ntís. ( .411oiados.) 

Etl pch deferenci:l. quo lhe dwo sueceden- Isto dà-sc eu1 toda a pa1·te, seg-ui.1do-$e ~ vcths 
rlo-lho na l'ibun~. n;to podb deixar r\; tomd-as H dl r ·pwtição d~ l'iqtl\1.0. soei~!. que procu
em .·onaidc ·n.~.~"i:o <lo de logo~ pl' ·Lc1'indo outJ•os r!!. natu1·a.huente as tuã.os •1ue se abrem p::tt'~ 
:·~:"gument.o..;. Q116 :~gürn., 0m. justific~ç:io de t•ecebet· seua ~l•'O lu~too:::..o não ac1ne1l<1s que oe nâ•) 
minh~ lm:>llgnaç:[o, cmbor:~. rcsnm:d:U1l ntc, pol•.m np·oveitar. g • ,1aestiio de >rodue~:!J em 
mendon;tr i. 1"elayH.o 010 se 1 !l..líH'C(ld • crnHu aidor: prl,)1unç5.:. 

RecoJ·,hrci ~1 S. Ex.~ qne. sl no.s que sn q•)C l'id pR.··a ()~Jd ~ neha l~ompra.d ·I".. nnica.ucnt~ 
ch::tmatn.livres cambistas c de e3tr:1nbft.r a op· c nilo u:,m qua.~t:io de iwpostos.(.·1p.h~ ·os.) 
po~ic<W a :llu3. lei. qu te._, ~Ct ftm to~·n 'Y iutei I A tuínhr.. p~O\~neh. tem .p!l,ra, ~s outr~-s pt·v
l'!l.·nent 1 h_,Tr() o comm·1·clo m~et·pru\r1nc·al, nos viucl~1.s do lmpe!.'ÍO 111 na. e'!p'.)r a~ão muito su e
protece OUISI!tS tamh m não e tll_enos de f!S~'l1- rior a qnn h!. r"''.r:;\ !1. EUI'Opa. P:;u·~ p,.rnl.m
nhM· qnc cllos ~p,,hudanl.Uln•l! q•tc prco1•~- buco, J·;:>,hí:' c.tc., expoc·la. milh:tr's <l~ eonto5 
ment· fe·e ~· .m::'lr.o a.p~·o.t~cça.). qae~n.mh que troc~ co·n . rori·1c.tos <:lellas. Nn.o.~·ncon
om cada pr~m1c•a a p~ SIU1h<bd9 <le pr~ttenl-~, j tramos:\.lli M ·lillicul W, :es :c '1""-. o nobre <~o
como S. E>t. a lew dooeJD.dc. pa~:>.do ~ll 11d 1 [ s1n r~h,ao a c:l!llbl~ s, o n1111tu 

o ~R. F<.UÇIO DJS ::h:<Tos:-I'S•1 e ll,rtig-o da I de propo>itl cito J•erna • Jib~co e B~.!ua. J'Ol".JU~ 
no~s'l escolo., n~o qnemm 1~ a proteCCjà.O do ba- íllli jã exist n uu1 lrnpo,to .,:;o iJre o ··n.r p.ze.c nií.n 
hiano oont1·~. n pc,·n3mbuco.n J. lio.~PaOl por isto limit:>%; <~S 1'r.l:1.ções couuuer-

0 Sn.. Jlt,, 01.,~.,-'J',.mbem é ([• e<cok <los cluc~ 0011 o HioGl'nnd·. 
livres -c n•bl~·as considern· Q p'tiZ em 1' h\çâo ' o SR. FEioiClO TJ0-3 s.\~TJ:-: :-\1rt~ nãü pre
~os outros p~b;es e não uma provic.cia em reli'\- j judi.··o~t? 
ção a otJt;'a p1·o incin. n1~taa. questõeo;. P~r<L ~ós j o Sn. :\L\C;EL :-Nilo soi si l>l'ej11 ticüu, .. 
t~. f!J' . n·ü~:'Z:t r\e qualqn:er patt dc'l lm .erw c a 1 ' 

gr~nrl za. d) Irnp ri 1 ; e yem s a sabe:l m .. dns 

1 

O Sr... 1-~eucto uo;;: S.t:nos :-.\:fi:om1qllC sim. 
ptinc'pio prnfessndos ~~act •m 'lltP. nas s"n" O Sl\. l\hciEL :-Affil'nlc V'. Ex. cmb >ra; 
I':TOJit'.ed:=t.rl s doctei qu pe,•,uit~ ·w vp:tltcal-n<.~ I ho;lvosse ~~:-ojuizns on não. o que tc.nh • em 
~\.todas as: s;LUt<..ções ~ CMtrl ~i't s do com orP.·;:o;"in t~i.tn. o .rnCll fiw ó }H .var-Jhe ljne o iu1pnsto n:io 
o ria industri~ .• s ·rn nece;sirhde <le im·entOL' e iU··ln clc!el'mino CSt:t ralta d~ rola,;:;es ,·om
plan 1S P:> a " plical-os aq 11 i de u !1l modo o, ali me •cia<S d I co. te co.n as ,, r.,\"in c i :os do no>rte 
rh morlo i1p[l'1Sto., e além alé. 1·e usal-os t1.bs1lrt- ou sul;: nàG é a ell! 1no cabr1 a origem ~ú ph l
latuento. De1o. is. venlilo,1nns uma qnest.:ta dr~ nome~10 ec. no1nico qu9 C p.dnclp~J.rFmLe rt~ter
di ·oit,, nma questão constttneion~l, 0 não de min~d11 p••h< natu1·ez:~. .las pro J,•cç•ie> de •n~a 
.;;yst··mtts econowicos. · 

1 

pro incia c ·~Orldi~;õc5 d~ sna ver.1J~a. no llllpt""ri,) 
Entretanto, "fihnarei :<ind~ uma vr.z, ~~o nrro on f0 a, em "a'la IIIC<'C~ lo. (,tpo wtos,) 

se ri. o p ·otecci~nismo qu?m ha .!c p:u: nt.la li O i o notwe .ep11t3. :o fa.l1 ,u no P.'l·ã. 'lu~ tomnu 
nosso emnmerc.1 !: qner 1nte:-pr'l-gme.1at qtHW como o G.cnpt•l, ar!l . .m ·slr~1· (iu<l eU: JMrl l rnan
COill o e •:rang 11'0. O no re deputudo me [>~r- da,,a nada rC•:e!Jia ri,·\ c.irtc 
dõ• esta di<:_"essão a :oro: ma.(~ Íl\·iM ·es.lue- M' d ·, .,1 11 ~ 0 nobre d•pntndo me ilí~
c~·ncb .se!!'utl~::> n~sLe ponb) '\tl!lll <hz~r-no:s a e.~ :~~ e~~J ;inlia ra:r.; ·J· ·t irwnen a O"~;port(l. .=lo 
pra,'lOSlto deHt·s J.upo.st•s, •1neelt~s l~•• Cotl- ~ p •á~ R" rln l~ e' 0 uc ~-.:}Óm J>r:~cln 
eo•rido de t:tl !llodl pal'ol o definh~m~nto do ' 0 

'
11 ao 1? - · n l •. ' " 

no~so commercil), quo sa roltl~r~es tle:t~l praca p:~r;\ con~,~ tLu~ ou. a../'Jrf~lçoar '"'3 pPoJncto~ 
jU. c~•a as do sul, ji com :r.s d•• pr .• vinci~• de' <loqnella p.ocedencta,. . . . 
Jl•lrt~, teria-s. o.•no~quiuha. to no ponta d! ~ão o SR. F.!!.-tClO. D ~s s,\.:-{'!'08 :-Não <l!~'O _1!5tQ1 
ht.o.\ .. Cl" tr.c1on~a.eç.õe~ cmmn rriaes de nota., 1m· ne1a temos 'l_t1L 1rnpostos 1nLer-p1·ov nçlae~. 
pedin•lo nté •tU · se faç~~' s~quc• de um~s pa1·a o Sll.. M.1c1m. :-P J•dõ~-1111 ; V. lh. ad-.wtill 
ouLr~ · P"''as 11uc m1u tl!ul muL<i.un.,ntc o quo '1''e n~~ ~inh•t. a .cõrte 1·e!açõas rom nc.~ciaoB 
lH:-rmut ~e o. • , . ., com van:1.s proy:ncns, entre ?Utr•s ~Para~ n~s 

t•to uao póde e01 rorpo1 couta dos 1mpostos~ · .1qeÍ<ns q·IO em na'"' tl~ ln.l.JSt)'!a .:actunnl 
Pcrn ·mo 1co qu>ndo fos•o c•act~ a np,~c•açao 1 prof"riu CO!ltra os im , 05to •••. 
•lU o f;.tCW e.nunciadu~aem pcn·.co;11.u dos 1u..q:~;,:!l- , , ... ' _ ~-O. f:.l'll 
tos de import-çâc nas prOVln<'US. que ~lias. o Sa. FsL ClO no.' s.\NNS. 1m posto P"'-
~omo ~"~C está. vend.>J ~a.mhem t:.ts:am os generús concorrer, sem d 1 nrta. 
cst·an~eiros. o Sa. ~!ACr>:r, ;-PMo c'nCnl'!'er, diz ll.~o·a 

São f;1çtJs economico '• S1·. pte5Hente. es ~<:ls o nobre 1A?Utarb. jà niiv ó l-nz.to princ:i a.l do 
d~slocac.;õei comu1archGs~ de o ·dern n111i ele\·~ ... ro:'ll ljllil~ a;::;si~nal.L\~n.~ flJrtant..>, retiNl :':'eU :tr
a~ O conhcli•la, " <jUe <l~pe~dem d' d •S m·oi- gunl'nto. 
n . ~nt.> m:lt • Jra~ dai. 1 ro-vJn·l-n" que a.·s pouc.:ls E;:;•!i liqnil-lclo m1is este pDnta, o nobro dc-
s~ le'll. lOi'n~?o mlepenrl_·-nLes a~ :elações ~21"" tlu.t.~ao 0 abandor~a. t s ob1·l~ a.t ' ri 'l ; c()m ::t .c ll't,. ( tpo •.a1ln~ ) \ nn 
f. zendo já ... s u ~·omm.C.i.\~10 di r-~ tJ. •n!l;.s vants.- O Sn. ti'.r.uctn nos. ~\~'rOs! -0 nohre ~ "'~
jo;o d . yue 0 de ontre?Q".os. ~ . etu rel•ç o :is t>lflo figur -me na P'•s<çao qtle <p<er e depo1s '·"' 
proviuda• !{n sn[ e ~~ pro"Íill..S >t côrte, di-se <[Ue eu ~bandonO, (8>..<0,) 
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o SR. M.•orl!:L ;-0 n>bre deput.ado figurou llec~mento _do regimen constitucional, o que 
0 Pa.rã na !lll\ argu1ur~ntação; oão fU! quem lhe alaa1 parecu1 conL~~tavel desde qu~ a camara 
ima~..Jaon esse exemplo para eom')at~l-o~ Eu D.ã.o tratava. de annullal."' o ac.to d.o governo. 
digo que o Pari "X-porta pa~a-<ls .rner.:a.dcs euro~ Em pr<~ei':O loga·r ps:rece-me im~~~sstvel que 
peuo que lte p~dew d >r v«•ao aos seus pro- e•t•• prov1Dc1as contempladas no proJecto sejum 
duetos~ que n!i.o acham venda. no Riu ou no al:i uu.icas oude e:dsta.m nnpo.stos dus cognomi
[mp riu. I'! di r •i agora q u1 ella importa da nadO i ineonstrtucionaes. 
Europa d~ prefer 'Dei á. ao Ri? de: Janeiro, não O SR. GE!<ER.oso M.H\QUE• :-São aquellas de 
per caprlo.ho. ':em P?'' íujrr a Impostos, mas que a comrnissão tem conhecimento: V. E,;:. 
po:rque es ~ mut,to mau perto da E.uro!l~· 0 qu..l apresente outras e· votaremos.. . 
lhe ba1·:.~.t -ta. os tretea1 na; tGndo nee ~ssadad! d! ' . . 
ver passar por sua. porta o producto para vir ao O Sa. MACIEL:-E> só ~preselltaretllma untc.a 
Rio e h& vel-o de torna viaK~m! emenda. repelhnd • tudo Jsto, e ~ecr t~ndo <IDI-

Si!o condi~õe• eotas natu ·a·s do commercio, camente " nallidade do acto illegal do presi-
e só a pl"Qdu>çõ:o em ua ropa.rti~ia peloo roer- dente do co~se~ho. . . 
cadcs póde det •rminar eet! J.esenvolvimcnto e Pergunt~1 s1 são estas a.• umcas le1s que de. 
objectívos del11. vem S3r revogada.& por incotlstitQcionaes, 1'es-

Este movi:n ~nt1, esh des]ocação cornmercial. pondem-me -que não conhecom outras, mas 
de um p~nto pan outro fa.z-se indepa11..: q_ue devem existir_ · 
d·ntemente d\ influencia de qua\q11er im- O Sn. G"'"'"-""o M'"RQull• :-Podem havet• 
p .ate, qne rar~a vezes poderia oocasional-o. outras; a commissão não nega. (H a outro~ 

O Sl\. FzLtcro uos S,1.NTO! : - Eu lamento o apartes.) 
facto do P~rá importar d • Eorop~ ~uita cousa O SR. MAciroL;-Não quero senão est.a as-
q ae poder:a •·eceber do sul d., htper!O. severaç1to. O p!'imeiro fim que se tem em vi•La li 

O 8R. M.\Clt::L:-Receberia. com ro.ni.0I-es d'"!s~ G teslabelecíwento da ordem constitm~ional; é 
pez~s e derDor&s, injustifica.n~ís para o ronsa- e\'ideote que nl1:o se pOde conseguil~o! qUaado 
n.,idor. e p •r a. o corn~nercio o.ue segu~ a gr nde fa.lt•m 10 ou 12 provincius para serem coo.\em-
1el .lo seu luc:·o, não t·'m este pa.riotiamo dos piadas. (Apartes.) 
prJteccionhta,. (Apa.rt ~,s-.) A pr~m ira conclusão é que não ae_rest9.bs-

O o.obre de pulado deve ante• censurar o go- leee.'á a. ord '"' con3titucton?.l, não se 1esbra
verno que n 10 torna. ''OnheeUos n:~s ditferentes varâ o ter1•eno~ corno sa diss"~ PM'a a recQ:a
provinci.asdo norte os P'odootos do sul e vice- strue~ão ímport•ntissiroaique •e prometLe das 
versa. com va.nt:1gem pa.:r"' to:!o Itn1lerio, que 1 pro•{ínci. a.por~1u1~ c~~e :bcnofi.cio sui grhJe,·is de 
tem riqueza~ para. o nosao cons~ttalO~ qu~ não revogaç<io de imt1ostos va.i ficar limitado ã. me
aproveita por ignoral-a.~. mas nif.o é r,.z:ão p:l~ t.'l.·le das p:-o·;incias. 
a~on.•elhar .. os '' mutil•çli.o de direi lo• tl.as pro- o sa. CARVALBO REzENDE :-o adiamento 
vmcz '"· r)solve a questão. 

O Sa. F ... ,cro oos S.lNTOS :-Nós os protec- o sa. MACIEL:-Ia a ch~gar a este ponto. 
cionist~e fizHm.os mn.is df) qu' <J governo~ O a. !lamento :~reposto e suslentado com ca.lor 

O Sn. M<OISL :-Eu n:1o estou fa>.endo pro- pelo nob,•o deputa io pelo Rio de Joneiro <i o 
cesso~(\ prot •cci>~nismo; a·•<>nas t01no a1·gu- 1tnico rMurso qae póde proporciona.· o re>tabe
m~utos ine1donLomento apresentados pelo nobr-. ~~~imento 'lU~ se p~etenJe, embora par~ um fim 
deputado 

1

1al'l\. ·.1 questã '~a que s, reh.eionarn que reputo chi mt!l·ico. (Cruzara-se a.par!B$.) 
cou1 a discue ... ão. ~ d~at"3 assumpto não me que:ro. o S:a.. PaJ::sroEsn: :-Att::mção! 
apar!ar. Não irei contest·r. por is!IO. a< vanta-
gens qne os protecéoni•tas in1aginem ter tr,.,_ O S!t. MACIEL:-Vou mostrar agora cnrle 
?.ido ou poderem ct ·r ao paiz. eati a. inconsti~ucionalidad' que alle;uei, de~le 

A lei qne oo discute. foi aqui dêdarado, 6 proj~cto. . 
restaul·a~or~t t~ndc a. ree!n.bclecer a. orlem eon- ~primeira. está eril se revogar leis4 q_ue nãl~ 
stit •cional violada em todo o lrnperio. e creio extstern. 
que disse o no •rn deprltado 'l.Ue ella. tendia a O S!t. R;nsRON.\. :-Então não ~a cousa :~.1-
c:oUue~r !o-i:ts as pr-~vi neiM ~·!"'. posi:;a:o aegurg., guma re,.·og-ad;J 4 

ê\•ÍIJ\n•lo •1ue s-e reprorluziss~ a cri2e que est:, O Sa.. M3CI:tl. :-V. E::<e. \~.ai ,-or o que h.t de 
projocto proc,lta re 't>lver. g-rave nessa rnYojação do que não existe con-

Sr. p·e,i~·nte. a~tes de entr•r em q11alquer stitucionalmente. 
outra questão. cu"•pre i nves~i5lr si esta projecto O Sa. G.!!:Nell.oso MAB.Quo:s:-0 orador refe
é p~t S•la ve'. con:titnc.ion-tl Conf!sso a V. r~x- re-se a. lüs proroga.da.s pelos presidentes de 
que·\'endo ., ~am3.t'3. entendet" _que inc.s:oro.vel prm·ineia.a. 
nJeo.te se d10;vi" f 2.er ""lD~ar o sagrado respeito O SJt. MAcr::a:.r.:-A.b ! aim sonhar., o creio 
ã. Constitu:~ão violada pela• pobres as;erubléa< que i ,50 é algumo coaM. para um período d~ 
pto\~in.e·a.e9, não se tr •tando nest.a. l:_~i do aet') pnritanismo cunstitucion~d c nno e_,t ~ ~ 
do nobr~ presiàeat~ do ~'-OnG""lho ...: u~ m~ndou 
suspender a ·lei de Pernamb'lCO, .lnf·in ~indo O St<. JosÉ .MA:a.rANNo:-Essasjá estão em 
por soa ve2 r:1 !ernente a Constit~•içio. fui pro- e:1.ecuçãa. 
cnr~r nbersi em~erda<le havío, ni<o rla F<rto O S!t.G~:.a:nosoNlaRQCES;-E•tão em vigor. 
da_ ilht:st't"& eom_ll?Hsão~ r.aas do gav~rno que in- os po'.ros estão pagando os imposto.!!. 
•pr.ro~ este proJecto, stncQro desejo de rests.be- (H o. outros apartes.) 
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O SR. 1\L\Cl:O:L:-E<tão p~g-an<lo ;n<ons~itu
Ci1nalment ~todos Oi imp·;stos a não só os y\1 · se 

-t·evo;am: é p:-eriso a.lh··i"'l-os de todos, ent:l.o. 

Sr. presidente, não pó de ser a co1~v eni · n• 
ci11 publica da não fi. c. ~rem as provin ias sem 
lei dê orçamento~ ccmo me interrompe.u~ to
mada. como a.rgumeut·") aqui nesta ~3!.t•ara, quan
do ella. no e recua. ant~ o immenso pe~i •<o de 
faz •r de•f.lq11e~ da 5, 6 e até iO.OOO:OOo~ nos 
OL"Çam.; nl~s d •s provincia.~, o. le.ral- i á. ban ... 
carota em hommagelll â santidade constitu
cional. 

O Sa. CAR:i~Ul.O l>.< Cu""A E ouT>toa Sxs; Di&
l>UTAI>Os diio apartes. (~f t<ita.s i»terrvpçoes.) 

O ~E\- MAC!Et.:-Sr. presidente, eu dJss• que 
ora. I) proje ·to incon.sti..tucional J.lOr est.o ~uotivo: 
•endo as leis Ja Bahia, S <n ~" Cath~rino, e Pa
rahyba c dacas, e apmas proro;ad '" illegal
menta pelos pl·estdenL··a, iluplicit.a.men.te revo
~ando-as, :a. eam&ri'. reconhece que ,-1l.._s têrr 
constitucioll.almea~e viga·, e port.an:o que os 
pr•eidantes tem o direito de prorogal-as in
delinidamente. 

O Sa. GliNERoso llíAl!.QUl!ls dá um aparte. 
O Sa. MACfl':L:-A questão não é da execu

çãn, que por ~i não lhe dâ. forya; e~ecu~am-s.e 
aetos até crituino ~.os:. sem que o facto da &::s::e .. 
cução os leqiticn -. A .pntica de um ~c~o póde, 
como agora, significar v·olenda, ab·1so. e não 
pôde provar que elle ell! si s3ja eonsti ~"ciont>L 
Es•e. acto, 9-1s" pro,•oga.ção arbitrari.!,.. da OI"Ça.--
m1nto pr~vincial, essa lei que se er~cuta, não 
està ~m vigor, está. sendo dietatorialw.ento e:re
cJtsda. 

Eu fali o cOCl tanto mais convicção, quanto em 
minha prooincia ig-ual facto já se de~ ..• 

O SB.. GICNEROso MAR.Quzcs: - Em '1. ua.•i ~oda.!i 
M tem dado. 

t~o·ar~~lb p·u·a <& pratio~ de tl)da a nc•83- h.íB
tori& -. .Je a,.;s~ru hl~ -3 p:"ovinci ~ es , respei r..ada 
por tolo< os poJ•Jrcs u •Ste paiz ; e a pratica de 
todas ·ll~s é \'O~arem e.o:;;!ie-~ tmpcst.(H, t1ue-V.H.x.. 
quer re"v·'"~ga.r. Si :-; pra.lica é maLivo de r-es
peitlJ para o acto do go\rr!rn'>~ de\·e s~r m 1tivo 
de u~Sis res?eito para os actos d~ ~~sembleas 
pl·ovinci<-t.es. (C~"u.;arn·s-e-: muilos apn.rte.s, que 
incerromper.z om·ador.) 

Sr. prtisidante, req ueio a V. Ex. sua inter· 
venção, sem a qual eu não p:}derei continUar 
"'l{uiulo fielmenta 1.1111 plano, p<llS vejo-me fur• 
çadoa responda as ia terru,oções. 

O Sa. PRESIDENTE reclama a ttenç&o. 

O s,.. MAcmt. : - Sr. pr••id •nte, pQUcA• 
vezes aa a.precir1ções •le um. ora lo r pod · m 
provO'a.t contest.:Lç.õ"s tão tetnpesLu':lsas. e tão 
ch11\a.s d~ en~huei 1 sl.llo, eo~o as que e~tou. 
ouvia.Jo. e que me fa.l"em crêr quo a. .: erto na.l$ 
censur1a. 

O Sn. Josi M.mr.'"'"" :-E' a oonvicção que 
nos lev& a. isso. 

O Sn.. MACIEL : - Preeisam ·nte, dali' e eer 
o SlC~dimento causado, a. feri la n~ profunda. 
convicç& )~ que e1.1 resf> ·i to, o que o.rod 1 z a. 
tJrm.enta que latn.ento, po •q•1e o p•·ejudi-cado 
sou eu, que não pos;o ser ouvido com calma. 

O Sa. J.osll MAa!ANr;o : -0• apartes slo o 
ornato do discu•·so, provam o intere.;se com que 
é mividJ o or.alor. 

O Sn.. 1\ohcnr..:- Agl'"Ll6 ÇO "sse intern11se, 
wa.s não d ~ej o f~~ozar um disca rso com OMl~üos 
(riso) ; quero ~penu fuzer llm dis~urso em que 
se refHcta.m os m9us sentimentos e e1n q11e 
pOSs\m ver os mêus ·ccnstHainte-s que nlgum 
tenlpO gaato -om p .. ocuro.r estudar oq asBu.mptos, 
qu~ ILat~calmente d•vem interossa.r-111~. tanto 
n~ aetualidade. e >ntO no futuro, tanto de mi· 
nha provincia oomo do lmperio. 

O SR. Ap~O:'I~o PJ>:!<:;>.:- Eetã. discutindo 
bri lluln temente. 

O SR. MActEL:-0 f•eto,._ qu~ vou ••e(ari r-me, 
aind~ n·io se deu em nenhum& outra pt·ovincia, 
só se deu na minb.a, queira e•per. r. 

o Sr. Cnrvalbo de r.lorMS, preaid&nt~ de. o Sa. VmrR~ !)~ ANDR.!.Dl'll- Pe.rfeill!.lllente. 
prO\'Íncin., não quiz sa.ncciona.r o orçaLnento (~4-po;ados.) 
confo>cionaJo pela .o.s.a'm"le~ provin·íal, " O Sn. MAcnL:- Sr. pr·•identA, eu est~va 
proro~ou o do anno ,.n:erior. Da tribuno. dane- notando q<1e o acto da cnmar~ virtualmente fir
•em)IIÍ\ eu prometti que ha.vía. de fazer ao t>cto '"~"" tt11t t>rincip1~. que e~ re?lll • inconsti
de s. B<- a op~osi~ão, quo f llzm. •nte,a;nd• ho. tuei ·na\ e peri;os ,, e e qu, o presineote d> 
j~i.ae. ain~a pódo faz~r um eidadito n •sto paiz pro.inci:. tom o direito da pro~ogar a or
contr~ co >ranço de impo to• illag"!les. Cu . .,pri '' ç&mento p~ovincial. 
minha promessa. e nos t~ibunaea de Pebtas Nego oste direito. (Apoiados. ) Si elle 
entre outras caus4.s cít~uei uma, s. d& Rfls·m1n, nfl.o ê:ds~e. o qttE! faz aqui sst~ .artigo d;zendo 
Za.~nbra.no, e:teClltados, r xsquente il f !Zellda qiJG -fica. revogAda a. lei t.a.l !ll"Ot"ogaàa pelo pta..
na.-.ional: con~egui sentença ded•ra~do : Onde sidente de S:1cta.Catharina 1_ 
nJ!o ha lei da assemhléa provincial, não ba 0 SR. GENERo~o MAaQuE• dá um um· aparte. 
imposto• ; o acto da preslleneia é nullo. 
Os impostos não se pagaram. O Sr. M~cmL : - J à mostroi a V. Esc. q n e 

as asserabló8s pc·ovinciaes. _atá com a. coiÍlpli
Ur.~ Sn. D.El'UTADO :- Isto honra aos jui .. s. cida.do. de V. IJ:x .• ·t~m p1·aticado a.ctos igunes 
o Sa. MACrEI, :-o~ impostos se cobcaram !lqucllesqu~ v. E:<. quer hoje ra•ogar. 

da?ob 'l.''" " or.e;idaate obri:;-o11 a can,oc•r a 
1 

o SR. G&Nt.Rn 0 MARQUES: - Esti enga~ 
ass;nn!aa , :oi'IDe!al e sancctonou o orçam~nto, 1 n"do. (H a ou!~ ,s apartes.) 
que regularment. entrou em ex~e~ção. ! O SR. MAcrzL : - As leis exist6m êtn todas 

O Sa .• GE:li~RasoM.I.RQUEB d:i um e.·1ar~e. · a.s-p~ovincius;sem~re t.êm sido vottdos est's 
OSR. M.o::1E1. :-Si V. E,;:. ap·>ella p>ra. a : imp<> to;. Ag<1ra é 1ue ningctem g,u~r tel~os 

pratica goYernamental da..llrorogaçõe~, ou en· I votiiJo _! !Mno &J?i'Al'Ocor..mlã, llin.;11om sabe, 
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porque todos nó.;; ternos si lo de utados p.roviu- i (i*Ís.?), :~I~llma. cousa 1lém da phr;:1.se (~seript·. 
ciaos. e ue.uhum ~otou as La.~a, hoje cündeUl-j da. p~ltvN i lllnQ-17~1 Jo to~to do); lei; hu. a nc-
nadaa ! cossui l·le quo. a dt t:Ju, a. 1.utenção com qt~e ~e 

o sn .G.l'~Enooo MAnQUEH dã um ap~•·te. li''' >Curou a. ~eudel-a, nc7esúdade qu •, alto-. 
• ··\. • • I • rtln.Jo ... Sl cow. o c~mpo,:l dts .)()·lÇ~O litt-u·ai quo 

OS!~. llL\CIEL • -Sr .. P• es1d Ilte,_ cu '~u ~ ~tt nde <o 9-l.teN eotu olla; •lg~ma cnu•r. ue 
~pr v.eltar Larubera ~>ste g~aJJd; ar~ur.ue~t~ tão se c h lrna, a jurispL·ud Jncia. o pteced~~ntc.t a. 
m.ocado I elo nobre de~ut~"o, da !Jl~xe de praxe, que fooundau1 os textos lêg-.aes, obedietl
pror.,gar o1·~~awentos, c r~ost~·a.t P01' .el1e . q_ue, tes üs evul:J~õe.s dus idéas; ~tu e cr>n'3et•.,..a.m as 
quu.ulo ~o 5~ elu..•a . ~ lllcO~lSl~LI.~ClOQ~llldlide mesm::l.s p.ala.V.t"flS nae leis, mas lhe tl' duz.o.-n~l 
dess:•s Jeu;~ O:IIWh"l. assL u hã lJrLUCl~Hos, h!\. n~- ~ign ficaç.ã.o pitr:.t n~ttl.alidadH, e ..São ;i 1ettra 
<::~ :_dades~ l(llC \'Hle.u w.u~J e~mo uiUa consu- m•JJ't-\. úns codigos o lllovim .. n~o pl'O .:-res -ivo dú 
~utçau em ~asa • e_rn f l~e ~.a.o G ,Pl"U.den.te~ n ·m luda a soc:ed ~-le. c1ue c:nninha~ e Cllja vit li
.JUlllO que e l,s n,w ••Jam res..eitado~ .dad, n1Lo póJe deixar de trori.SfUtldir-se na• 

0 Sr.. ~'ELK<O D06 SAXTOS :- 011: Isso é su s OJ·gan1zaÇi",es juridicas que abraçam se « 
hot'l'ivel. (Ha outros apw·tes .) toda; ~s "'"" ex~.,nsões de virla <ci •ntificn, 

O Sa. MACll!L :-E~ .,Jmiro, S1•• pr~sidente, comme'"dal, militai', p,l,Li~a 0'1 l'eligiosa. 
a : recíjJiL ção co.a quo n.qucU 1S, que neste Ir isso que r voga o seat1du guaí'dando ;1 

n sulll to tem detnou~t.rudv vinLe 1déa.a di- pa.g-in, e a l !Urado dil·eito CI5Criptu , com'> dir. 
,~ers st têw lt.nçu.tb mão de {luar nt~ c~~edien- Bl'Jngham, r~ R .1geh)t, por e:s::e~nplo, a.ffi,•mt t e t· 
te< c ntr<ll' os par~ a sua sultç•io, julgalll tão opertdo pOl' t ·! mo:lo sob'e as ~0g'l'~S conscit~
solfre;au.entc do y_uc va.i dtlGL" nm oradO\'. ci1na.ca bribnnicu, que ~.s torna.rn.m absl~rdas 

Eu \.1issc rtll"t ei a. idea dos illustr-.·s de- pa;a. quetn ilS ··ou•pnr<.\ com a ~ignificaçl'i c1ne 
pnlaJcs peln. r1n:l.l nntcrb..a.u.o os p.residsntcs de hojo t-:~m ~ pois n;; pf1tnvr3..- de hnnt0ru stú) tc
pruviurb. a p.•o1'0gar O)'Ç.l.men~os: o. i~ôa do.) ru:W.as -m sentido l'adicah.uellt.c diveL'SJ hoje. 
con~tan~o l.l~lll'p~ç. o dc:;;te d1re1LO c_ for-ta i E'. qtl~ ::~. ju.•ispruden i..1., a pta.:te~ Lornaudo os. 
p~l·a. tlcl.)t.f · ~ prestdente~ l;n p<lS'iC ele .:5ll;ne- ~ f o. c tos com ;.;ua. sigoifica~.ão actuxl, te nt:tn1 
l~~t!l te fa. ?-lr_ia.d.! ~ .. c at? ldP.al .. a I onsht.u- . 1\n\old ·-ll)s a~zsim á lei, que vai un ~th n.d.o--se c IIU 

Cl :na!. maL(JL" 1'a~ao h!\. VIU.. _a:a. que RG !ec.:-1 toJ .s o.-1 pr Jgl· sst}B suLÜae~. ced•~mt . .a es~m. 
peitass lll o~. dtretlos. a~qulrld~s, ~s prattc•s pres<ão l ·nta •uas c .nLinua, pe•·••ver~nle, que 
d•s assemble.\s p··ovn~owes, na) su ~m· eo~a á furça <], rop•·odnie-•c e adap :•r-s.~ ~o vetho 
posse, c~Juo~ o I.Jtlê nll.O_ s~ccMI) aro rel:aç~tO 'teilo o di:stende.· o a.wplia., o li.iiDs(orma. <J.~é 
aos 1 r ·st~en~e• de pl'OVlDCla, p~l''l~e Lll.lnbelll lllUd•r su~ ·'i(l'nific ção primith·a: (][ui to 
c-.1 rela~.:<O a.~ assembleas p•o\•tnctaes same- b .,. ! ) 
lbn.nlc. poBse em 'lue ··lia- se acham corres-
P •nd • ~ umo nec ssidade 'lua uenautu d"s O Sn •. _l">~Ltclo JJOS S.<>!'ro• E OJ;1'~os BH-
i!lnsLres d p tlad(>S d~ CUOU 'CC, qual a d' pro• lii!Oll.;.s J~IO apal'~CS.. • • , 
cur .:•em in·ewedia~el .: n te soccorros para us I O :>It. ·L~ct ~_L:-Ja ll;lO~tt:e • ~ \ .. h"· que _o 
::~erviç··:s quepes .m liUbl's a~ provh.tcb.s. (Aputa- ;ll'g"Urnanto dã _In~ouvtll~ll,.na. dos Hnp:;sto.s.nao 
dus c ft:Ja,.tcs)~ ~ au ltldo ,t'·~ta nece8~idade h~ te • .u log.r (:1p J ~'ulus.) 
tambew a pe!'SÍStGncia coa1 qne eU~ i têw. u,ado O S11. FELICto ws·SA~Tos :-Eatão qual c o 
d· sta attr:buiç>->. que Ih' sCITC 1 _ 

Os illnslns depnLados. que conhe~cnunelhor O Sr:.. ~bctEL :-E' o <h incon,titucioua-
llo que eu ;~s gr ~rias nr~a~izações jur1di <~s de licia.de~ unico que pó~a impressiona.t• a cromara 
todos os povoe .. nao pod •m lg-no~:tr que h~ "".Jn ne<t. d b ttc. l~1pcutes.) · 
~s .. ol.•. ~ não e a [U ' cnu\a os t:tl ntos •uono• Eis ootJIO s~ pr.>ccdo! Conder<lna-M ave•üu· 
not"v· is d.< li tt~r •tut·n j•tlidic.• nn h'ei'S>Il. qne ros:unonto a u urpaç~o d~ asse•nl,lé' provincial, 

~~~~ç~,Ps,~~~~~0~
11~dt~nt~~ ~ a~~~l~c;r~:;"l~~l:\~~~~ \'olaJldu im~o'it · s. id ' ;uhs. "pi·ohlbir!os, e q11·r-sc 

cloma:.n d"gm~· sobre t•elaçõe.> soeiacs, civi~ on 'lue a~ s ·•nbléo. ge•·o.l usu•·pe tLribaições que 
a Const\t. 1i~.iio não lhe dã. parll._corri dr violen-

tle Ol'd ·m pOiili ;1, t'lmuntc G USO legitiu10 de Um d reito, C;JIJ.l O 
E' a escola historie~, que nas~eu com o di- prete:.:to do 1ue as provinci •a pOl' ~lle vexam 

l·e:ito rmn:tno i t.tue e~mt ~ Savigll:fs. Se.hulze, us Lndu.stri :s 1 
Ih rin !~ o tom historind. ~~·.·s co111t> ~iebhur~ c , 
publirist •s co.no Rhm s hH. cnjo. ~O:"lllUil, syn- (Coali>ttOIZ»~ os apm·tes ; ~ s.·. lJ;•esideal~ 
~h 1tkmdo as •·a~ões e affitmacõ•·s do. e•coh. <liz melam" atwnç·O:o ·) 
q11 o ftctol o c st·un~, r~~unind • os caracteres Ao bdo da. duvida que. .ss estabelece~ s1bre o 
de nece;sid"tle e dur ção, p·o1·a quo a 1 ,; oan- alcanc~ rlo arLigo con,litnciontl, que, si _nlio 
trari"l. a ell• '~tJ. ·eulm ut · rr.orta. sc•u razii.o. fosse dnvido~n. porém certo, te•n contra si es~1 
•b s~r sem vitalidade; que elle eom jQstiça lhe pratica CJastante, por todo• os titnlos rcspeita
tomnu o Io~a~·~ o cum.o mtnifestaçã.o da cún V1•lt co no in .c :lin:1vel C:O.:LJan-fic rfo 1t u:\ l.l.·~cea
sci~nf'io jnri li :1 s 1a-'al não àev · dei::s:ar da ~er-

1 

sida.rie s"Jci.,[ ha alguma. cnu.;:1.ma;s p.:t.I":l. nó~. 
0b9er ..do !(.4J]oi:cd•s e ap ·Tte.<J Cl<ll"'-ra. b:a.zile rn. ha.·, 110ssa. c "npli,idode nas 

Os illtH•·es oj.ep••tad •S es 1u cem-se, por IUG \assem !lia.• pl'.Jvinches, n~ a semblé:. go••al e 
ullo posso lanç ·r isto -Gllii.O á con•a d' e•qne- 1 ·n~ :overno do E•ta<lo; ~ nos<a to! >ranci• pro
cimen~•. da qn• n• I~ isL1ção · ívH, c<>u1o nn cJ~ma.n<loem todo o po.s~:vio-rple se d•"Q ve
la~i·!-n~ào •ou~titu:•innal, e<•ma na legislação l ncrao• e•te ~uppo•to :tl».lSo que boje·~m ~onhn 
Cl'lllilll1lol,h~ :Ugu~!l. cllUS~ além fui sram:uat.i;:"' • cO?ta: : 
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•' Não São' libel;ae~·-. Omn 'coüs9'r'irn!lores;·--·s.ão o· sR-. ~;."1Clil -:Dos K'?..LOs:.;_'Nào ae póde 
t'Orlo·~ a's.qn'l t'é'm· \fi1Jd·.i ~-1is-.ultur .Ei ... do~ ·~rniJ..te~ f :z~i""-1'.-!.l !o'· rG) ·"n'Linim:Leóte~' ·-. .. . 
c~-~t,>"OS'_(fe ~nit:e<"'_ç_·_ao-·.s?ci_ar, :c •.. ·_ ·e~;_t ~pocaS~rti. ·4ue ·· · · · -- · · · ·· · · · · :. · - · .... · ta.. <I h ·t ·· . O ~a. M.\C!E :- E'"r•p•Ú•n,mente.qua,VY:. 
se es.u vnma~;•. 9 4U>·OJe. t 1 v~z · ~or11uúis EEx., estáo.faze'd" es,a..lei, •em a.,ud9; sern 
de ~"J são.mat, 'cedo. ojJOr'.i'ris)iraÇão .. mais l).'lse.,.,_·Qm_prepal'o. . . .·· . . : .. •. . .. 
sab10S rlo. que os J e .l!.rit'ilo: s:W · tc,dos; Inastno ()'s . 
q.u~ •·.acoull·ciarn a-ÜlConstitudonlll'oade desfas . O SR: ANTOXIo•DE St~UEtRA:-V. EL q·t•,~·a. 
leis: porem dizbrrt .:-~,,. provia ias· estiio de tnterprilla~ii • a·ntas ou revo,,ação. · · · 
posse deUas, couupre. l'08peitar, !J~>Sa posse; e . o Sr •. llfAC,l!lL :-Não 'quero interpreiação 
no~_JJOV -rnav-.ru_ C;_Om.e~tll.- s:ab~dor1~! · · , nem· r~vog-a.Q·ã·o MUJ aute$' neln dej.HHs. l~nton~to 

Sao t~•dos- q·JG tc!n: ~ld> nt•bJll:·~· dos destinos, q·u~ esta qnMtãoé illuitu séri9., qtu pódo 'sú 
tL1.. pat~ta:·. no lll11f•1Cô plo,-na ·provt'nc~a-,-Da· gran- I o ge;omem d~ ·_U!Lia.· gra_~dG. c a~ •_tu ·dad_t'·~-. 'e i o 
de o.:blla do a>'huno;nto -~er~l- e~- ~·overao; j P?•feflc;ish\tivon;1~ o •iniuhar. \lO I• I. unico ca~ 
T1e ~c.Jnêor~GI'·".m. ' •... ~un .-ram. 11~d.· n_z1r~~IIf .a._s_ -p.ro-~. n:.tt~ho que. t ~ 1ri ~se -·ui 1"t- co~ 'prndãncia e· ~ã~e..; 
'!OCl•~ a e • .sa.s p_aL_H!MS_qlle ho;e.d_em>p",,VlSO, d .rla que e de uma reo,•gnmzação 0 nã<)de u·n,
sc ~o~ta, d a \l'I'~U~t'. co~i __ u.ru _ prnJecto Ii1 ~n&o, 1· oxp-·d~t)ntG.-·(pre à tonrar··-ns .·pro\rincias· etJm .as 
qu•: so pó le produ<t~ eal.mtdt\\Les,.·sem a· cspc- , suas."-'I>Ü'à0õcs "ctunes. just.<s, ir.~. ducth·eis, 
ranç ~de um-be~a~bto! · __ .. .. · I e1n ~rh~!~tes .. los seus p:•ng-re..'isos mor Lss e. m~tt~ 

{~~o.ia,f.J~ e _in_tt?ri~tvp~õcs)':·' ·· . rj~e-"'t .13 d,.r-lhe.;! insti:'-ui.ç_59~. li''r 8-q ~~-~~.'rr-es-_ 
O sn GEx m~•o M n~"·"· ·' .. ~ . .1,, ·. po•:,Ja._ll :w .. seu . ~•tado .d .~ •. <les~avol,Lu<tnto 

• · • ' · • " ~" ~~ "" u~ •?•• · · · · soc.Jal ~·J lunl. · . 
'O Sn. i\L,orE.~:'-'1\h~ cü:lornbro:.o not ,·c d7~ I o so. F~41cr0 n~s s~1w~s :-Is·•o n~~ d'"1111; 

pu_t:\ LO !111:0 legt_~_l•r n.u.o _e urna._ l: : r.r:.f~ .: ~t:Jtd·~- ~-dall o.ono:t cum.o ·nosso l_larlàmento~= ·· 
1m·3r ;ficua. 'lue s · ~edt~za _a _Ia.nçar ma.o· 1: J :nx- . . _ . · • . _ . . . _ . _ .. 
p · <li ,ntes para·,mednr unic:iment~ um··. diffi- .o SR . Mr.GLEL :_....,.PO!s enta~rY, E~. seJn. ·Io
cul.·!•de de mo.uento, o que.nem no mGn , ·. este 1 g-rco. St o parl~~l<lnto P:''~ _noda s ·rve; __ pr 'PO-
})fOJ ct~_conswlle• · ·· · nbaqne nos r_etl1eunos da 1ut. V~ _Ex._vem para 

• · · - Q · · · - - • · ·. o p.'l. lfl.mdnto prega. r n."in ~pti..:i-3; a decudeu;;in 
Leg-i'9lar -~- D.ã·::-·SÔ.snjeitit!' n .l~.r:l.g~as ~~ ~ p:-o- dd!êl · ·· - .. 

velt g~ral e p_erm anen~e. _>1 actqa)id.,.de, on_!\SÓt- .· · -· · · 
gan\zar v.riuci .alm ·:n:c o .fut•11•9, 9. não. s,. o r'- O Sa · FEL!Cto nos s·ANToS :-:-.ã~ seu eu,.são 
g~niz_aolLiturO, na•.l:lse_p:;-ev& ... -.n da_:~-; cr- .h os.f.u::bs. · 
de g·an~·ioso ouutil q'•ando .~e revo~·,"n ~ois O Sr. M.~.cnlL :-Pois em nome do$· fa•toe 
COUlO estas .•. qae, no di• segu.tnle,h~o.àc se•·.re~ v, E::~:,·· pe~a "ara· serUIOS de •p,did '" M>le 
p t·. du~íd .s; . u J1t"~•~nt 1_ ru;m a. re~Qgac:,ão :se reci·11to. (.4.pa,·tes.) N110 •;em os a·c1ui• par1• faier 
df:wretam .e!:i~e~, yiq~en1~s. . a!gnma: :c .us:"L-,· ~·,mo-s . diz ; vielu-cH · para·fu:z :r 

O Sa. GE>rRROl0-·11AR1HES: -•R~vogttemos o COIIS>~s. ut·•is, de futuro; c·: e>te Pr<!iecto nli-J· é 
acto ~ddiuionnl. utiJ, (A.Pijat{l!s.) ' •:· 

O Sa. ·~holnLi..:..E o _c1uo _VV. E Ex. csWo Ell dizi-a: tod~s· nós temos .complicidale, 
· · ·d · t'"of d 1 ~d·d t · -~ tH~ssas 1e;.s, flllC aqui. e.statnJsde só:rp~·~-z·t ·I·evo-
f~6?~r~'n o,~s a. , .1.:1.~m C), ( 17:Cl L amen e~ 51 na o gan lo ; toq. 1B nós ttnham •S· ôutru.c;, idótLS1- nn. i 

O Sr~~- · ~~iRos'o l\1'\rtQu:e:s:_-l~slatnOS ·sal- prov_inci<J.S ooodeci~~os q;W_.·se_l a.- ·.qu · in~pira~ 
\~l~d-0 o· ã:cto:· addici0n31, salni.ndo :as· nttt•i...:·. ÇÕ1~S4 quandcl rot.w.niims ~ui .no-9~e:- .. a.s!r~mblé!lA 
·bniçõ~~ das_ as:iC~lib_teas _p~·Ovincincs._ · · esLes im o to~, eo_m os. quae_i s1.1p ttnh.iínos 

fal·i' ob:·os de·11til.dade. <lc .Í"•tiça ·o da· pa-
0 Sn. MActmt.:-:- .Enri il~~ce .. sa U111 .homem ta·lo:tismo~ _e eult·Ctn:nt:l·~o. pnrY.11e (l:u preSiâ'an;,. 

Liranl.Jool\16 tudu qilnnto oll2 rem! E a mesron te ~o conselho,. .. qu' aliá• 9 ,n· 1t."a·provincbt. 
thooria.que. o~~i a· potteo. de aliviar o contt·i- na Bunia. tiahu promulga Lo ·nma lei, ·cújo. 
hniute d•,··L"~~•·· d~hraaào os Ílupo~tos, como I'6Wg&çii0 h:iepede. opinad·tv·:rsamenle,ni!o.sei 
n~rn•' <pe o -slh·iauJ d' t3 •f, pnt•a impor-lhe Fo•·4ue estranha JUlltaçá 1 dG idcia• tJdos ··n·ó :, 
i O 0!o! .. · cuuLO si n s. tive~se1n_ itm~-i.L,JO pl'it-l.fli-ro. ri_t1D.l' 

Eu.lenbt•ei· h~ di~· o noroo do von,rallt\ 1 ~~·. cahos e depois n_\)< tirasse.u de:le c·om '1Jéas 
Viscoud' do R.io. Branco, gue d ·p•Jis do 111~i• in"teiram9llte O~!" ·tas. t dos •.os· nós levatitam'os 
cOmiJle:.o .estu-w-. vinha no pjl.rllllJJento, c- eom ··ont1•a. o I LU~ b.l)uten.1 ador~vatnos ~rJm .. ~D~ütitit..r\ 
an:n.~:'ll:"Í_~. _n_~l~~ _dcehL•ayo. c,ua __ se d-n·h 1~a- oor.~gem para p;.ap$.r~r·urnn c.;1em_i.ua·d-(p.u_biiea· 
Jle,fhr a pO<Se . e ~que· ··st:lValll a.s ·p•·ovincias, que· em -n••me des•a con•tit"'•i,ão ·qu~< innoeà.rn, 
d·• t~"<Jl,r a iluportl)çã '· O 5•·· eons Uteiro Pil.u~ em nom~ d11 patriá, era -n:usoo 1 rw1eiro· d''ver 
lino n> próject> "ifect~ ao. conselho .d • ostarlo, á evit.r. · . · ... , .. 
q\l' já me ref-l·i no ·ultimo. a ·ti~o dl.s. u p~,;.. Ell._p'l"gonto :·pois, ··po,·· utilid•de .. publica 
jecto de interpreta~ão, Jeclaras1l.: · ontin ·u 111 . n~ste.fniz_leio~•e o _di!ei:o ~e infringi~ a_lei 011 
as provi.ncias n~ p1s<e daquell~< im;>ór!ant•s_ no s·l :"c•o Mna "ed•r dwlletro, emprestado . 
direft·~s incona::ituçi'OnRes, até qnG umn lei·ve- para· acUdir· a. uiu_a 'papl_eaa_··p··~voàção az:uSâ.lta."ria 
n!H. lhes lar m i'·f·ampla" fontes·de: ·renrl::L~ · por ·mit·t· p sta;. ~ _·gnvernn t~~tf ri -~ir'it•l 'de 

o s~~·Fsr.TCt!"J"' 003- S.-\:~Th-':1: ...;... ·Mas ·a.qui eSl~ ac-u·tir·s~iu nlha.l' leis~·:~. uú1a pe·f)lleq.a·e e'~éiDia. 
• . f: . e rn urna. l_;caHlad'! '[iúd 1oe·; ·J}iBe· ,,J-,fi•hlgi:r-·a. 

:\ler. a ·o que nós. q_uez·emo~. ~zet\; . . .. . .. lei pa.;·a. is'::;a~ · ~ ~~n:tr•:ta'ato• o· p ,·rld'··llerito -re·cc .. 
O Sa. MACIEL :~V. Ex~ não quer fa;~r-isso. · nh c ·ndo, como o sià a"iodo ô l"Ómento nesta 

~<te proj•~to não crii~ novns fonte< 'de ~ceitl\ qu<·s ão, qu·a· ·e;te projecto: vai ani;]uUar 'as fi-
provincial~ " · · na.nças provinciaes, é que :lião póde fechar·~s , 

Y. Y.-28 
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· olhos á. .suppoata incoll.lltitucionalidsde .do~ ! . N une.- o legi~do.r pod~ria eupP.or quq o· pre
. · to• cuja revo~ equivale a d,cretar. atden\e da p•·"vtncta oena auiOr~dado comp~
•mpos eahmi.dade pará 16 provincias do l m- tente p~ra es~olb.er qu.l dOll aemços d~va aer 
um~ 1 · · . · I preferido ou pret ·rido, e isto sem pL.no. sem 
pe~ll.;. terão do desorgülizar oa seno a•rviços,[ ~)'$\l~.' ne.nbum ;· ~>mais a lei podi• autorizar 
queb1·ar todos oo COI.ilpromissos de houra contra- o~La. UlJU•Ltfic..,vel dtcta.dura. 
hi•tos por Blllpreotimo, por eont.r&to_• para obl'a8 I Porlanlu, Sr. presidente, jll. pelo aclo ad li
publicas, olgumaa com o eatrangetro, como a cional, que n§o permitte a· derrogação de Il!Il& 
provincia .do Rio Grande ~o S11l;. cllas vioser parte da )e;, jà pela ~f?pria n&.tnreza ~ lei, 
oepu11&das ~ um~ real cn..e soctal, porque a que não .póde ficar SUJCtta! depo•• de mutil .. da, 
cama;~ eota. enlAI'li~P. nP. nAoraçilo do ums con- ao ca~richo presidencial; e el'!dente que a eom
atitaiçlto que ha muito Dfo respira e nunca missãO deve altsr•r n redacç3o do projecto, fa
po<lia aàtorizar e •tA convulsão de todas &a\!ro- zondo a revogação du leis prJYinei.es n& &na 
meias d~ct"ctada em aeu nome. ( Mu•los toLalid&d!, e nl) por artigos .. 

apoiotl<u,) · ó SR. G.l!llrt><IÁNO MARQUES dll. nm aparle. 
Eu niopo•so eoliAborar·em semolhante obra . O Sa. MACIEL :-Mos V. Ex ube que a bi 
Pe_r~nto aindtt i camara, é coll!ltitncional representa utna vontade unica; est .. é a .•~a no-. 

este t>•·llecto ~ . . . . . : ção seicntifica. ia~i• .conto•l3d~ . Qoe :-'!'por~ 
O &eto addi~lOD.al premttte que se revogue qu~ em uma lel ba.J~ um& mnlltdiio d • ~ta,>Of<•

em· j>~r\e uma lel e ~Ue 9Ttl parte. Se Dl9.ode ções moitas a\Ó sem conne:rão entre Sl, COlllO 
conttnnar a e~cu.td-a . . , succ~de nos nos•os or~amentos, onde h.a log~r 

]'!li o, essa nao e p.. revogação conshtu~tO~~l· para tudo ~ Que im.po~ta. que em un:a l~t a !dea 
N~ só o a~to . a<!dtctonal. rnu a constttu•o;a.o primitiva 9 todas as tdcas :~eeesaortas. lo;:to.a
poht.l~ do1mper10, quando ~ratond~ at!J'ibn.t: m~nte ou não dependent's della, $e agrupem, 
çijes _do• pri'mitivos cons l.bos pronnc.aes, J~ e 88 desenvolvam em val'iados artigos. encer
l'recellllnV' que essas dehberações ·_vmdaa a r .ndo pensamentos e meios varios, mas todos 
~a.ma#, fJssem approv&da~~ ou _rege1tadas, e tendentes a g•raotir a GXe!nção ào objectivo 
não emendadas, e o nos~o ra3'1mento repro- doulina.nte na l ei ~ Essa variedade de idàas não 
dw:ia eoto prineipio eomo regra impre•cm- ~je alterar n·nnca o caracterist~co da. lei : eUa 
divel. . . e ... empr~ um aeto unico, inJivisival como o 

. Eu não quero argumentar com a palavra eapirit?, ml>nif'eatgção de um poder oo.bsr •no, 
reoog~~tro: . . . · e não S) póde f~zer della o que querel3 f"z~~ . 
. ~u Ja di•"'!• oo.n '!.ua•• . nlhc•o a~s estudos de hoje da lei provincial, a saber : Qm actode 
JUr~pr.ud ·nc1a, •• nao, eu mostrar!!' · q~e ~e.sde dous poderes legislati vo>, o geral e o provtn· 
o Dtrello Romano~ na techn. logta. JUrtdtc:>, cial, nmbos soberanos em anas ~apberola, e sem 
.r~vog)'~ quer dtzer. absolnt:1mente o conttJ- relações de collaboração entre Sl. , 
1'10 d"''utllo quo · ~ ío.z. . . .· / 

O que nós · est&mo• fazendo é derogn~ão e O Stt. GF.x.Eitoso M.-tt.QUE• dà um ~part~ • 
n11o revoga.çii:o. o Sa. M~ctzL: - Pe1or do que 1sso e oste 

o qt!e é.que nóe revogamos ? projeciO que v& i entr~ ~r uma província~ 
l . canrichos Je um admtniB<rador, e qne, P"'-tt-

1? Sll: GIN"E~oso. MuQOss:- Os aetos Jr'"~ cado multas vêze~.ha de crea: no il.dminisLrador 
lattVOS lnconsLttuctone.cs. 0 habito do ar .i trio e crear na popalaçílo o hn- . 

O Sa. MActBL. :- E' o que " camaro. pôdt; bito d:> obediencia ;ervil. (ioque não~ l egal. 
ía~er ; tnu nio o. o que fA~ o proJ~ct,o quo so 0 SR. GZ>.'RROSO MARQUU di um ~part~. 
rov,>ga o.l::uni o.rttgcs da !..1 e nlo a let . . 

·Sr, presidente, 11ma as~embléa cr.ganita 11. O Sl\. MJ.crmL: - NA'o podemos fazer revoga. 
sua lei de orç:unent~. com a r~ceita a deapeza çõea parcÍ!I-''• porque não temos vo.le~ P•ra 
qu·~ c~lcub ; organizll os seua serviços sob um ernend11r leia provinciaes, que é o que far. eia. 
plano, e9m untsyo\olll&, · No•w dir eito é a.nnullu. 
· Portanto, si ó possível al\llrar o parlo;mento ·o Sa.. GB:N&ROSO \lfaRQQ~>-P~ra se revogar 

tlt!J artigo ~esu, lei e niio oa outros, quebra u m &rtigo de uma"l ei, não .. é indiapenea-vcl que 
e.hsplutam>nte esae plano •. E qual é d .. a,ea aer~ todos os seus artigos sejam incoostitucionaes. 
viqo• dearotad01,- visto qne eeeoando os impostos . . _ . 

· algãns têm de parar, ·aquelle qno rião d .ve •er O ~R. Mo~.ctDL;- O aciO a ;dtclonal nao dens. 
attei:tdi~o ~ • · · . . · . I falla~ pelas ~zõ<JS dados e;não falla em arttgos 
Por ·eum~lo o; impostos de importat~ em d~ let_; o que· !lu~ manda e revogar o ~cl? le 

l?~r!l."!"hllco renJi&m rnil. cont<?s ds réis ; so•-~ gulattvo ~ro.<tnctal, que <?ffen~~ a :on~tttmçãJ, 
pe!IIIOS elleS, nii\) pOdondo erecutar.SQ t~doo os 8 u_.n '!rllgo do íletil Jegull&tiVn llllO " ll a.eto 
se~ÍQQ,, tendo 4e parar alguns. por aqu~lle es-

1 
leg11btl\'o. • . 

ta .. !IÇalll :n.to A.!' recei ta G.l!~ os. s ubvenetonava, 

1

. O Sa. GENEROSO MA. 'B.Q'JES. : ....;Re.voglll'á a m.o-
quaes os qtie. ÚC&I)l suspensos1 e. o H'r'l'iço d!. teria inconstitucional, está cl&ro . . 
po1!c.i&,é G!i.l. i}lu!"i'?a.ção ' ~· ~quelle quo o _ OSa. Mac.n:t :- Não~está chro, tanto que o 
p~e~tdent• da PtOT!nCI.A p;ef.mr. · : · nobre depulado e•tâ. tr. duzln lo o acto add!ci:J-

qrl!~ .1!>r ·. pr~f!14ente, ~unca. o }egzslador. po.,- 1 1 oe ·do ..a palavras d Jle para accomo~ 
de_!:!•c.unagu~&r quo a let provmctal fi:l!-~ue . em I :i\ 8 r au.. 10 · . . ·. · · .·. 
o_y.a .~u.~.; deste ~odo, ao lll'bitrio de 11(!1 a -o ao Pl'OJCC • . ; 
~tstraijor, · . ·• O Sa.. G:~:N:a:ao;o M.uiQUJ:S d& um apa;te . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 09:39 + Página 24 de 26 

Sessão em 27 de Setembro de 188'2 2!9 

O Sa. MACIE:L:-Sonhor pte~ill.ente, a con- pllra desaf!'ronta da conati ~uiçiio e não para 
st.ituiçãa, a na.turesa 1uetuno desta.s in!lt.ituiçõea castigo de q u.em commeLt.eu..:...a ~or erro de 
par!Wl~ntar.as 8-o senso COtnmum &tfii."W3.lU que .2.prec.i1~Ao~ 
nonllU!Dâ L :i se dev' promulgar se nii.o l:'reen- Foi dito 9.u~ a camar~ ooncedeu uaquelb 
cb.or o fim a que é d••ttuada. Ora, qual e o fim votação um bt!! de irtdO>n~Lid<.de. Mas "{uelle 
a que e: d~sttaa esta. lei~ E'- acaba.•· com as voto póde ~r eMa ~i,jn.igclção~ Foi padido COJJlQ 
nsurpat;Õâ~ <iue, se dir., a,g a.cosem:tlàa.s pz·Dvi!l• tal·~ Em pr'imeim lu5"at• n~o foi um biU de 
ci:l.esletn couuMttido, votando impostos incon- indemnidade, pol").ne ello é um acto do p~rla
sti~uciunaes. Mas, e&nhor pres1d~nte, eu jà de- menta que leg-itima um ac&o illeg»l do poder 
monstrei em prim:!iro logar qua a lei se refere ex.eeuti vo; e UUla. lei, e o voto da ca.m.aza. niio 
só a :a.lgnm.a.s p~nvi ncias, e portanto é .ieficien- teJ.n essa. fort . .a· 
te; e em S< gnndo logar o meu. anteoessot• n.. Em nossa. eonstituição não h.a õill de ipdem~ 
tribuna, na >mpugna.ção do projecto, demono- nidade, ma• as p1•axes parlament8.l'es Je outros 
troa à evidencia IJ,U~ a lei não attingia o tim a povos introduzidas ·no paiz tem. feito do bW 
que se deQtinA., (IOlS 08 ÍntpO.StOS que SI) révogotm ltJnn. Ín~titUÍÇ-1i.O qu~si .cons~itn~ionâl, lJOl"'_q_n·e 
serão de novo vota.loa. PortantO, para que vo- neste paiz tudo se póde 1~troda.•u· por costume, 
tar a.wa lei que não remed ia nada no presen- menos nma cousa-os imJ>Osto~ provincille& de 
te e ~ue uão faz maio do que estragar o futuro importação nesta temporadalogiobtiva. 
~as provio.c:io.a do impêrio 1 Para '!ue votal-a. ~ Repetirr.ae "'lui á saciedade que o bill de in
Unicamente porqu), depois de mutta.s cogita- demnidad~ estava. dado. Em falta de lei• .l!os
ções, l<mbrou.se o gove,·no de que este projecto sas, •·eja-2e o que á respeito vigora no pai~ 
é a unica sahida par.. o seu ao to inconstittlcio- em que teve origem o btU de inde~nidade; 
nd de mandar ouspend'" um& lei do P~rnam~ Ahielle é dslinído o actD polo qu•>l o legi•lador 
buco r Jegitim~ o. facto . praticado pelo governo como 

Não ha motivo, unicamente para sati$fação ontecipa.giio da ~cçuo do p:J.rlamento em viata 
do noi>re preStdento do eon,elho, visto que con- de uma necessidade publi<>a, e ausencia d;lle. 
fessou ser delle aqu~lla ordem de sus~'ensão, E" a noção que ali corre. 
para se commetter este ate11tado contra o fu· Por outra, quarulo ha ~ma illegilidade com
turo das provincias, contra sua paz, suas aspí- mettíla pelo governo, mas que tem justifica-Ção 
raç.Ce!!; ell:~ nio mere(;e, o g·overno Yisiv,I, nas elll.ergencias imprevistas em que.o gr>verno 
tamanho saerificio. E •i e ardor peb integri- seach.vu, o parlamento legitímL o actoem prl
dade d p~toimonio constitucion•<l quem inspi- meiro loq~ para isent~r o governo d~ a.•itoina
ra a <:Ommissão, então eope.ramos " emsnd, 1\d&de pela. infracção la lei, em s 'gundo logár, 
!pie os nob:es d3p~tados, Ulewbrus da cowmis- fl""·' isentai-o d• r-os;>·ousabllLW.de e repa.ra.«[o 
aãi> pelo seu entranh1do amor á. c•n•titutção, dos p_rejul:to; s individuo•, causado< pelo~'\' 
dev'm apreaBo.tar, deda.rando nullo o aeto do a.cto tllegal. Convem t.tmbem notar ou~ o ga:.. 
governo que mandou suspender dietatori .. l- verno ainda não pe::!io õitl de indemrudade, e é 
mente os imp1stos de Pernamcueo. Não e uwa. e>trav«;aucia suppor que elle fo~se dado 
justo que, em . uma safra t!ía conotituoional, em segredo e por dedueç;lo de um :fãck> de m'• 
haja constituição po.ra a! a.ssombléas provinci· dam esp ·cial. · 
aes e Iliíll para o goYerno. Tem·se feitO de simples quest.ão adroinistra~· 

Pele .. justi~a e a dignidad9 ca e-amara que tiva, queatão . de gabinete; COIIlD em r•lá._ção• .. 
a pena seja igual, para o pequeno· o t)a>"" o minha provincia na 1ueslão da e•trada.q·· de 
pllleroao. . . . ferro. U.n voto n$s\as coodições n~. ao~e te~ a 

Eu, Sr. prestdente,que a.aorw me prur.ullclo significação de um bittde iniemnidade,· abso-· .. 
não poiS> dei:.:ar de explicar um aparte que l~tamentc. · 
ba dias doi a Bemelh~ut> rospett • e que Íllto- Eu pod&ria ref -rit· ~ ca01~ra a hiotoriu do 
reeSJ> a posição q 11e p~l!&ei a oco•>Par em frente billi d• indemni.lade na lo. daterra, desde 1800, 
do go•ern >, mos \!'ando porque boje acompanho por ooea -ião doa celebres bloqueios nà Europa, 
os que qu~rern vêr deelar 'da a n~Jlids.rle da por nccasião da suspe nsli.o da. lei do tri~o, .a 
acto delle, omlxm• o voto que d&i aos lO•/, outros que até 1858 furam dados, paro mo>~r,.r 
addicionaes. em 2• discussà• d~ receita geral, que jimais houve algum conce lido pela pro
tenha sido iiiterpreta1o a capricho. cesso de voto de confia.nç" em artigo de bi de 

Votei" á conservação do governo·_~ )Jro!'<lsito orçamento, como _aqui, po.ssado aquelle voto, se 
do impooto doe i O '/•; nada mais. Mi_.:üsterio imagin·ou haver ae dado. ·· 
de meu partido. fim ndo q uestlio d \ gabrnete de · N~ :ú>.glat~úa oe fo•ae épraticQdo 0. o c to 00 
uma propoota sua, votei-o., com' é praxe votar nobre presidente do oa:>.selho, n;Lo ·ora" v<tla
a·m ta.>s c3•o•; fechando oS olhos á materia vo~ çilo da oamarà ua queiotão.dos iO•/ •. auohavia 

ta~:b·s~lVi então 0 governo. se diz. Nio decorr~ de Jsentar o .•eu autor p~rante os Jlliz.ea, .d" 
llto daquAlle -vot" •. . Ded•ro, pcirám, q~te, se reP.""''ião·civil devida, >ios q~a oiofl'ros~'m pt'e
ti ve~~<e. ec.tao, .C:omo agorlf., ·de julga~ a illJgali· j<a1io i>a"r ella: seria i ndia ·,ena,wel o YC!:'d~ro 
dado eommettida pGlo. presidenle do consslho, bitl, iato 6,lei, pa~a aqu-Jlla. tsenç,;o. . 
""" ~ Lib~rta.ria.de culpa. pOl'(U~·nãojulgo-ij~e Sr."preaidcn~e,ê natúriú quCl m11itos doa s.'r
v1ola<se abi 11nicarnente P<lr d~•preaa.l-a; 1,,,r gurnento• <los lll·•a::ea d~put~o.s q"a·toll'l_fúl.:.· 
inft~ligil~a. (~poiadoq . • . lado em pról do proJeoto rn> tennam ell~:>;pn~~, · 

Ma.s- da soa mtençio ou •11a. ~l'illli?-1'-Iidade · A.- _aM ha_s·ponder~ç<S>s n11•c•:•!ll· ll_G meto 
para nullida.de do acto ~ra.ticado, !&l graod~ i de·tll,men.~s~nat1lr~~ruate e_'-~-di!:m".ter-i!dao. 
diitau~ e 611aa. nullidiid~ .é nece.:.auodeclarlll" I perturbaqo, ~ cro~ que ~LO·'lfil~ 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 301011201 5 09:39 . Página 25 de 26 

.220 ·&lS5i\ü c.m .27 ·de &ilemi>t'O de 1882 
~~==~====""'==,====--=-
vara mostra.r q 11e não doll um 'oto a'>p:iohor;~. 1 A tl.u•t:•la .uio nóde •er salvo.. p.elos seus S<l· 

(Apo,ado.) . . · · 1 culos,. .1e .ilospotismo. o~,·uta!" prim"i •·o om 
. T · 11 d ·1 b . Solf~•· i no c depoi • Gr:. S~<dowa. pol' in <piro.ção d~ 
v~zes:-:-c·u ta a~ llllll ~ C'<L . · . . · ~t:eu$L i> O!l.o aiudarenr~uer·s• aqn ~l·druperio 
O Sa. l\hcüL: -.'I enh~ -r;-":ões.J»'l'" .cs;o o.u agouia, dan•lo i Hun ,!ria c :i va>'Ul..i d., s••as 

vDLo Li ádú n_ã~ só .dos _1-'r~uetptot._ c f":'c~o~ 0•.n provincia i ·Ji !e:·da.d~~ .4ué ·tn, pot~eos ::~.;nnoi. 
tlebat ·• como do r·espeito r.o.·: me,ü p•·ssd ~· 'Lue a ·arr·•~ro.•> a. r~>urreiçiín do i.uperio , c .. lhc 
não possd csquec ~r n He mO.•l 1nto, ·poli q~~ dn•·~m · progmss '· ri•1u •z~. e sitn,.~o eqfrc os 
csW. lu.~ _que~ora_s' leva.ata.. DJ ~ar~~~l;'l~il t.1, .. J~~ JlO \'OS q~le :~ .. ~ ~c~ltJS a:1teriur ·s d_e c.~.ntt~a.l JB;.LÇ~J 
f·~i cOm 1n~J\lr c·.cronç'as sU.-atcn.t)lda. n~ à :s~.~~bl~ l c d )ap.., t. i"'tnG nu.nc ·- .lhe poJet•am d.'lr. . 
de· minha proviitCia (apJiadO$), foi :n Js .o. ele~ A .Belg-i ·~ .. " !tal ia, alé a Ra.ssi,;. P'ocurou :1 

men.~o de viet~ri •• nella. · . : .. . . . . . ; p~• ~ar>l o,sa ' i:~perio nas fr .n tnia>.<ias admi-
Cotll~ de.,ut"los, ·'lU":tdo .. o•··~'~ '' '· um~.)~ m•.t.nçõ.as proviaciae• . ... , . . . • . .. . . 

talvez .. no uo •?r.o q~e ttnJtalll: d<~e -.to te to.oJM . Só, ne~te. p1u. 6 gove••no central o tu:l!l i ~ 
p•rte n~ repr~ n_h•çio • .Pr.ovuic<:•l ~nr.• co. ü- ne•ltl pair. ha .. u•n prxLw.,1ue de~ te . 0 mll!llC>p lO 
b-"t.er os .erros .da~. adtlll'l»fraçõ1~ .con;;erv \- o.té 0 ee.Mo.e ·o .unic.o:a ava.~l.r::. aetn•ul c.de 
doras; lulà~·.s· t!1a · ~. il_ia éoos"'·l"an.do a.S ve>':!": e a. ia't l!ig~néi:i.. do. h'.Oew! .Porque~ E e!l 
deiraa tb30r~~do dtr~.<.to. co ''S~tiU~lOnal. p ,ot~IO, co~c.luirei , Sr .;. p•e~i ,en.tt> ;. ~r.,oc lli\s;O. >lOS; 
'.! ~~!D ·. as qae · ~11 ;und-< ·boJ!' •nslollllO, C>OD1> não .. é t)liqho..a .pbr,>s>, 9.~ Royer-C!>l.tard. (l ; 

J'l~_idtcas ~ : <~IJlD tndi•pen<a..•-e \s• po<:}•!e ·ne~te Piri\0 cous :~~~du;, .loass.•in~ .e<JJ . u>n .. d>ll,. do.re. 
pat>; so .• 6<\ . ..• e. lia.ye~ ,fO .. gre,> •.o ~-~,n ~-~~ hlier .!li<h guneo . colo01u,!, <ja , se~•·i .lã1 . . par;•:.o.r eg\Ulen 
ás proy~11cus.; .e s ·• ,:LS3:'!l .n:•o f~r,? s. ~ d~:r da ~i betd .• d~, c . por,!lemas.i;!da_, b(n .• fê, e•q"e· 
tino.es!á ese'J..P o, 'I dts;QIUÇ>i9.4• naeton\ll,tdlld,J ce uo• . em •n'18•<:> . meio. sod:>.l -;<9. -Í!IB~}\ui~.õ~& !l 
esl.i.N.; _ ~(O:tima,_ irieJitá~el, . ..· .. · . . . · ; : instru;11ent.os do despo\ismo :tnte~ior . : . · · , 
.. Es~s .~nfer~r :taçoes opp,re: st"~· do ae~ ll,d,n t· Po.~. isso .creoa~se a 11, ~ ·r. ,que niio. tendo 
e~n~"'l há?, le .~~r. se~·~ '-:-;.• Por qup .·ct~m,l>~\ll~ regraS. é a ·cm~ .de. todos·oúuaJe~ ..• . 

~tt~t~?e:::r.u~~J:~~~;~;·:t·~~~~·!i;··;r~: .. ·· .. ~.~\.; ... ·.~:;~:~~;~.;:~~J~·,rvdA:~ .. t~d~~ ·us 
g1me_~. pa.;·4\1.n_ent.àt"'O;tl g_o.za~àQ _d: ! u.m ~-~··~ ~.•u.~h tnstttu1çõe~. . • .•... . . ... _. : .. . · · .. : .. 
em q•t' 10. .lll IfOB !i~~rd:vt '.· ]lt'O ill~t~i<la, a •. q·~-~ :· -6.' Sn •. Ó,m,>ttGO :~•Sac .~itica. t.udo. ' ' 
em o n1sso.. com, lnstttn>c;ões ~~e p~recoul · · . · . · 
rnenoslivrea: teíu os 1\'•>\· orn~ '• '.rtiisin~ ·o~. 'rl,ê . 0 S.:'; 'M•ciEL; ;:: d>b·dde·' esere·re-ee 'nos 

· ~~~~·~.~~~1-~~:~·o ·;~,"JJ~i~~r~~:;·~l~f~'f;ad~:~ . ~$~>Q~;,~'6~~·!.i.;a6~~~;:riri~.~J, i~u.a:rrQ·~l~~{; 
da, ·_viJ,.· a.imíliiSir ·l'iiV:( ru04a-r~~ .. , .. ·e: ttú!, .·o . .' llÍ~i!l'.' a.za.l~o~; ·_oLl. não ·s.dJe~.n ··:-...'\U~~r~tt~·~·1 , pt.~rq11~ 
e · t ·· ;;.;~ 1' · 'ú· · ... c' nsot•váçilo' '<lo pr'op~io · :i: ' 'niis~' · .;Jtiei>~'"' "n.fu ·t .,,. si.l~ ·pai':i: s: liber' 

ae~i~~~-~i~~~i~: ~.:b~:u ,;~~~ :;.~:~: ~~· ~i~ • a::.~~~n~·:;;:~it&::b;.e:;~;!~e;~;1~'tt~~?\'d·;;-' : 
lei • I, depois d:~ batalha de Y••n~ . .. q 11i~ :•·of~~. () . q•:c>·~~· li. t<~icitado. ,lJOI': .toclu.~· .O~ , _S,q'. _cl~Jl''~ 
a&.r:-s~ . - ~~ , for~ s. qs.~ell:s , o.sb•~i~~W;e>;:· H.\liu'c· : lt'.dot presentes. . :::· ...... - · ... ! · 
lttld•: St ·iu •. <\lto4<t,iri; ~te. ,. q·~~- e (i:à~~·i,_ l' . . . · · 
Guilb.erine IU, . · · ·i ió• ·· toluil flllh i'lh d':i · ·.v ao: o.·im~rimins 'segU:inte:< ·' 
oDm ;i-.-.r .;s. q,~c_;la. .=t:td í;~fui·ra: 9 h:n~íiiiiuY· ·. t~o~~.,õw . . . . . . 
rnenfo a:.~~·.a~'ió ~ii,'ílos-·or,::'iuiii•ll·.'·e~ l t vl;ils . . .. 
l•>Caes e p 1i•iticiaes ·;· c tliZ':im élfes.. qiiL !i '.'1@..;/.çi;:'íq ;ló,p~]!'é,t~'.it.' P,t/â~ L~.1ri·· . . , 
unu"'.o rec11 ~o p~t'·· t"eor~nit'lr a patria·:..U"ti<l i · 
e ra 'Cóns<ig\lir ." :cotb.ho~.ão'de t •h~ os ti h · . 'A :\s~em\>lÚ zóràl ró'i:ivo .:··. ' . .. '·' . . .. 
dio> ·nos iül·:oeíos · -públrcós; no · .district·•. ll~ :·. A;:t. :'1.• Fíc~ .dlsj}en·.; .i i :D·. J.fári~ Chr.i.•tiuo. 
:frnzil'~h; · n•''p :i:~vinti:f; ··n:.s ' iuil:ior'~a c .. m·• ri •li · M~chO:Lo · flucno, :vi:uv~ do capiliio .raf.;rm!!d do 
F,~~?Êla~::eirCu_r~·.; c_rr~~-~~ :.·~ . q\t~ , ,'$Ori'\ ·~st~"~ ~ ex· u-chó .. : Fl·andaco··t.l-_~ .As~~s-· ).la~httd~>: a .. i eno, 
viàa nac>on·al1!ad •· po•lena· ser'. · · : · :· · .'' · • ·· do .- r .. pôr tnd.) •r·• e 1·e e.~b.eu de ;' '"·a,i,s . . do ; .. ;,ei o 

àe~~~;~ali~ej~*~~-lsJJ;it .~1~~~;;:?~ •/,:i~·:~~~. ~~~,~~; ·:;:e~!~~~~~:~'fh~ .h:jt~~c:~~~~il 0 

de-sua• e >nqllista eon r.• ~-!':ran. ;~,:<' ~;e_u. r~ r.- . >A-rÜ·2:;éo Re~·ogarii's ·i Rs dispJsiç9os·em>con~ 
latnenlo. tendo ,~foron.,Jo ••m 1~72 tt· '"a. h tis- • trnrio... . :·· · ' · · · · · · ... · " 
l àçi;, ·muniei)i.;l Ji·~ci. daÍ'·lh.e ·.m~is 1liberda<)e, . -
r \,oza ainda ·cm·f875 as"suas. instituiÇü~s .pro~' . · $ .. 1a d!i.i com.i:.-iusúéi ~n1 ·2; .ae : set~,Pbro·ae 
iin<ii"a~· pa•·"- ai11·,1i·l ..,.s'tú ubern•: ·'.' ·. · ' . <·. :· 1882 . ..:.Affonso ·act>o J,mio,• . .;...Laopolda ·.çlc 
. O 'rei~t<lr.deas~·cGL6oré 'lei F~iede~l~( (;i~i~ B!<lhic.<.~G~~v.roso .1ll a>'gl!~S . . ·• .. · • . 

:a;::;,;~~«;i~~-lli~~~~~~·~~i-~~;~~~~: .· .. ~::~~;r~~:~:::~~:~~';,~:~.~~ :f;~' -, .··. 
brilh>\nte Of!<-IP•z~~" m•b~tr, ;. '7:1.\l!OB r~~allUU' 1 .. Art. , Lo. Fice. .D. · R1 La .. de Campos . lJ"-~>cl 
agl~!Í- -te.i<l/à.f.~ ir!~;, ciVif •. dan:iú giireiiçJá . cie~e'ns\'.ta cr.i r·'posi~~A;r& ·iil.nn~i .~ •• quà , ti~or 
~ ~ua~ p•Jouça. .Ho4~s os çi~.J,I~~ :~~(e ·E~i~, r. •<;eb,~d!::a, t:!, >l\'.4~ "'~'~ ~,d() çl.o s_e,~ f~~.c1áo 
~r .. ,o)laiC .vl9, .Ji..~F>t:~ ::t},,~~*~oli~.r J?,ll!o.,., o , ~,eti:lte. aoíii"-el:c,tto.Antt>n~~tt~ . 
- -.d r . ~J~ _.i .. ~; :. !-~ -... > ·;:, .! · .~·· ,· ·~ ... !·.;·.:· .... ~ .. ~i!~~:..g.~~--· ~~:.~· .... !~F~tr~.:.i l::_::aJ~· .... . ·~-~-~~-~.!!. 
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pou•ií~, quo lhe foi conce.r<l:. déi!do a data em • •eira~· Mauoo[ Por~ello., Lourc11~o de .Albaqu·,·
quudeimado·nc•bel-·. . . q•Je,Zam~ Püetti, ~'er•·cira d~ ~loura, Du<lUC 

A1·t. 2.0 ReYo;.ra•u .. se as disposi·;õ·~~~ eru CÚ!L· Esta·.~·la. Te,:w;.ur<:i e .:;oa.res: - _. 
tra_.·io~ : . . . _ _ . Ao m io dZa·

1 
não. bâvendo nutuel'O lr~g:1l, o 

S:.t.la das comnn!lsoes, em _27 rle ~etemhra d• S1·~ presidente dechl.l'~l. não ha.vol' sea tio. 
18~2-~A,fo,so Celso Jt<mO>'.-,Leopoláo de 
Bulh1Jes.-Ge>te1·oso Jla 9u :s. 

:\. díBCU~.ã(). ó adia•ll1. pel , horu. 
0' Sa. PaEsrom~T~ dá a seguinte ordem do 

dia p~üoa 28 dB 8~t 'lJII)!"O {~ 18M'-2. 
3• disc,ssõ.o do pr joot·o n. 2:26, png•mento 

de i.U1nue:~nio d.-. i~·mã-i s:>lteiro.s do tencntJ 
Joiio l"r.•ncise<> Mello Carvalh '· 

C{'n inuaç.ão- da· 3a. .Jiseas;:»ãn do pl'O,;ecto 
n-. 206· B, · 1•e vog-a.ções de t.Jj!J l-w-·vincia ·s, 
C~lnjuue ·.,,lueu.t! com o re(l'Jerimento do Sr. Fer
nâra \'i ~nnt. 

2• dlscnssão do projcoto n. i90, credtto no 
Ili.Ínie .ét•L()··rf lmpe-ri.o: · 
2>dtsêu~sã~ d~ p··oj'-cto n. i48 .. cr'diUl ao 

mint~Lerlu Ja &.tgricul_turo· p tra r~ L!~pu~iç<10 d~ 
Bl}·li ·•·• "' .· . 

2• discdssão d~ pr'J'ctó n. H9, crod'to ao 
winitt·~Pió· da ag.J"ic ull.ut•.-t. 

-2•· dis~8.,ta ·do pr \iecto n. 239, crclito ao 
nlini-tta 10 .. a m~winhao 

·Cànt rinaçito da !• di cu >iio ào ~.>rojécto 
ll.'H3.' •·ec!a .. n~!lnTr·:poti. 

Ci•ntinuação da 2• dis~ussã1 ào projecw 
n. 2{8. tü ç~o ile for,.as de terra. · · · · _ 
·· ·A"'"lU'\te'da<J desi·~n~ as Jlat"d. 8o f.'\ pa:"te a I 

ordomrlndia:25 e·asdanrs·pa·ro·a-2'- p'rt~ n• 
Ol'!etu.olodia 2~de SeLeurbro.' · 

3• di;crtssãocto pro.- ec~'lll. o2, i'santando ·.de 
det.imi.·o p 'eOtio d:,· esc9li\ -d~ ·soei ·dade pr •pa
t.rad'J~:i:á~ Cl~s~es;openú;ias .d:t :· fragnezi.:t da 
LO:g6if. . . . . . . . . . : 

2• d:sc•tss1o do wojecEo u.· 20.9,_ prot~nç: a. 
do lcnenle'Apl'igio d '" Sautos•· · · . ' ' . · 
L~,;_!lta-•~ ~ ses~ão ~~ 4 hoi·as d~ t:t.c·de>.c. 

:'1.:' 

F.,llam, com caus' participa la. os Sra. llarii:o 
d~ Esto.ocia, Carlo• Affi>ns•, c .. sHlo Br•ll<:'O, 
G.omos de C:utro; lgnaci" Martins, Joilo Cae
tano. Prisco Paralso, Pa11lino do Souza, Pe~eir~ 
d~ Silva, R.odrito.es Pei~oto, Silva MJfra e Sa.
lu$Li~~no. 

Faltam, sem ca.usa pa.t•tidpa.la~ o:.; Sr.s. Aljc
Js,·do de Brit >, Ar.<ujo Pinho. Alm~id.\ No
~ueira, Amh1de Figueira, Bezecra Ca v 1-
canti, Ari ·Lide5 Spinol~, Aifons•} Peona,. Alves 
lo Araujo, 8.-.;\o ·-.( ·. Ar,adin, 8arfío da L ·opol
dina, Be~erra de ~!euezcs, B~r~o Je Araç•c:v, 
Bulhõe<. Cameiro da Cunhn,C n·neiro da RJch'à, 
G1elnn c Car.:>pos, Can l•do de Oliveira •. Caro •r
go, Cruz, Cost ~ Pl ntt>t Contag+·m.-·Oia.nD., F e~ 
licio d·•S S o:>ta• •.. f•·a.nci co Sudre, Fe1·nat.d~s 
de <~liyeir~. F. Belizado,.Fe.·t·eit·•• Vianna, r·~, 
lisbe •_to. Gêm.irl.i:tno~ GonçalvGS ~"err \ir_.\, José 
:\-[ riu.nn.0 1' J-o -q ui.u T.~vl\rea. L'-cer\l ~ \V. ·rnec~, 
Metnn. M .. noel C~l'los. Moreira lc Bnrros, i\lon· 
tan·loo, lylac-Uo\\'ell, Paub.Souza., Pereir., Ca
br .. l,· R·1y ll.<.rbosa, .Sullz~ c .. ,.,,,.lho •. !iil\'iano 
Bt~a. ~~Ltro, Silva i\la,ht.l Tc ... t.u.li.1n.o Honriyyzes, 
Tarquino li l Souza 1' Viann ~ Vazo 

Vai a im,rimi~ a Heguinté 

'R•rla<','<<u do pro)ooio "· 182 de f88it 

(Emend!>S do senado) 

A as•t•llblcia geral clecret().: 
-Arte f.o A lei /l'"-r nta. eh eoncessíi~ d.:.. um~ 

:>atent• ~o <Lut~t· 'la; qualquer invonçiü)_ ~u des-
co.l{)rt~ a su\ proprtedade a u·;o exclus~Vo. . 

·§ i.• Con••itrlC:n 'invell('.Õo ou ·d.,scoi>erL;\ 
par.1. os c:ffeitos desta lei:. ··. . ·. 

1.• .A invon<•ão de novos product~~ llldus-
triaes ·· · ·- . . · 

2.• 't.. invenç~o doJ novos m~ios.ou appli
ciçiio nova do . moioo · couhe<:idils para se obto•· 
um próducto.o•t res;t]~\do indust~ial; 

R.• O n1Gllloraru1Uto de in•·enção j:i p~ívi
A's 1.1 he>rM., feita a .Qhatnrt.d·l., aciUt.m-s.~ pl-A~ le.-r.iad~t, l)i t~~n~~~- -~ais _fr...('.il o fi\br.co Uo pt·o

~entes, ·os S•·s. Lima Lfo.arte, J\htta·~!.lchado, -l•~to ou uso do in~ento privilegiado ou si ihe 
Riu 11·o de ~!ene•e•, Le"~oldo C <uh,t, Ha•son, ·au<tmentar a utilid;•de.:. . . .. 
C!'ll~1o. Es~\·a.·.:-naH':, Tauuay. o M.lrti ~ n ~"~l<tll-

4 
•. ~~nt: n'·l~,·1l,.se po:•. ~:lVO:S.O_s. l)roducto!, mejos, 

e:s·c-l~'Gonç Llve!i r lo .t_;~rv lho: Ru .•. .;,_ R. .• rlr! ~ues q.p:;licEtÇÕP.~ :ç Juelhor:n aJ~9nL ~. irvtu:s,Ll'l1\0~ _q UC! 
.Tunior{ Rego, Bflrros. Juv_enc•o_· , \J.q~;· Ale 1fo-, até n~ p~Jin•> dn potente. nã>. thr,~em. si.do, 
r•do, '~r 9~1C•1, · Th~oplúlo, ·Ul"ô"' C1ntr"; An· t dentro ou fó1·a do. lmper•o •. empregad:}S nll 
tonia ·de Siqoei,·a,'.l:;arJ.o do G~ahy, ·Alú·eJo 05aâós, ·nom ·50 nchnré:n de ,erip.lO; ou P:'lbli
Ch"av g,_. R-ayshon t.. __ Ro hT.:-ues Lzmo~~ Ca~.\~~l~o c;v_I11:s, de ·wbcl, (1uc·poss ~.úi s <r ~mp~·~gn.dç' ou 
Reze<L·c,.GIJss "~.lsnn~,. Po .opcu. :S<>UZlL Q~·~-- 05 ,·dós · · .. · · . . 
rpz .. luuiol', Vieir:• de. An' ;raJ.·; ~olo .P_•n:do, · ·§ 2• NiLo pod"m s,t·obj~cto do patenl~ M in-
E" tu.! ,1: 1/-Anto~m·1 Pt~ tol -A_hned.u_ ~hv-~Ir~;,- \"enções_;· :. _· ___ · . . . .. 
Pa. aos ~ht'~•nd:1 .. Fr~_nldto 09r~a, Mar~w~:~r:':n- ~- f1.~>.Co!itr(ld<üi·;t ·h~-1.0:~ -~ 1nor ·.l; - _ . 
cisco J~oior JP~do t'iWe:n.t~l. .: . : , .. : .. :. I :-2.~-üfén :i v ,s·d, ó;g1l"n~.a )?·•blicri·; . , :, 
C' <np.~•·cc ·m · <le•o;• .. <la eham!Lii·1;.os Sr-i •. ·~·-s:·-~ócii.-:.~ :i:siirida'puuliêà' ;· ~ :.· .. : .. . 

Olyrllpl, \~alla~l •, Affc•nso C•IS:"•. Al;ar.>.C~rili~ :·'V <\~'.<J:.ue riiiil r:t-fo~e~em r~~ult~do pta.tre::; 
a~·&o Clt'HZ Gouvóa,.Bnrcío d,•_fJantarlo. !:hraoda. , llldn:~tf~at~. _ ·:·: _.· : ... _.- ... ___ •. :..· .. ·:.- _ : 
!Jilb <!•. B~•·r",. v,_z do Mollo .. lld"f 11~: <ici I . § 3~ a ·p~bn!~ •e•& C"llce.d!dã palo,-p~e~ 
.·~ ·au o, M •eicl. GeQero•• M•r<~,~tG,,. Hen••q•1e · e<e••tt;yo, · ~·".1'"" . de P''ee_u~h•da• .. M .:f,Jrwali
:'lla.r.yl.les •. ~odolpho D,to.ta~. ;\dnano Pit?entsl, 1 da~Gll P~S:P:;:s, :!!~,~~ l:n.~.?~-~- regula• · 
~i:nV!l~ J'ott PoJJilÇSll;'Sou~!--~~~;.~~-_:P-~: menttJ:;. . v 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 09:44 +Página 2 de 4 

22.2 sessão em 26 de Setembro de 1882 

§ 4" O privihgio P.J<olu•Ívo da. invenção prin
eipals~ vigorara ate 15 arinos; e o d;~ tn ··lhvr&
mento da. inveoção cónceJid' ao S&ll autor ter
ruin·,râ. :ID mt:!SlDU tetnpo que-a fl~·e1Jà. . 

Si durant • o privilegio, a ne,_e,sidade ou uti
li~...te pualica exigir a. vulgarisaç~o da iiH•eu
ÇI(o, ou o seu u~o excl•>ei v o pelo E>ta.do, poderã 
a·H' d ·s~propriada a pateuta, m.edi"nte as for
mal.dades legaee. 

§ 5o A patente ó transmi<sivel p01· qu:>lq11er 
do< modos d! cessa:o o~ transferencia e.dwiLt.das 
em dire>to. 

Art. ·2.0 Os inventores privileg;;.dos em ou
tt·as naçõe '• pode,ão obter a .. confirmação ~e 
seus dir ,itos no Imperio, comhntO que !>reen
cham as furma!ídad·JB e coudições ·jesta lei. ,. 
oboorvem as mais' d;eposiçõe, ·e:r· vigor o.ppli-
caveis ao caso. · 

A c •nfirmaçào dar~ os mesmos· diraito• que 
o. pa~en~e concedida no Imperio. . 
. § 1. o A prio~idod~ . do direito de proprie

dado do invento• que, tendo requerido pat·.n\t· 
em nação estr~ng-eir~. fiz~r igud p 1dido ao 
governo imperio.l dentro de s2te inezes, não 
será invalidada por facto• que oecorr.•m du
rante esse periodo. como s·>jam, outro igual 
pediil.o. · a publicação da- invenção, e o seu uso 
ou empr&go. 

§ 2. • Ao inventor que, anteS de obter pa
tente, pretenda experimentar em publico a• 
suas ..:nvenyõe~ ou. qlleiJ"3. e~hibtl-a.s em. ex;,o
siçil1 officio.l ou rect>uh •cida.. offioialment ~. •• 
e:.pedirá um titlllo garantindo-lhe provisori•
mcnte a propriedade pelo prazo, e com as fo,·
mo.lidadeo etigidas. 

§ 3. • Durante o prinleiro · anno do privile
gio. 96 o proprio inventor O« aeus I giti.uos 
oucee~sor•s poderio al>ter o privihgio de mec 
lho:aUlento n& propria inve~ção. S ,rã com 
tuUo per_miLtidCl a tsrcai.l."oa: apresentarem ·os 
oeua _Pe<tidoa no. dito prazo p 1ra Jir111ar direito'· 

O 1n ventar do melhoramento não pod ,~,;. us 'r 
ela illduatria melb.orad;J., e~nquanto dura.r o 
privil gio Ja. inventjilo principal, sem aut~ri· 
~a'l4o d • se11 &utor·; ne~n e'r.e·~mvi"'gnr o me
lhor6mento ae111 accõrdo oom aq uell e. 

§ 4.• Si d •ua uu maia in Hviduoa reque
:eretu ao mesmo te.upc pl'ivilegb par" irlent·ca 
111Y~n91l:o, o gov•rno, eal-ra a hypn~h·ae do §.!• 
d.ate "rtigo, man.U.ri que hquiole.n previ~
ltl&n te a priarid~de, medi onl J &ecordo Oll Otn 
juizo· co!llpet9nte·. ' · 

.ATt, · 3 ° O" inve·Jit·r q.ue pretender patim te, 
d!~~Osttaci ·em duplicata na r •partição q•1e o 
gO\...,rno do -ignar, aob ·e involuoro fachadoé 
~aerado, ttm.r latorio em língua nacional, des
crevendo com pre isão e clare~a.·a imrenÇãf),_ o 
oeu fim & wodo d3 11<al-a, com as plantas; dg. 
8enhos, D1P .Wlo~·e S\tilO ~t.ra.i que airva.m .pnra o 
e:uc~ conn ·eim_erit:i"deasi in ve 11ão e intellt:. 
g~.nc1_a dure!o.torio: de .. !"~l!eira q:1e ·qu·a.!quer 
P''""o&,comp·eU!nte na "lli.M~ma ·pom>. ()bter ou 
ap l:e~e.o reoultado, meio ou prodo:ícto de quo 
ae:trat.ar. ·· -.·. - ·· · · ••· · · ·-. , 
· ;~r ~·ro'io': d~I!Ítrlla#_ com e~edtleação e 
elã~~a oi-'""d~s iiôütitntil'oa'110 .e't:i'!i-
legjo. - ... .. · . 

A exteneão. do dir~i to de patente s>râ det,r
min·<da pelos ditos cora.cteres, fazendo-se disto 
uteução na pat nt.e. 

§ [.o C ow o Jocumento do deposito será 
apt·e& ·ntado o pediu:> que se lhütarà a urna só 
invenção, e•pecificando-se a natureza d st& e 
sons fins ou. applicaçoes, de acc~rdo eo:n o re
latorio e coa as pe~ao d ·positad;~s. 

§ 2.o Si pa•·ecer que a mate.·ia. da invenção 
envolve infracção do § 2• do art. 1• ou tem 
por objecto productos alimentares, chimieos 
ou phtrlllaeeuticos, o ga'l' •rno ordenará o 
e .. rne pcevio e secreto do um doa exe>oplu.res 
dop sitados, de confo•·illid~de com os regula
m,ntoa qu• exp·ldir; e à vista do resaltado 
oonc.a.lerá nu não a. pa.~ente. ' 

Da decis~q_ negativa haverá recurso pa.1·a o 
conselho de eobdl 

§ 3.o Exceptuados sômente os casos men
oioti'J.d.os n ' po.r-a.;ra.rho o.n.teced~n.te, a pn.t.en.tc 
<erá. expedid~ sem prévio "xame • 

Nella ae d signará sempt·e de. modo sum· 
nat•io e objecto do privilegio com res~lva dos 
~iceitoo de ·terceiro e d~ reepon••bililado tio 
' •ver no," quanto :i. novidade e utilidade· da in
vençõo. 

Na ~atente do invenlm· privila;i·,do íóra do 
Empeno S> d >clararà que va.l~ emquanto tiver 
vigor a patente estrangeira., nunea excedendo 
o prazo d' § 4• a1·t. L• 
· § 4. o Além das d,espezos e d9e emolumentos 
q 11e forem de""Yidos_, os c 1nce 1ivna.rioa de pa
têntes pa.gaeão uma taxa· de 2u$ pelo primeiro 
anno, d, 3J$ pelo soa-undo, de 4U$ p >lo te~
eeirn, augments ndo-se 10$ em cada. anno que 
e seguit· sobre a a~nuidade anterior por totb o 

prazo.do privilegio: Em <!>IBO nenhum Mrlí.O n
otituidas "'" annui tadea. 

§ 5. • Ao inventor privilegiado que melb.~rar 
a. pmpria invenç •o se dará ~ertidão de melho
ramento, o qne so~á a.posti.lhdo na rnspe~tiva 
Piltente. 

Por esta certidão pagará. o invenLor,por um~ 
•ó vez, qua11tiB. correa~ondente á ann\Üdade 
qu' tenha d a vencer-oe. ..· 

§ 6 o A trauferencia ou c ssão da.s patentes 
ou certidões. nito produzirá Bffeito en1quanto 
nlo tor registrada na secretarh de eotad., <to~ 
neroci a da ugricllltura., Wmlllercio o ob:-as 
publicas. 

A•·t. 4;• E"xp,dida a p .. t ente, e dentro do 
prazo de 30 dias, se proceda:·à, com as !orma
lid•de• q ua os rei>u-huneut<•s <n troarem, á aber~ 
tur, dos envolucroe d positados. ·· 

O· rela.torio ·será . illlmediatsment• p>ibliea.d~ 
no l>iario Offi,·iat, e um doa .exe.11plarea dos 
deaenhos, ph.ntaR,mo !elos· oU a.m-Jstr.as ex.pDSt.ciia:· 
á insvac~ào ·do publico e ao :·studo.doa· inte
tesso.dOll, parmittindo·se· tirar cópias. . 

Para.gra-~h~ unico. No ca.•o de níb ter havido 
o ,xame prévio de que tr \Lo. o §'2• do ort. 3>i 1l. 
gnve,n), pnbli~o o relatorio, orden .. râ.a vêri
li.c•y«o. oor meio .cfe.o:r.pe:-ieneias, doa :rcqui:
sitOS: 8 dag, ecn.:!iQ<'Ses ·<!'lU. lei exige, p&ta.""'a.
lid!l.d~: do pr\vilegi.o,. p~'<>cedendo•s~ pelo. mOdo 
estabelecido para a.q uell11 ex&o:~e, · · · . .. 

:Art.; ;_)~• ,.A: p~\etWf~~ii ~e~ pOr~~ 
~'iR! âlciu;:~;e · ·--·· · · ,,,, · · • ·"· 
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§ i.o Será nulla a palênte: 
i. o Si na rm.a eoncenã:> se ti ver· inf:ringilo 

algo.roa d.s preocri y~1ies dos §§ i • e 2> do . 
art. f o; 

2 f) Si o con.cessiona.ri.o não tiver tilo a prio-
~dah; · 

3. o Si o COtJcesaionario ti v~r f.t.lta..lo â ver
d~de o o. occut tado mate ria es•e ncial no rela.
torio descri,tiro d& invenção, qu •nto ao S>U 
obj 1Cto ou moUo de usal-a ; 

4.• Si a danowinaçíto da invenção for, cJm 
fim fra.u~ulmto, dive:sa do a,u objecto re•l; 

5. • Sl o melhoramento n~o tiver a in lis
pen-a.vel rela~o ·com n iniuatria princi,>al e 
puder cunstituir ín<lustria. s. Jl•rada.; ou si tiver 
havido pr. t r il'íio da preferencia estabelecida 
pelo art. 2•, § 3•, 

§ 2~ • Coducartl " p1tente nos segQinte$ 
casos : 

i. • Não f"Zenlo o concessionario uso .etre
ctivo da inve•ç :o, dentro de tres annos, eon
tad s da data da : at ·ntQ; 

2.• lnterrom,,endo o concessiollllrio o uso ef
fec tiqo <la invenção por mais de um anno, saho 
motüo defv~p maior julgado proce1ent~ pelo 
g'>>verco, •om au diencia da. respectiva seoção do 
conselho de eetado ; 

Ent" ~de-se poc u.so, nes~es dou a casos, o 
e!l'ectivo exercício da ind'lBtria privilegiada, e 

·o ferneoimento dos prOdnctos na. J>rop~ryão do 
seu emprog() ou cononmo. · 

Provsndo-~e que o tornecimenlo do~ produc
tos é ~='Viden~~ente insufficiente par-a a.s exi
gencia!l: do ''"b.Lpree-o cu constt1uO~ poderá. soro 
privilegio restriagidJ" 11ma ~.ona doter.ninada. 
por a c to do gover.no, com approv""ii.o do poder 
le~islat'vo. . . 

a~·· Não pt.ga.ndo o ooneec!3iono.rio a. a.Dnui
dade nos pra~oa da lei. 

4. • Não coos!itu indo a concessionsrio, reBi
d~nte fora do lm pQrio, lY'oeurad~r para repra-
•n ~.11-o pe.t-ant ~ o govcnno. ou om j •tizG ; ~ 

s.• Hoyand> rcnunci~ exp~es a da patei!tB; 
6.• Cessaudoporqu,[qa,r C< usa a patente úu 

titulo est1'<1no:eíro soD~e invenção tambem pl'i-
vU ·gind~ .no },u perio. 

i .• ·Expir•n 10 o prazo do privilegio. . 
§ 3 • A nn tlida. !8 d• pat·•nte ou . da certidão 

de melhoramento será d clarada por sentença 
do juizo co1mn rei*! da o><nital do liO.;•erio, 
medi n t~ o proçeeso suuun~riÔ do decreto n. 737 
de 25 de Noven.bro d" 1850. 

São competmtes para promo:ve1· a . ac~ão de 
nnllida e: ' 

O procundor .dos íeitos da fazenda e seus 
ajudaPtes, •os qnaes serão remettidos os doeQ
ruento' e psça< co.nprobatoría.s da in·'racção. 

E qoal~uer intere sad~, com assistencia. da
rtueire foncciooario e se~s ajLJdante~. 

Iniciada a acÇão de nullidade no~ casos do 
art. 1• § 20 na. j, 2 e 3. ficarão su<p&n•Ga 'até 
final deeisao o s dF i to~ da. pB.tento_ e .o uso ou 
e.m :re~o da invpnçãc. 

Si· nã~ for "nnull•da a patonte, o conces-. 
sions.rio S "l"!i restltuido t~O .g1)zo dBlla õom .a 
integridade do Nazo ~G p•ivilegi~. · 

§ 4.• ·A c ,du'idade <hoi patente..será decla.: 
n~a. pelo mintstro e secr~\a.rio de estado dn• 
negocies da. agrieultura, commercio e obra. 

Fu blicas, com recurso pa.ra o conselho de 
e"tado. 

Art. 6 • Serão considerados infractor"" do 
prí vilegio: • 

i.• Os que, sem licença do conc~s•ionario,. 
fe.bric~.-em os productos ou empregarem os 
me\ os, ou. fizet"em as D.ppl.icaçõ ;s que fureJ.U c 
objecto da pa.Lente; 

2.0 o~ que importar~m, venderem ou. expu~ 
zerem a v~~d~~ ..;e ~~ltar !m on·rJceberern ~ara. 
o lim de eec~m I'Cndzdcs, pcoductos contrafeitos 
da índu~tria prifil :giala, sa> .. ndo que o s!o. 

§ 1.• Os inf,·aetores do privilegio serio pu
nidos, em favo~ doa cufroa publicas, co,n multa 
de 5 Jll$ tl 5:UOG.~; G em fa,,,,r do eunceosi •nario 
d~ pat,ntl. co.u iO a 50 •f. do da.mao causado 
ou que poderio causar. 

§ 2. P Serão conside~ .• das circumstancias Ag• 
gravanLes! 

1.·~~r ou le,·sido a_inl;raclor empregado ou 
opetaL'lu nos estJ.neleeunentos d' c9ncessiona.
rio da p:o tente; 

2. • Associar-se o infract~r com o ewpre~ 
gado ou operariu i!G concessionario~ para ter 
conhr3t.!ÍuLI-!nto da modo pratico de obter--se ou 
empregar-se a inllençãn~ 

§ 3.• O conhecimento das inform~çiíes de 
privillegio co .• pele aos jui•es de diroito das 
comarcas, on.J.e ell11s se d~remt o~ quae~ expe
dirão. a. r3querim1.nto do concesstonario 0(1 de 
seu ·legitimo r ·pr ·se11t.ante; os tuandado• de 
1mic:t, appúhensllo e doposi to, e ordeo~ rão as 
diligen.~ia9 ~repat'a.tori.a.s ou. instr1.1cdvas do 
p>oce••o. 

O jul;amen to •era reg-ul~dv 1da lei n. 562 
d~ 2 de Julho de 1850, e pelo decreto n. 707 de 
9de Outubro do "'""'"'o .1Dl<o, Do que forem 
applicayei;. . . · 

Us p••oduclos d~ g ue tratam os ns. :l e 2 d '"te 
artigo, e os re pectivos instruwel'lLos e =~pta
r.-·lhos fi1:rão lldjudiendo!iii all eotlCB!lei 1Da1·io da 
patente, p ,Ja me•rna sentea~.a .que candeninar 
o~ autores da:~ int·raoçiies. 

§ 4. • O prDce••o nlo obsta"" a ncção plll'& o 
cone -ssiono.rio haver a in.(t~1uni--ação do Ja.umo 
eauall.do ou que·se oderi:Lc •us~r • 
. § 5.• A j•u·isrlicção comm·•rciol .; a .eomp~
tente para toda$ as caus•s ral&tif~S a p~i
Vilégios ind aetr~ es, na oonf<lrmidada de•t~ 
.lei. 

§ ô. • Serão punidos,. com mnlta. de :100$ a 
500$. em fa or dos cofres publico• : 

L • Os que se incu!r.arern possuidores (\e 
-patente, uilando de elllblema<, ·rnarças. ··Jet
treiros ou rotulas aobte p'ro.tuctos ou objectos· 
prepar~âo.s parA o co:nm ·rcio . on expo.-tçs .à 
:yenda_~- c ,mo ~e t~o:;~m. privae~itvto~ ; 

2:c Os inventvresque continuar-\m··a.:eXercer 
.: rnjnstría como privilegiad~. estando a pa
tente aus•en$a, llnnulladL 011 ca~•t~:a; 

. 3.tJ 0~ 1l21•en2ores p~·íVlll)gftdt>~:~t que <>.lU 

P"O$pGctoo, ·a·nnuneios •. lettreiros ou por qll '.l
g uer ·mo .o de ~nbli · ida .• e fizerem menÇào dai; 
paten~es, .sétn de~i.!!nar o.objecto especial" para 
que as. ti.YJ~:-Cl~'l obtido; · . : -··:. . .. ·.· .. · .· 

4." Os pronssionaes ou. p·e,.;•os que na:hy.;. 
potbese da§ 2> do at·t. 3• derem causa. á vul~
~iz.:»M> do segredo da invençlio. sem prejuii!O, 
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neste· ciso.,- das :ll"'ÇÕ~S Ctiin"Í"í:ià~S dtt ci.Yi~ . (Jite·· ' ACT.4.. D.\ 7tJó1 ...... SESS1o: ~lf "29 .D:ê S~·'ÍÊ}Iii-:S:o· D"S" 1832 
~~s leie pcr~itti1•ern. . . 

§ 7~• Asii•fr>cçõc·s de ~"~ Lrii.l.ii op_"''"gr":-. 
pl10 an~o~dent~. s:rão_ pro~es 1~das. e· J'l.l.~~as- su_.ifMARfU ...... r.~~~DJtNTs~......;Requorimc:'ltos-·do,;. sr.;. B:..·r~o 
C()tJl:) t•.rt:ne;:; 'polrc1aes,.· na·contoruudade· da -le-
gisl çAo_.elli··vigor ~ · . _. 

Art. 7.• Quan~Ô a patelúe:fõr' c9.uc~<li"la' ~
dous ou.m~ise~~-invootor:-esl óu SI)_ torriar _com
riiu.ri por. titilio de dQação _ atL a•1ecessã~. ~üda 
um _dos co: propriêtar.ios,. poderi usar delb li-
vrero~ntG. -

Jc -C:L11ind&, Thom:.~.2 l•<>m;a:l, .\iJtonin Phlt.)~ e Glln .. 
-- r:<LLTt"IS Farl·ci;-ii:.-•OJtDt:.\1 ·tJO:.Du.~--3-a, di:Jetls~n:o· -l!o- pro· 

: • icetfl n·~ '2~·-pag:u11-euto·do monlc-::pjo!l$· Jilh~ :se<Hcira.;; 
. do tí!r;t!t.lrt d:i·~rtu:lal<J. J, .F. clo.lll'llo Gl.·l".olhc. Ya-

I:!. r-io .-C•wti un:~~·:lo •I;?. ·li~éus,.ão do proj~e·o n. 2QG D:
·rcrog>!:~.io ·do huqll'Otiilc.~ac:;;·;· ·DiScursos· <los ·::'r:::; C:u7 

: nci!"IJ Ja. cn;._h:l, .-\httr •• de [ii;uCiTct..; lllatt;'l ~bcl~a·tf:o~ Fc. 
-·Jitio · d eu S.'lt'.(c!;J ·}I ore~ r:~. ·ue· -n~rr~Js: c :o11La.gcin, :ll:lit-a 
ll a.elu.d·.t~· ·.Mradinl·-.Fr.f.nCisco fo'Hno1 Ruy: :Bnd1os<~.; Jo~t! 
.Marianno i .·\'ndrildo F~nefr'a ·~J ·Ruy :naJ.bo-Sn~..:..(uil-cm ·c! O· 
~iJ.·I,·<trã ·:'lu de s·Otembl'(J. de t~~~:- . . 

·ArL s.o·Si· a patente fôr-dada ou d~ixad~ om 
uw'ructo.- .será o , asoft•uct arto· .·obrig-ado,· 
quando· o ·seu ~rlir ~ito ·Cêssar _por" exlincç:to: d~ 
u!lofruct~ ou termina9ão do·praz<J. do· p ·ivilegio, 
a dar ao senhor d, ua prop•·iedade o -v,.Jor m ... A:~ Li ho•·as. feita.achama<Li."aeham-se !'l'e
que.eot,..f.\r estimad~ •. calcula.Jo com.l"dação ao sentes, os Srs. Linut Dunrte, Mana. !\Inchado, 
tempo que dJtra,· o usoflueto. · Ribeir .... de 1\leneze::;, -~.as:;un,. Viei.r;~ de .Andra-

Art. JJ;: As.p:>l nt-s.Je invençlo jl .ennea- d,_, . l.l<es de ,\.!'11.11jo, Morei r~ d~ BM•'os,-Alco
dida.s continaam a s~r-re--ide.s ,•eh 1 •i e 2õ.dc. · fo ·n-l ,, Rat1sbana, l:lez~•·ra .#- Menezes,. J·:~
Out.tbJ·o .• e '1830, sP.ndc>-lhes 1 pplica.d~s .as dis~ 1.in&1la, Gonçal~es de Car;•a!ho, l{tll~$, E!.ego 
JlOOições d., art. 5o,-§-2o, ns •. 1...,.2 a <lo·art. l\• l!ar.-0 ,, . C'lhô~-Cintra., ,Tny :ncío Alies, Manoel 
.da ·pt~ent~ lei_ .. com. e:x:c~pç.Ho dos_proe. ssos -ou Ca rlos, .Escrag-n1Jlle -Tttnnay;· .. 'f.heop~n, .P.r:a,~o 
ds.s acções. pendentes.... Piwentel, .-üweida. Oliveira, João. Penido,. :\!ar-
-Aet; 10. Ficam revogadDJJ· as· disllO -ições em tim Ft•auc.sco, GonçaL•es F e,.,._ :ira,. · Augu$to 

c;.•ntrario; ... · · · fle!lry, Felic.io dos.S .. utps, Adi-mno . Pituentel, 
· · · · · · · · .. . Ca_ot.ào,·. Zaw&. -t;a.rn !iro da. Ro-:ha, RAJdd~::(le:S 

·~aia das coramf~,ões· em 28. de · Set_e'llbro.de -Li•ua, . Jose Pómpeu; karã • · do G"ahy,. Fer
i832. - -Affonso. Celsll. J,mio;:., -:Generosa. reir~ de Moura, Alfr··do ChMes, Lo111'enço !I e ,U, 
ll1nrques' •. -Leapolda da Bulh!Je,<. . · . b-Iquerque, t'Õ lho e Ca1upos; l'orreira -Vi~nna, 
.Vt..i)í~prinür'o ~e~~inle_ 

Pi\O,lJ;;QT9 

.2~- SESSÂO 

A -eommissifo ·de faze nda,""· qn 'm f<:>i- presente 
n petiçãc> da mes:. regedo~a ela confr>ria de S. 
Benedito da 1\laceió, reqa •ren,!o antoriz"çila 
par~-ad~'1idr um t rtenu ap 'o riadu á edific . .
~ de nm cnpal!a, em que posao n. mooma. 
confl''u-ia pr,•ticaJ· o• actos elo culto: a. qt,,. se 
desti-p.1, con~íde•ando- quQ nenhum ioconv~
uionte hi e.u·ser out"'tf<ida.- a. autoriz;\çlo re=·. 
querida. é -da.p,l'ecer que se adapte ,, resolu
ção se ;u'11te: 

AaSô.emblhgeral"r'salvé :. 
. Art~. :1.~ E: autórizad~. a mos~ . re.g·~dora d; 

c_onfrari4 .<!e , S.· __ lieue;dlto de Ma_ eio, capital 
da p~oyin:! i'!J~s Alag~ :~. _.a a_d.tuL•ir Ol~rreno 
d.e qu. careco 'r·ara .. a edificilçiio d~ um" ,ce.~~ll!l, 
. dispen:oada.s o.e l9is d • aruor_Hsaçã0• 

Art. 2.• .Revogam-se as .disposiçÕes em con-
trario, .. , · . . . . . . . / 

Paço 4• ea ·~r:>_ <lo• dep~taaos, 27de·s·'tem.~
bro de 18iZ.- Prà~o p,.,;ie»,tdt.- V. de 
Mdlo. · · · .. . · · · · · 

" O Sá, P:rus!DJ:~~E ciã. p··ra· ardem do di• 2\Í a 
meom 1 deoign~do. p•:a o . dia· 28 de ~etembm. 
corrente,.. · · 

).l<trtim t'rand•co Filho. Jo..quim: .Tav~rGS, 
· Rud rig,1es Junior, . Rodo! L' ho D~n '""• -Abol"''J~ 
d ' Brito .e :Jet·a~hico. 

"Co'uparecefi;, 'depois da charn•da, os S·s. 
Ari ti.des ::l inola. Ar~ujo - P•nho, Bulhihs, 
Cruz GOUI'éá, Antonio de ~i [Ud;·~. · Ano1r~dc 
Figu~ha, E:hwão d Cun1n·ló~ .·AnLo'O.ht'Pill'to, 
Sou:.a Quc;roz. Fil'O_o. Aft'onso Tel<n Junior, 
Oly:iipio Vallad>1o, P:lltln Sou~"· lldefJn.so · <le 
1\"n'\io_, G miniano, ra:t'lo~ hfth1HII, · Uysso~ 

· Viiloiú; t\h•<~rO Cawinhn~ Ruy· Ba.rho~n •• lo e é 
Mal'iúnno, Barão dK- Vill.l rla BJl'l'a;So_·~r.:_B 0 
Franklin Duria. · · · 

A's li.huras c 50 lll;nutos, nch 1l1à<rsc pre
sentes.G5 :Srs." ll,p~t~dos, o Sr. ·presiden~e abre 
a sr:~ã.), 

Com.,areeem, de"oÍs "de aberta " sessão o 
ainla.dmtro 'da-'hora rogim~ntal •• os ·Sr•- Tar
qúi.,\o de So.Jzn. ~hn·,J· Portelh .. Genaroso
Ma;•ctues. T. Henriq••es; -Pcretti. ·Conta.~·•m, 
•oUZ'> Lelto, Alweida· Per ·ira, Passos Miranda, 
Birio de· Ar~<)iogy. Felis )ert0, Carn~iro d~ Cu
n~a;· · Leopóld'• · Cunha;· Hen:ique Marques, 
M~ton; Po.upeu e Màciel: 

·eo.;-lpfirece.,~ •. ·ror~-. 4~t_ ·-·~·)r~ ·:r~ gim ~n_ta1~. çs 
Srs Mac-i>ow~ll, l!iana, .Camargo, Car•'alho 
~·::::~-I:l~~, 4-.lF,~~.Jà:>_l_'_~-~!• á.:,· ~~J!lãt~c. · Bei~:·rã,_~:rL:u~, 
~i:t;t''fl.Jt C·sta. -~iny~, Fer~aodes·'iie,Oli.ll•~ira. ~ 
J.iu_qu..-Estrad::t Tei eira, .. · · 

F•ltaiD, com caosa . Jl"-l'licipad~. os. Srs. 
Ba.r&o.~a ·Estanda, C•stello··B:-..n--o, Gomes <lJ 
ca~~rll, Igu~t'ÍIJ ·1\olartin~, Jolto-C .etano,. .P.r·isco 
Pa!"aizo;~PE~ulino cte So.UI.:t.1 !-'d.'éh·a·d.,_ Sitll'a! 
Radrigu~s Peixoto, -Silv~ M~fra · c.•Sa!ns-
ti~no.. .. ·.- . 
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Faltam, sern causa participada, os S1·s. Al- \ E' lida a se_.uintc interpellaçiio pa1·a cu i;, 
meirla No!'(ucir•,Barão !e Anadia, Barão da Leo- discussão o Sr. presidente declara IJU e oppo~
poldin~, Candido de Oliveira, Francisco Sodre, tunomente sera marcaJo dia e hora: 
F. l!elisario, Lacérda· ·wernecl<, Montandon, 
Pere'ra Cabral, S uza Carvalho. SiiTiano Bron- I ntc>1JCllaçao 
•lão, Sil\'11. li! aia, Vaz de Mello · e Vianna. Vaz. 

São lid '"• postas em <Escussão e o.ppt•ovadas 
sem deoo te as actas . do~ dias 27 e 28 de Se
tembro corrente. 

O SR. {c. SE<iiU.!:TAm:o àã couta .lu s~ga.iut.c 

EXPEOIBNIE 

Officio•: 
Do i• ~ecretario do seno.do. de 28 de Se

tembro corJ.~eute, rernetttmUo a proposição que 
::tuto:iztt o ~·overno a. mandar matrienlar no f o 
anno da facnldnde de direito d<l Recife o 
aldmno Gonçalo Marinho de Albnqu0rque 
Lima, U. q!ut.l ,o senado ·não p()de d~r o seu con.
;:~nt~m~Jl to.-T ut~ it•ada. 

Do mesmo Sr. secra~ariG , e de ig-oal data, 
communica.ndo que o senado ;.1daptou e ·v:1.i 
diti~ir à. l:!ancção imperhl a rm~""Olm;ão q Ull 

manda o.dlllittit• em qu>lquel' das faculd;des do 
Imperio o O<tndante Manoel 0Mtano de Albo
'tuerque lll ·llG, disp3nsando-se-lhc ' idade 
eYigida por lci.-lntoit•ada~ 
• Requ •rimento: 

De Alll.,rto de Ban·as Franco pe<li ndo ~e t· lhe 
pe,·mittido ma lricul'ar-~e na f::tculdadG de di
roi to de S. Paulo.-A' commissr.o de inslracção 
plllllica. 

Silo lid~• . po•t•s em di~cussão c appt•ovndas 
as r<d•c~õos dos projeclos ns. 182, 212 o 2H, 
tod >S de 1882. 

Vai a imprimir o se,gulnte 

P1•ojeCIO 

1882.-N. 253. 

2:t SESSÃO 

Re9-uei~ que se tnorqu~ dia e hora psra ·' 
soguulte mtcrpelbção ao mtntstro da fazmda 

L o Continuam a ser arrec:J.dados o~ imposto" 
provincta.as do- importaçã.~ em outa•as província.~~ 
so.lvo a do Pet·ll:l.wbuco? 

2.0 O govet·~o cstã resolvido a occorrc:· ,,., 
deficit que apparecet• lll!. receita provincial, cn> 
razão do acto U.e su,pensio da cobran>a '! 

3.0 Por que meio eutondo po<le•· e:Juili!H·n•·" 
or1'amento provincial? 
Camar~ dos depulados, 29 dP. Setembro ·1·~ 

18~2.- J?e;.,·eira Vianna. 
O SR.· PltE~IDl'::'(T~:- Tem a p:uwra o i;r. 

Ilu·ilo de Canindé. 

O :S:r:-. Barão de Oanindé :
SL·. pre..;.idunte, pecl.l. a pn.lavra. p i r;L chamn.~
a attenção do nobr~ min.i&tro do imperio sobr~ 
o otlicio da camnt'a municipal da cõrt~ " r~
speilc do ccmüet·io dr. OrJoLll 3~ de S. F,·anciseo 
a~ Pa.ula) e· sobre uma pctiç.lo dirig ~Ja ao g-o
vct• no~ com .reht ção a.o mesruo cem i tr:rio. ~i
tnado em Catumby, freguezía do l':spiril·0 Santo. 

Tanto ·a rccl.,macão da c mara rnuaicipal da 
cDr-~e ~.:ama a petiçã~ de g·rm1d} numero de mo:
tadorl3s dn. fregu~úa do Espirito ~:tnto 'tersam 
s .bre o alargamento, que p>·et nd•J fazer a ir
man:l.ade, do perimo tro do ,·~ferido <;e rui torio. 

SL'. pr-esid;~nte, mais de ~.nu\ "•':6 têw 5ido 
dirigidas ao governo ditfet•entt's rEclamaçõ •s -.. 
resoeit-o d-a comite1•io de S. Francisco cl3 Paul~1, 
imPLantado ~o centro de tUn'\ frcguezia po;-n~
losa, pnj11d;c>.udo graude1ueute a"' •de pa~li
cg,, .alem dr> di?..prec ia.meuto <lU~ tra.z ás propri~
daàos collocaà:>s n!lB suas i mmaJ iações. 

A ir.notndade da. Venera.•·cl O•·Jom de S. 
Fr!tncis.co pl"~Leiide acLu. ol1n·1n te ala.r.;a:· .o .:t~·e:'" 
do seu cemitcn•io :i cnst~ d..! uma cha.c::Lt~â \·t
zinha . 

.A" comnds•~o do pensilos o Ol·tlenado• foi O govertto Jà t'·ve occMi.io de manifesta:·-~, 
pt•e., ·ntc o requerimento documentado em <JUe em t85tl a t•espoi to de pretcnçiio idontien 'L 
José ~lilitão de S:1nt'Annn, cnudnctor de t1·em irmandalc d:t Con~l)iç~o sobra -n. ,1nesmn. c.h:l
úe 2• d··sse d:t cst~Ld!\ de ferro D. PedL'O I!, c·\r• que h>jc pcrtonoa :\ir.unncl.do tl~S. Fr.1r.-
pede. sei> mezGs d1licenc:a com o~ respectivo; cisco de Paulu. 
vencimentos •~ara. tratar de sua. .s mãe. Ness:t. ccc sHh :l. irma.ndad') d:\ Conceiçúo~ 

Couside.r.1ndo :1. eomrnissão quê o sllpplic.ante .solicitou. lieen-çon. pr: 'r~ t:''!hh l~cel' v seu. cem~·· 
~I'O>!l com attesta'Ío meàico sotf•·er do roolostia t e:·io n~ fregnezia do llspirito S:mlo. moo 0 

que exigo ·t,·at1m~nto, e qne o impossibilita. de gove•n~ recus •u termin,.nte:"ento de erh• ~ 
exerce~ c em preg-o que tem na. estra la. de f ·t•ro ; pretenção~ e a i 1·m~ndada~ r-ec.,n.liecendo :~s di f .. 
consideran la qne (mt i"'Os. a:m jden t~cas circom- :6.eulú:ldc:-s e emb~tl'aços qu ~ se O?[Htn hFLm a este 
stancias tên1 sido attendidos pelo poder legis- se't projllcto, tro lo't de vendor :>. chacara á ir
latívo; é da parecer que s~ adapte o seguint:l manJ•cÍe de S. Fr:mcisco de Pa.ula, que, du
proj,eto ! ra.nte. mui.to tempo, to \- "-il em com pletl> n.ban-

Art. 1.• E' o governo nutoriz:tdo a conceder dono sem tuanifest ·r desejo de põr em pnttica 
seis •uezes de licença, eom ordenado, a José o projecto q•1e hoje quer realiza•·, mandand(• 
Militã.o de S•nt'Anna, conductor de 2• cl•s'e da mur-tr a chacam e P"'P"rando o terreno pal"" 
esuoada de ferro D. Pedro li, pnra t ·..tao do nov•• inhunuções. 
sua saud' onde lhe convier. Segundo sou iníol·mado pela !"'tição que 

.~rt. 2.0 Revogam-se as disposições em con-' vou ler t. caza e pelJ otlieio .dl C3.'nar" muni-
traria. cipol, ha. l"O"Iama('ões contr., este attentado :i 

S la. daa commissões em 29 de Setembro do sauio publica. 
1882. -I ldefonso <le" Araujo. -Jose Ma· Em ·1872 a comm1ssi!o c"llsil"ria da fre~u -zic. 
ríat1na. do Espirito Santo, tr~t~ndo do ~rrol:.monto d<. 

v. v.-29 
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popula.çio desta frcgti"'zia. roal·tm~u e.m officio f.lra ·~.lo~~lidtde p'lr·l cll<:-u determinada. pela. 
ao go~erllG o f ehamentG de ;se cemtteno. a ces- . referrd.- let, '' que consta. do~ rea;>ectivos an • 
.... ;à<J de nterr&menlOs em tHn lo,a.r central i na. a: e isto porque ja aquell V. O. 3• inba 
de uwa P'' ·ocbia tão popuiJsa, porque trazia I jã ccmit ri> e•tabelecido e nella se achava.IIl 
~nseq_uen"ias per :ai dosas para. os ~ eu.s habi- : sepoultaJos baata.ntes ~da v~res de peqsoas lfU&• 

t~>ntes. lificadas. não se tendo daJo hual consenti. 
Este a.~peHo nenhum re >ultado oh teve meu to à co o f r , ria de Nosaa Se nb.ora d~ Cnncei· 

entllo. çãu d>l rua do Gen ·ra.l Camara, que para i<ual 
-~ctualmente, porém, como se <lei>rehende da fim havia cr>mprado um, grande chac,.ra, juuta 

exposiçàD feita peles n>Dradores da vizinh·• nça, ao cerniterío da V. o. 3• da S. Fra.nciscG de 
a irma.ud~~e pretende levar & "lf ·i t ' o alarga- Paula. . 
m ·n''' do ce.uheriG, e cotJ.Seguiut~me n te a E' com o terreno dessa chacara em q a e não 
contin11açãa, talvez em maiol" escah.1 d.~a inbu- foi pMmittido á confr ~ ria Ja Cona~ição esta.b ~
mayõos "'' .cent1-o rlesn fregaeúa. pop tlosa, lecerseu c,miierlo. que • V. O. 3• de S. Fr«n• 
que pelo recenseamento de 187Z verifiwu-se cisco de Paul .. sob ou subreptíciamente quer 
ter m .. is de 14.000 habitante", mas que é insa- ang!lle.nr.ar o seu. · 
illbi"'Q, nà aO pela ;'et>manencia.. aHi do ra~~ mo D·ad,~ qu) a confmria da. Conceição 61 con
cemíterio, co.no p~lo Ffr.Lnde numero de cortiços vence~ de que não pldia alcanç •r licença para 
alli exist ·ntes, o que faz comq··t • a mortalid •de f<.mdar seu cemilario na referi<4 chacara,lratou 
El'lqu ·lle bairr., • 1a ex"aordinaria; achan .o-;e de veai.lel-a, e foi a V. O. 3" do S. Francisco 
ella ela.Esific~ em 2o lngar eom. relaÇcâO ao ·1 de Ps.ul3. qa.eqt n. eorn .. ~r 1u em i~SIJ, c não 
obituario das iregue7.h8 da corte. con;t.a que tivesse impetrtdo do corvo le;isla· 

Si a actual ir ua~dade persis\ir. como pre- ti voa competent.e licenç• para adquirir e se 
tend ·, e·m dar ma.ior extenaiio á àrea destínada immovel. coa1o são obri ~ada.s ptlr Lú a corpora.-. 
a. eate serviço. e em fazer ab.i. os seus- enterra.- çõc.s do 1.aâ.o morta, a, ai hupetrou, certamente 
mentos, co•n certeza as conliçõeo J.e salubri- não declarou o fim pa.ra que o destinava, por
dade da. fceguezia. hão de peiorar sens;vel- quanto (faremos jll8tiça M governo imveri~l, 
mente. · que eaoJ ... rooeu o corpo legislativo) não lhe 

Entre nos ""' qu >stõ'R de saud' publico. oi'ío se ri, p •rmittiio aquillo que era contra a lei e 
nezlizencia .as e p1ra cst• assumpto chamo tinha sido e>pres;a.wente negado~ confr~ri, da 
att~nção de S. E.:. o S· .. ministro do imperio, Conceição. 
porqttP. tYata-•e d~ uma irmand"d 'rica, pod~- Entr WJ.nto, ó certo que· n Veneravel Ordem 
rosa, com 11u ~m a (uts. s -.râ dHiicilima., si o s;o- Terceira d.e S~ Franciaco d ~ Pa.-lla. .. conservou 
Temo nãJ tomar em consid•r-~ção as rafl~xõgs a no' a chacara no mesmo.est&1o em que a oh
Que acaho :e faz~r. teve, por es~sço Ulnior de iOan1lOB, sem pra
• Devo ac·editar, porém, qne S. Ex. acha-• ' ticar~cto nl~um.do incorporn11ão ao respAelivo 
bem inta aciona.lo cGm r~lação á. saud ~ publica cem;terio, e <PUando talyez que o tempo fiz,"ao 
da c&rte e não d •xará de tomar em toda a con- e"qnecer o que fico. exp~oco, em ordem a ser 
ailer•ç:to, tanto a repr ·sentaçõo da camara m11- coosiJerado todo o terreno, como uma só e pri· 
nicípd, ~o mo a p~tiçiiG assi5nada por c~rc~ mití va <'hneara. 
de 70 pro9ri ·tarios e mG:"a.ions l~s ·eireum- Ace•·ca de quatro mbMS, p orém, principiou a 
vizhha.nças do cemituio, re l~nündo contr~ o. prubngn.r o U1nro que fechavn. axt<!rioru.ente o 
l•r-'tenç~o rl,. referi <i' iro~lan<laàe. terreno do camitert~, o qual occupava uma ex-

Passarei a.l·r e<ta n·r'$entação afim da que tensito de 50 braça• ao longo da rua do lt:>piru, 
S. Ex. o f;r. ministro do im1erio oon m 'lhor peln• 59 hraçna que tem do fronte n& me3ma 
tomar canh,cim<mto doaeu con~eulo.(.Lô:) ru '·a eh,.cara campr,.da á cGnfrada d>. Con• 

Vou concluir. e•perando que· o Sr. minietro ceiçiio: muro, com o mea 110 feitio, altut•a a cór 
tom' em cousii•ra.ção as r~clamações faitaa do nott~o. ern·fór<na. 11 dentro em pottco fazlt 
(M«ilo vt:m.) - • de•1pparecer o veati~;io da divialr.> do umn. e 

Vem i mesa a é remetti la a commissão com
competcnlo a seguinte repr ,acntaçilo : 

out.•aa.nti;~ r.hn.ca.l'U., e pareeer parte integ'll.nte 
daquella primitiv~. unica, on•le lhe foi cone. e
di no co 11 tinu~r a ter o se~ cemíterio. 

Senhor. - 0!1 abau:l) a.s~ign·i.dos, proprieta- Tudo i.,to e~ria. apenas uma. otF·nsa. ás leia, 
rios e moradores do rsub!Jl·bio denomtn 1do Ca.- que vailarn a .;c eorporaçõe8 de mão mo tn. ad
tamby, nesta cida•le, vêm r speitosamente q•tirir bens de r~iz •ew expressa licença do 
•epr~sentar a Vos•• M . .g stada Imperial e pro- corpo legí•la~ivo. ~a 9.ue cons ·n~iu qu' a Ve
teatar c IDtr.-. o proc ... di:uenLo da a ,minis:Lraçã:o nera"lel o~.(ew Tercelra de S. F ra.nci·CO de 
da.V. O. 3• de S. Fancisco de Paula, a qual ·com Paula continuas•• a ter o s.eu c,miterio nacha· 
menosprezo da lei vigente,. reJtuln.mentos da t>a.!·a ou ter:-eno 1 ue possuia :J.() tempo da pro
junta· d! hy:;-iene eeontra 11. tendeo.ci':l n·ttu~al. mul~1-3Çã>da Ieiaobre oac~milerioaAxt··a-muroe 
~ra aJot1uo~ear a d.dAd.~~ estã alugando d~s-~ si não vies8 .... tunbem p.:.•ej td.ic.a.•· a bygbn"" f)U
meiidaouente o perim !t~o de Reu ce:11iterio, e blica em 1:5ersl a msi~ a.ind9., afferuler o direito 
até aom razão de ser, conformo passam 10 de- pl'in~o d~ , moradores. e os v~lores d:l. proprie
:no D s:tr. H". · da.de. tanto em re:S.-cão ao dominio direeLO. corno 

Quando ~m tRSQ foram crea.dos pel \ a~Sae;u- l ao Uomiuio ntil. ht > é. os alut:u ~is~ loca.Ii•l:lde 
bléa ge ·ai· legi•htiva ns - cemiteri~o extra- já Ho rejn~i •ada pela pArsiotencio. daq•1elln 
?'uros_- foi com g•·an ~e relut nciado governo camit·~io em local qua pôde-se d'z>r centro 
lmper1al e-da mea<n • a•1gusta. aa~~rnbléa qn~ da çjda,de; selldG qne a fa~e.tda n~ciona.\ não é 
consen\lram ficar o cemiteriG daquelb V. O. 3• 1 menos leoa.d• pelá grande e:..tensih de ler-
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r·eno quo fieo. sem oditioação nem tran •miosiio 1 Quaud3tsve occz•ião de f&llar e expõr á c a~ 
de·pl"O .:rÍedade. r os motivo!~ qu ~ deLermin3.ra.m o P" ·8idcntc I) 
~ tudo l to, ~rnperial Senhor, se n rniío d& ' sanccionar " <>elo da &.•setublé< pr .. úncial, de-

ser, n ·m vece stdaJe qlJé o acauselhe. i rn n.stt'O!J, J& m"'neira a uJa~a chra, que elle 
JJo. antlgo terreno ~tl ceaiterio, ainda niio; hav:ia sid.) influ~nci~do por motivo~ de utili

est.ã occ~p da ~e'n a. quat·t>. p:trte <L>. área; é dade publica, conultando oo ve.·dadeiron in to
questão .de vaidaJe. questlo d~ luxn além l!l- ress o d~ p,•ovíocia, 
Il!"l''·"i não de ambiçao; o .. rrenuo q''e a orde"! Os nobres dep1Lad0~, em eon.t~at•çto, rnpH
ai.o.Ua possue por oceup&L\ como fie1. dtto, e e rra;n que a assew!Jlaa provlnc•al havia proce
m is cen ral, lSto é, não está n1 frente dt dido 1JOl· motivns pa.~t.idaJ•ioB. ou pur o:Eo i pos~ 
vi...ção p tblic' e das e<lific•çlie• p .. nícular •,~ o soa que o~cupava a cadeira de latiu> da ci<Wde 
ter.·onu que com rou á conl.·aria da Conc.ei~ão, de Russas. 
é na frecue Ja rua, é para a erposição de ricos 0 Su. ALVARO ÜAll!tNJU;- v. F::.:. e•tá oon-
c .rnelros e lo.xuosos mau~uléns.e t;LlY'ez pudes- 'Vencido disto m;ds do que ninguem. 
se1uo!!" dizer, q11. ~ a Venenv-et Or-lem. ,~ e~ 1cia 
com os LTreno; de seu c•IDiter\o e por isso os O SK. Tamuz PoliPEU:-Vai provar q11o niiO 
q,ter mais ex •Oetos, ro:ais vi:ot.osos; a t.mto est.:i. convencido de Lal, e esperA yue S. Ks::. se 
a.ssim pareec ser, que. emoa.tro qu;..fq~1~r cernl- co.uvenc.erã do contrario, conc.ordac.d.í> r-om o. 
terio, rusta um ca.rn ·iro po-.r cinco tJJUOP., re•n orddor. 
a cer1ta {concoenta mil réis. nes~a ordem r.u:Rta Jâ demon.,trou. quanlo f>Ho'l p•·la. primeirs. 
trez~ntos mil rei!E: e sGndo perpetuo setecentos "e:r. qn · 1t assem léa p-rovinc~al, pola. sua. eo1:11-. 
mil rCis. posição, tinha. etfeetiva malori[L l·o.nsel''fa~ora. 

Ponderam ma.is, Imperial Senhor, os ahixo est •ndo divídiJ~ e,, !6 liberae~ e HJ runsor
asslgnados lllle, si ác ren. de llm houve tn')~ivos Jo~adores. sen..to o p1·(~sid •n 'e da [1fl. ("[a.Hd •d<J 
d3 orJeuJ publica. p:ll"a ser \'G.dado a. continua-ção 1 i her ~1, e IlOr" c. nsequencia. não poden jo ter 
d sent rr •méntoB no cemilerio da. Garo.bõa. por voto. S •ndu ~asim qna.l.1u~r que fo!Sse o acto 
ser c:ms\der \do já. no C'entro da ciri • . .!e, malmes ou del:b~rn~ão t(l::nrtdo por ella~ importaria A 

ou id nlicas c;rcum5taocias se 1\ão a 1·espeito co-participação de ambos oo p.rtidoa. 
do cewitoei> da Ord ·m T rceiL'<' de S Fra"oisco O Sl\. AcvAno CA>UN6A:-Ou.,rv ·i que dJus 
de P .. nht, en ra.1·ado no pltt<:lresco va.He de C<-t- ccnserYadores est.avarn a.usentes. 
t•omby, fr Idas do sahbr' morro de Sant ' Th~
reza, 'cercado por tf)dos os la.d.lS cozn babitaçõ~s, 
.sen Jo que ess& valle devo os u d n1orn.d·) pro· 
gresao á existen ia. 1l!i d 'quello cem.\terio. 

Final;za.rão os abaixo aa~igna do•. chamando 
a nttenç"io de 'li o s~ Ma·~csta.le Imperial •<JI)re 
o quanto á prejndici •l ao ewbel•·zamenf<> à> 
[,c~l e contra o~ preceitos da hygione (pois que 
já e·o .1850, isto ó, ,, mais de 30 nnnos foi r 'Co
nhecido que os cemitnrios deviam ser extr~~ 
murfls) a eiisten~b riesle C'HD~terio no ce.n1ro 
da cidade. e p~dem qne, si por qual'q~" eir~ 
cumstancia. flOl' emquanto removel-o do im
pr<~p,•io local que esUi, niio se consinta. "o 
men ·s q .. e. ~"Om o1fensa das leis vi~entt)s~ se 
a.lar::nte, en.f,·entttnr1o a. ru~t. e no local m;tis ha · 
bit"do, tendo. aliás. terreno '1,118 ainda. não oeou
pa·á nos 5.J annos m·•is pro1:unos. P''rlencent ·s 
á elmcl\ra na qu ·I lho foi perwe\tido ter o seu 
e·,,l terio.-E. R. M. 

O Sa THO>I>2 PoMPEo:- A prevalecer a dou- .. 
H na do nobre deputado, do quo a "sse:ublé~ 
pr >~incial· ou qualquer corpora..,&o só d ·vess~ 
funcclonar c:01u o nuiDero •·omple~o de seu! 
mewbr·os. aconteceria trabalhar r ~r n~ nte oti' 
não poder tomar uma unica. d · liber.~iio, pela 
auesencia q •asi díaria de muitos de seus Ill.!m
broe. 

N:lo tendo h:tvido so~preza por lar ~i !o apre· 
s •.ntada. cruOda~ supressiva da cadeir,, no di, 7 
d' Agosto e •ó dous di s <i? pois vot,.da, em 
seguiàu. a renhida e largo. di~·cu~s 1() entre li-. 
ber es e e:on.Qervad :res, não s() J:.óde 1":\a,•n.vcl
u~rih L-1 r-el •VD.r a. estes .1 justa re&ponsabi !idade 
n,; decretação rl .. wedida. 

Si o p.rtido conse,vador não est ·ve " posto;, 
.si não ~Q apres'\nLou o. pr,:,ftigar t<t,l n.~·t~· ó JIO'l'

Qrre evidentemente 3."1-&Umia a ro·p~n.~ .L il~dado 
dell•, sabido como e ser V' 80 ~ntig\1 dO< par• 
tidoa não s:"lncebn·Hem f\.Clo at·~um ruull•&.ri() 

Sega -.91 gr1nd~. ntunero de :~ssignat·J~a.s de aos BGus int..,ressí's, ~"tn ·o1·"" ro.z~e. p!Oot.t':otico.a 
proprie'arioa e mora~ores das immedtações o ~cons Ih m e•q11ecel-os, 
do eetulter•o. O acGI'\o dista e•h em que aind:t hn. pouco~ 

. . · dias, qnand • ~e trat·.•v.a dA. a.pprov:Lçiio J.a re-
- O Sr •. Tho:m.a..z Po:m.yeu d12 qu~ 1 daoção do orçamento p•ovinci..J O>J de l>•cd:d~ 

na() volt:~.rt~ a. _tro.tPr de ques\oes l"l~kltua! a de il.."'lnl iwporbl:ncia, .algunA dos m&mbrog 
a~ .... p,o~~~ n:e1a s~ os no~~es d 'putados p ·I?~ 2 e eon..:er\·a.dr.re pr .. test:~.ram c<lntr~ e !la .• e pars. 
8 d1s irl, t<ls deU ~ nâo tú cssem reproduz:~. o as e 0 ~Ctfl não fOII· e leva.do a Gffelt ,_ r ttrA,:ram-
mesrn~s accus·1çi"íe~. embora _sem addu2u·e:.u: ~:da sala das sessões. · 
novaq n~ vas Pm sna. sust nt··ç.ao. . Ora "'i o parLido Conserv·1dor~ repr '!"entado 
-Os no·)re.e depn.tn.dos quo lova._ntar,_m at"~Ut- na. as;emb]éa pr vinc!al, 'J)Odia u-.:a.r dl•stes 
ç~ea contra o prestdente rio Ce>ra ~•PLit~lara~n- dooa e•pedientes: ou apre• nLllr--e e ter 
n .. ' em à13as orrlens: !~ o havor e Ih .. D,ClO• . . r b l I -
:a~~n· nm act, da. ~SQf.l:mblcia prnvind$1.1 tr 11_ m~•lOrJa C"OOtr' o 1 er~ Oll. o..1~en ar--se e nao 
s.ferindo. n. 0 ·deira de um.fL cil\ •do p~ra 011 tr"' ; faz~ r casa. co~1? lanç ~r a_ con1.a. aDroente 
2· o h~ver nowe~lo prof s,•or _de pbilosophia , d:n~do G'~~o ep-~~si~~llt~~nor.a, 0 MlO sa.nc-
do l~·ee•t da F ·rtaleza. u:n crda<ho q•re ac~b._~,• c P , . . 
d \ fater •oncnroo, ••ndo ~a.uiparodo ao outro I o sn,. ALVARO CAMINHA :-Fot a mtnorui com 
cODcurrente em habilitaçiSe$, os dusstd~nt~a. 
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O Sn- TH<>YU Po.>tP.tt::-Os d<s;irlect<>s pro- r O nobre deputado p>lo 2o d iotricro do Cear:i 
~e•ta"'-''ll. segondo const:l. dosjornaes. _ Jli'Oenrou demons\rat- eom outros argumentos 

V e a eamara que não houve da parte da- que a tn:1sferencia daqaella cadeira f~:a mo: 
•1uelh eorp•;ração motivo partidarío pelo qual tivada aimplea.nente por p:úxão partidaria . 

· o.U" ent.end·,.sc dever pers~guir . um cidadão S. Bx.. comparando a cidade de Ruu•a cozu a 
,,or mo ti 10d de c1·ença política. Neste ponto o de Qui>:cramobim, chegon 9. conclusão de qu0 
~wbcc dsput:-r.do não tem rJ :!'Io. aquclh tinha maia i.nportancia pela sua pe-

Na eu a. a.rgument ção reforiu-s~ ttindlo o nobre pul<1çãoi i11du:st ,.ia e riqueza. 
Jt;putado pelo 8• distl'icto do Ccarã, a bJatos O orador nlto conhece a cidade de Quix~ra
r: ra·nor~s pere11csore> d~ el~içil.o geraL S. Ex. mobim, m>s d~eh•a nliAl lhe ser extr.•nba 3 de 
N nto11- nos aqui uma historia a que o o-ador Rusaae. Noe,tabel acimentode um curso de in
n4o eh&m~ri poeüca., m:u romanlic> o cnge- olrncçào se~uncla:ria do•e a~teuder-ae primeiro 
"hosa. que tudo à utUida.da que alie <i d:!Slinado :-

Disse-nos qne anteo da eleição, seus anlag<r prestar a cer ta classe de babitantOfl. 
,,istaa M pleiw ameaçarem D prof~r de. Em rcbçio á cidade de Ru•oas o-corre que, 
btim da e"dade de RuS!Oas de •~r removido oil demorando apenas ,;, nore h guaa do 1\racllly e 
•lemittído. caso l hes cegasse o npoio ou voto. possuindo esta cidade um cur•o de latilll,G~"<> dia-

O SR. ALvA&o CA~IINH.l :-Para prova de p•nsa.vel aquelle. A ci:hde de Quixer~mnbim, 
1;ue i•so é \'crdad~, 0 irm&o daq11e!le profe•- porem, demora a 30 leguas do cor&o ~ue lhe 
t:or ch~;ou n o:;0tar oomcsaotu parente:~, sup- fie:~. ma.ls JJ!"O~imo. em M1rn.nguape . ~isto o 
!_)ouio q11e desta forma d;snm.&~·i~ o• seu• qno na opiuião do ot•ado• a>:plio~ a nlio f~·~uen
~dver.<ario<. cio da ead ·ira d~ cidade de Russas e a utilido.de 

d> suo. trnnsferenci~< par& Queixcramobi.m. 
O Sn.. T. Po»Pl:U diz que S _ E:<. só prova · 

eom isto não possuir este cidadão g:rando O s ... Amo,to Pa,-ro :-A assembléa l'ro-
i'.rmeza <!e caracter ou robuat.ez de animo. rin~il<l &apprimia ba tempos a cadei ra de Quei

>:aramobim. 
O Sn. AL\"ARO C.ull:;tu:- E u \'ejo--mc na 

,Jeces;idad ~ de dizer i~to. 
O Sa. T. PG}II'Fii obse\"i:l que todGs sabem o 

ouil Gitt> •et:la his.\.0:-i:a.s. . 
- De.,..~ ài~er a S. E:s:. e .i csm~t'i> quo n:. sua 
""'·~g-rin•<;ão atravet do! diitrictos cleitor:.es do 
Ce~rá, onviu rcp •tidos vezc1 o eos mesrna.s his
\ori.\s, Gsses mesmos contos, CHS~ e nlesmos 
boatos, i mais do um portidario, sendo quo 
aiJl'UDa funccionnrios pubticcs, cujn nmisade 
cu1tiva\'a, communicol'llm-lbe aeriamante não 
poder lom~tr p•rtP. no. o lci~ão Cl>l favor deste 
cu daquellc can.Jiàato, por eato.reJU am,açados 
<ie perder o empL-a,so,Ci!l!l \'Ot(l.saom em q ua.lquer 
delles. • 

Estes exp~dientes ~io t\ntigos e gen.es ; são 
t'lla.tos que oa inimigos assonlham parJ. tirar 
~>rov•illl; tricas e lailoroes, afinal do contas, quo 
niaguem tomo. a() s~rio. . 

Admir<,port:lnt~ .~ue o no~rc depu lAdo v~nha 
.(azer di•to capitlllo de nccusnção pnr:t de
mon•trar um facto por •un ntl.turcza insus
t9ntll.vel. 
Aeercs~e que esse& bo> tos não podiam t er a 

itoportancia q\le lhe <!'li< dar o nobre dopnta~o, 
· '~' is•n qua O partido con•arvad~• Bspe!'aV"
obter triampho co:npl •to Doa urnas, na eleição 
provincial. E os f4etos, se nil> vienm eon
drma.r de todo e'ta. ~"'!liração. este desejo, jns ... 

· tificam ter o p~rli lo c·>aseJ•vador alg-a= força 
ua provi neia, embora não tnotn quanto sup
~unha. 

o_ Sn. AL'I"Ar.D C.uJ~ XU.l. dli Ul)l aparte. 
O Sa. TH1>1A1. Pm tPEO : - Tendo este par

t!do maioria effectiva na nssembte~ prov in
cial, taes bo • los nite dGvitlrn ser acreditados. 

Si utn.3 p~rto delle. ou unlA grande maioria. 
nü • estivesse d · accOrdo com o p>rtid.o liberal 
" " melhor colli>e~ção da eadoira -do htim. 
não ae prestari\ a unC<"ion~r n deliberaç-ão da 
:<..<ool!lblea provinci~l . . . 

O Sn. Tuo:>~~• PoMPzu:-~ão supprimiu, 
to no:1 nma m~dida geral: delib1rou que u ca
d,iras que fossem vagando ficaasem supprimi
daa. Vaf<ando ests. pcc morte do pref~!S~r. 
dei:<oa de ser provid~. Ainda sob o .ponto 
de vista da bgaliJade o das CODI'enien
cias, o acto da ai!Sembtéa provincia.l fol perfei
taments correcto. Pretender o contrario, se
ria s uppor que os car.;os publicO!! •ão ereados 
para ns individuo• " não para attender as ne
cessidades urgent•a do serviço publico. O Dr. 
8arl'Os Piment l aaneeionando o projaeto d" 
Ma•mbléa provincial, Clllllpri<> porf •itn~noote o 
aeu dijvor. (Apoiado• e não apoüvlu .) 

Pas;;:intlo a lral.-r do •ogundo ponto ~rs-ui<lo 
polos nobr~s deputad:lS,r~ferG-te o orador a pro
pos',.ão d~ que a nom•nção do prof·•sSOI' da cn
d ·ire. d' philosophia do lyceu da provinei~ do 
Ce-.11, niio havia sid' inspirada nn I -i. Ll1z que 
seu• collogns, basoadol nas accuse.c~os do ,ior
na~s p rciaes d~ au ~ p~ovincia affirml\l'atn que o. 
lei de 1874, reguladora d011 concuroos da lycon, 
não tinha •ido, na parto r ·laliva ~o pt'Ofito1nt~ 
dna c<deira< , revogada pcl' 1-•i poste1•i>r. 
Quando SS. R€:.:. avanÇ<U"am eat:l. propos 'çolo. o 
orador l ".,.roll <lesde logo •en protesto, dü.endo 
que SS. EE:t. deseonb.eciam a lei. 

O Sl\. Ju:v.u\o CA>tiNaA:- Coubeço-o. por-
feitamente . · 

O S11.. Tao'"r. Po}tP'ilU :-E' verd~d' que por 
um dos artigo• do regn!a.ment' do · lyceu, de 
187~,o presiclented:. provineia não podia nomear 
candida.tot q 11 , n ão tivesao a.pres, ntado llG 
concurs 1 p1·ovas de cap1cidade superior aos 
dem tis conc!lrrente' ; e e:n igualdade de 
circnrn$l 'lncia.s tnandaYa 1 ·ref~rir o que ti
ve . . e ~ido tit" lado p r 'l'lal1uor d.•s f,.r.ald.•de~ 
oucu rs:\s snper'orl-! do lmpario. Qu~ndo foi 
a~rh a inscripç<io para o eoneui'S() da • a.leir> 
do p h ilo .. ·•phin. vi~•>r • m pot' eJrto caiA lei ; 
m.._, f 5 ou 20 dia3 depcis • a assetnhtéa 
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provincial autorizou o preaido~te da. pro
-vincis. a reí .. n•war o lyceu, fu.ndLn.do-o cOQ u. 
oseo!a nol'"tns.l c di 'Penaando 1 nas. notnaaç.õe.s 
a fazer para as cadeiras vago.s, a prova. do cou
~urt~ct. 

A lei foi sanccionada, sob o n. 1977 e tem a 
dato. de 29 d' J ui no de 1.882. 

Quando tal autorização falhass', basto.va con
siderar os termos do rcgulan1ento de 1874.. que 
di no1•mas a di sei plina. do lyceu, pMa ~·er que 
os no1Jre.s liepntados não te.m_ razãa na.s suas at-
guições. Es•a !li ea\auelecou que em igual
dade de condi~ões devel'ia ser prefendo o can
diil•to possuidor de titulo scientiii.co. 

o que so de>·e entender poe ig"a.ld";io de 
condiçõ ·s. tratando-se do professorado ~ No con
curso só se póde couhecer a capacilaJe intel
lec~ual o gráu de instruc~?ãO dos concorrentes; 
Ul::JS: p~~a o ma.gisterio exigem-se out:ras cor:di
çõea, igualn.ente importantos.que nãG dw mam 
5Bl' es1 ueeidas, jamais, por ~nem tem de oscol-
1<>1-o ou nomea.l-o. A c ·pacidade moral e tanto, 
oenão !lUlis i~nportante, que~ intelloctual. 

O Sn. ALvA !lO Cu!!Nl!A : - O Sr. padre 
:8r1tno preenchh as duas condições, pois que 
tinh!l. estado na direcçlío de um internato. 

O Sa. Tao~lAZ PoMl'BU:- A.lt~ndendo a e~L•s 
razões o acto do presid 1:nte da pro viucia fica 
plena o>ante juotifieado, poio qtt•. aqu~Ue ad.ni
niatr&:lor manle v e-se dentro dos r.<Ia.s da le1, 
apreciando as condiçõe' de ead~ um dos con
currentes. 

Nilo ob;;:hmte pt'ocutta.rà.l"eforçar essas rnz:V~s1 
perante a camara, apr's •nlando docnmentos tr
''ecusaveis de um e outro lado po!itico em favor 
do ~andidato a caddra de phUosophia, nomeado 
lente. 

EID I'Olnçã~M concur•o n impren•a. manifestou 
n opinião d:l quo houve incon~1stavel sapel'io
l'idade n~ pro\'a exhillídi pelo nomeado. 

O Sn.. A.1.~.mo C.mnm,\ ,_Não ó ~sta a opi
llÍiio d' Sr. TlLoophilo Boz~rrn. 

O Sn. 'l'uo>u• Po~11·Eo :-0 joJ•nnl Pc-1;-o I I, 
'luo tom 43 C.llnOS de o~iotonch, orgão do pa1~ 
\Ldo c.oM•Cll~\·a.dol- e d •ci\no da imprensa·autorita
rln, dhso, no se·,, n. GJ da corL•en~c anno. o se
I;'Uinto (ZJ): 

« Sel')'undo G·~bva. mat•cn.:lot teve lngat· h')U
tem o ~ncur o para. preene:hiraento dtt cad~ira 
d'. pbilosnphia do lyceu d~sta capitaL. 

" Ao acto assistiu o r:,m Sr p:e.,dente da 
pravincia 1 Dr. Sancho Pimente[, e gr:_nde con
CUI'8') d ~ ps;;;soa~, enh·e ~s quaas mlutas com 
habilitaçõ s p~ra julgar do acto. 

O SR. Tuo~t.u PoMPEU : - Outro jorn:U, a 
Oonstieuiçlla, oro;rão d .1 fracç.!io a qlle pert·•nlCB 
o Sr. J.ntoni() Pint'J~ exprimiu-!n neatea ter
m>s (1.): 

« Inoonte•la.velrnente o Sr. Catunda é habi
liLa.lo; est•mo.s certos mesmo que dcse.npe
nb.o.rô. sati>5factoriu.rnente a~ ell!n.~s c nobres 
funeçõe.1 do ma.gister1o. etc. ~ 

Aind& em outro numero, oue o ot,.ldor nl:o 
tem prcsent0, oxprim<Hle em termos nmito posi
th~os om t"clnção ao cQa.ourso e d auperiorid:1de 
do c•ndidato nomeado. 

O SR. Av:,\RO CAm:su~'-Nega a cornpeten
cia dos,·. Theophilo Be<e~r,, ~ 

O SR. Mn-ro:-~:-Leia o arligo do general Ti
bUL't":-io. 

O Sa THo><Az PoltP:Ell :-0 Cearen$e n.~r1·a 
por este modo o oocorrido (lê) : 

«O concurso de philosophi~ att~ahiu todus as 
pessoas que deste. cidade ae dão ás ie\tras ; não 
-e víu aind~ aqui, em um acto desses, um Ml
ditorio ao m ~smo t~mpo maie nnrnero.so e mais 
e<colhido .lo que e!s~ que tivera lu os Jois illns
t~e< candida~os. Pois b~m. não hesitamos um 
momento em affil"mar que, •bstra.bíndo daquel
le~ que possam ""'' ~•1spoitos por sentimentos 
de alfeiçiio ou de;afe1ç~o e de um ou outr~ que. 
não sabendl o que seja um cone urso de philo
!Ophia, acredite que ~ criteri.:m do jul:{adat• 
deve ser. não os eonhccunontos dos cnmhdlltos~ 
mns as p.rop áas opini.ões,-e is~~ em uma. ma
bria em qu~ ainda não houve doas cerebro> 
quo p~nsassem uniform•mente,-um só do~ e~
pecta.dores não se t~uha rov~]t~do ee>nt:J. â lni

q ua cla<Sifi~ação d,t eo.mmtssctç e~ammadora .. 
« O qn& todos pre•enctalllos fa1 que o 81·. Co

tund t, ch~m~do p \Ta? que h~ de mah eleva~o 
na sei !ncia. a. o.nl ;)ogUL, r~sponda:u. com um Tl
p-or de argÚ.mEmtaçã >! uma. pr~ci~ão d.J lin~ua .. 
garn c um3 Cleg Lncn do d1.cçaJ verdaderra
mentc sorprend ~ntes naquelbs ~l!uras da ab
a.trac-ção rnotaph.ysic1., e eorn. uma pL•aticioncio. c 
blento ·de expo ·iQàG que o ho.bilit~l·iam o. se!' 
em qu~lqnor pàrtn um n otavd professor de 
philosoplLia. 

• Qufin~o no Sr.' p~d,·e Bruno, niio; nüo f e~ ? 
me.mo; e com is>o não 1h ~ col).tes tamos o~ dt
minuim.os o r~al meroeimant<l, p 1r~p10 !lq~l es-. 
tumos apenas aprocian,1o o v~lo~ r '!atiVO, c 
com um concun· ,nte da or !em do Sr. C,;tunda 
1 ó le--.s:)· o~cnp~r um Io·.tar honr03G, masrno 
quan.lo este seja o "'gund~. _ . 

~ .'l. comrntss~o enlllluadora nao J nlgon 
a-ssim ; mas a raz:ão abi e.st i. no aniwo de 
tooos,.., só;nente" Constit11'ç·To. pelas conve
niencias do. causa qne adv()ga., não :l enxerga: 
Não ha · contesta<;ã~ razoovel a oppor-se a 
nomooção do Sr. Catunda. » 

~A opini\o publico pro:>unc,nu-s9 em favor 
do Sr; J. c.tund,. qllC, n• verdade, eshibiu-se 
por um modo brilhante e profic.ient·,~, a. não 
ma.is. d~s~j~lr. 

« Pe.,·a.o ,ns ao Sr. Catund~. ~ O Sn. ALVARO C.uar;u;;-Podia bern ter ore
scinnido da leitura desses artigo<. pois ningnem 

O Su. ALYARO C.\MINH.I ; -O Sr. Thonphilo contGsl:< as h 1bilitaçõos do candidato. 
Be•err.a cla-.ificou em primeiro logac o Sr. pa· O Sa. Tuo)r.l.z PoM~Ev :-Si o can~ilato tem 
àra Br~no. hbilitaçõcs, co<no o nobre de;!lllt do reoonhoc~, 

O Sr... R-LTJSIW~.l :-Não conhC'~o hlento \ 0 si a 0 ,iai4o publica o a. i.dprlln5B. se mn.n1-
,,uperior, no c~~t'á, no Sr. Calunda. tostam pM este modo em relaçã~ ao .ac:o d11 

o Sn. AJ.Y,\1\0 c,m~H.\ ; - Arnh ·,, •rio dis- presiden~'; à qne ,ollc COnB11lt011 MS tntere'-
linelM. · sos p11hllcos. (Apo•<~dP•.) 
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Não podiam tamb~ os· nobr~• deput~os I do d~put&do pelo 4• di'tri ·to do ~ará, o Sr. 
accusar 0 digno pres1d 'Dte de se t·~-r dew1ndo Rodrtg . .tes Jusuor, e aecenttt~r ~~a.1a ae accu.
d l oorma de coudtteta. adOjl Lada. desd · o c:Ju1eço &aç.Oets que fez; &o. · ·x-c,,muu~n.a d4 secea, 
de sua administração (qpoiad~s) , depois de' actual 1 resident~ de Goyaz, o Sr. Dr. Anto
ha\'er cha.auado a.ns ~argos po.blieos. como já nio Gomes Perair.:~. J11nior. 
tive ucc•sião de r<•f>rir :i cama.ra, a.l:;uns con- Con.~ultada. a. cain ra decida pela affirrnativa. 
ser\T tdores~ ex:_em:llific.adawenLe~ para os de· pr...,.. y ' • 

motor publico, unieas n >neações feitas recen- _E lambem ~pproYarla a_ nrKene>a. P"'. i5 
temente nn p<-ovincia.. · · mznu to<, re~uerida. p_:Lo Sr. Gon? 1! v •s _Perratra, 

. _ p, ra na m ·su1a s asao de se ~ucd t-feirà. (ICc.u-
0 SR. ALVARO CAMINHA:- PorqtB nao ha roar-ss d, ""'""'Pto• r·slativos á p~ovincia de 

bacbareis ~~ar 1 ess s b~a.r ~s e o pre ·id '1ntlll. tem Per.nambue). 
se v1ato na necessidade dJ recorre:r a ea:Ludantes 
de direito. ORDE~ DO DIA 

O Sn. R01lRtGUES JoNznR :-Mas •e o presi
den e Í<Jsse intoleran~e e reaeeionario b.>ria en
conl.rad, meios de não recorrer a s conserva
d,;·e;. 

o SR. T!tOIIlAZ Pol\IPED :-Se o pr>sid·nte do 
Ceará. ~>ase o que SS EEx. dize n. te fos.s·l in
tolerante como o aceuaam, s.ch.aria m >i"a de 
ésoapa<· nessa prova rio imp rcialihde. Fi~a 
densunst~o mais uma v-a:z a sem rt.?.io 
com que S$. EE:x. pro -aler&m neste a.BBihupto. 
(Apa>•te.<.) 

1\ão desejando alongar a discussã), vai ter
miua.r. Os nobres <.le utod •9 niio addu il'!l.m 
novo~ arg-umentos~ tro·1xenm õJ..:pe.nas ao conhe
eimento da caman a nom€açàn do rofessor de 
pbi:osophia, esq,1ecend1 d-. prod 1Úr provas JUC, 
dem~nstraasern a parcialíd:llh do "r·•sidente da 
provincia. na den~iseiio do cullector ôo Pereiro. 

S• discussão do projecto n. 225. a1b e paga. 
menL> d ~ mon1.e-?io âs. irm~s solteir.-~s .lo te
nente da urmada J. F. da Mollo Ca.t••.lho. 

Não havendo q'1en1 pe·lisse a. pah..vra, é en
cerrada a discus ·iL:>, e, po•to a. votos é ap~rovado 
o pr r~ecto e remattido á commissão do t&• 

dac~. 

Continuação d" 3~ diseus•ão do p<·ojecto n. 
206 ll. de t8R2, re•o~ando leis provinci<~es, 
com o r~que-rimenLo do S.r. F~rreira. Via.nn 1. e 
emendas apresentadas. 

O Sr. CarneirodaCnnha("e~a 
o.-de ·1):-Sr. p1·esidonte, ftço inteira j11stiça. 
:> I'Getidãú d• • oenlilll ntos da V. E~ • q••• de
seja Bltr~· re deeidir c:om a.··erto as Qtl stões de 
ord~m. ~ubmettídas à de!ib '"''çao d~ mes.•. 

Apez:~r .. porem, deate.:~- bons d~s~jos, o ~rro 
é u.~.~a. triste po.rtilha ·la human.idado. ~. 

O Sg,. Jonl M .<.RlAN>lO :- a>'~are h~<mal'lum· 
est. 

Nã vnl ará a tratar desta questão •enó\o inci
dentemente. pnrqu~ os nnhres dA}mtados tAcu
za. am- e a de1fesa de!! a. Ja allego•t os moüvos 
que illdusir(l.m o adluiuistrador a dar a.demiaBio 
de;se &J:actor da f·wnd:< publir)>. O Sn .. CARNii:lRO OA CaNa.<:- •.• e sómonte 

0 SR. ALl'ARO C•M<N•u :-Mas, a.omencs dwido a est.< lei falal se póde el!plicar o equi-
d&via ser ouvido. v< oot ~ue V. J.~x. teve, 4ua.uàa re:l 1 v"'u que o 

rerpri:!rl ,t.ento rlo h.nn1••do depuLnda pelo !?,\1 d.i9-
0 Sr.. R 'I>R!GUEB JU!'<IOR :-Não havia. neees- tricto dt> Rio de Janeiro fosse dioeutido conjun-

~ido>rle. ta'"::l ·nt ·com o projaclo. 
o Sa. T~ MAZ PoMP]!lU :-0 collechrdo Pe- F.sr .. J~ci>llo ne Y. E:<. r.,. de !.-ente o al'-

reiro. alien:lndo bens que estu.varn hypothe~a... tigo 75 do r~gimenta d!l <!amara. .. · 
doa á f•~enrla provineilll.~etla,·ou po! e•~rip<u- O Sa. ANORAOE Fz!>UJllRA :-Apoiado. 
ra ~!lb!ica G•l•r m Livres d,, obri~;ação legal. o Sa. CH"~'Ro OA CuNHA:- ... que esta
B3~a declaração basta pa!'a d~rnonetrar a sua belece ,1ue o ra.1u,,·imento deadiam nto, rle!l'liB 
fala> fe. d" apoía to pelae~ma<·n, seja voto<do, ptecedendo 

O Sn. Sn. AL~A\\0 CA!III~B.I d& um aparte. dioc """'· 
Rm urna nota a. h i exp .. esa~ m ~n te B "! diz que. 

O Sa. THOM IZ Po:<?EIJ :-Se,i:~. cum·• fo<': dea- sendo rej•íl:ldo o re 1uerimentn, ··ontinuará a 
de qu~ o li nou, 08 b na, f l~·ndo é. f<i d ·i~u··- d" d . r 
cion;~rio publico e d, hm<l~m particular, com a ac '" iio a male.rta a que se'• ppo< esse a. ta• 
decl•r•çãn de que esses bens estavam Livr"" de mento. · • . 
qua!,

1
1ler onu•, lezando por consGqu nci~ a ft- O SR. CARVALHO R&Z>:;<D:S::-Embo~a não aeja 

Zclld•, uw .d •. ini·~rado· hone to e imp rcial dada p~ra. a ord m do dza. 
nlã.,, f>Odia mnserval-o por mais um dia. (Apoia- O Sa. CA!lN~IRO D,\ CUNHA:-••• _ainda que 
d~' } I não tenha stdo <itda. para or~em do dta. 

Rospon1en1o por e't' fórm~ ao nobres depu- . C<>ns~gui nte111en '•· em vist" da uis •osi~ão 
tados. crê ter re ;lrJdu:r.Ho a;: razõe .. de senso exp1• ss1o do regimento. n:lo ptlde ter log tr a 
eatwuum. · não. se desV'tando ums. Hnba doa discus.~iio dO requeriUlento conjuntamen~~ com 
faetcos conhecidJs por todus. (Apoiados ; mtl>!o o P"'1Í ectn . 
.t>em.) Além da disposiç!!o· exprea•a do regiment~ e 
' 0 s M R d todas a.s dos p:recí.•dentes d·l. ca ua.ra, ha Utua. c<m~ide-

l\. ,. ETON:- e'pon eu a raçii:o de primeira intuiçlo. O requerimeuto é 
accursaç:""~es. . ~ara o. aGi imento d;\. m:t.U1:T"ia.: ê uul incid nte 

O Sr. Ant.on"io Pint.o (pe~~ or- q"e sur:e no m in d' dis ·ussão do project' e 
de"') re:ln r i5 1uio.ut.os d ur~encia. na "l!!S- · de,·e n:cessariarnenle pa:alyzar o aeu o.nda-
aão de segunda-feira, •ara respun~er"" honra.- I manto. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 09:44 +Página 8 de 34 

Sessilo em 29 de Setembro de 1882 231 

Sem que a~ja decidido este incidente, não ae : .A$•i111 decidindo, anten lo que procedi de 
pód 1 o.ontinu.~~ a. dis·.~usOO.O prmcifla.l., porque ; accô.'do com. LS dist'oaições do regiwen~, qa.e 
ch ·gariamos a' aJsurdo de. depuia de u•m• por- ' diz no art. 75 (lo): 

fiada ~iseusoil:o so~:e 0 proj~cto, votar-se 0 « Sendo o adia.ne •to motivado pelo doputa.do 
requer,.ueuto d': adumento, ~~~·~lo,. eawara, que o ~ropuz ·r, e a~oitdo por cinco deput"d~• 
cr:ro a. a.pprovJ.ça.o_ d~asa retju.rl~onto,_ 'lue e.~a pelo mellJi, e p'>r 1U na t&:·cei~ ài~t:H2 -'J8ãO, 
nav ef!tJ.va. an~cnnt_~meu~& es{.l..t.l"e~td.a P l· a pL"ocode1--s~-á a vota.ç.ã:J prece lendo dial!ussã.o. 
tolhar uwa d •hb •raçao, e que o P"tlJOCto fosse . . ' . 
rewottUo i eomrniss10, cGm() se propõe no Fo1. ~ que fiz·. Apt"esenbio. o re3 1JGr1men~o 
reqll·,ri.miJnt?~ 

1 
sub,mt~l-0 

4
a. &l~l~tnen.~ e á dlaeul!lsa.o. e te!"la 

. proccdL<Io twmo.!latamnte â. votação, "' a dls-
0 Sa. Co~TAGlUI:- Perdendo-ao neslm o· c"ss1o ti~esoe terlilcnado Oll fufHO encer

tempo e pree1osa.; palavras. (H a O>lltos aparteS.) I r.a.da. 

O Sa. ÜARNJI:<RO n._ Gumu : - Sr. preoi- ALGUNS Sas. DEPUTADOS ·pedem a f ala-
dente, tJ.Jbo ~,.as_ t'll:ues para fa•e' esta recla- vra. 
ma;ão: a pr1meLra p1rque, colllO m•mbro da 
opposição. Guln?ra-rne velar nn oxceaçio fiel d, O Sa. P":Esi~Erl'n::-Estau eer~o de que a ca• 
regitnGuto de~ta. casa.. que ó a nossa. U.lliea ga.- mat•a. acre~ttara que neste logar-nao te~h.o Olltro 
r-anti1 contra. a. _tyrannia da.s maioriaa... ruov~t a.e~!l.O o de f~zer observar eatr1etamen~e 

~ , • • • O. ':i dt3posu;ões a·egJ..Lnenta.ea, pt'-ra. o ~1 ue nit:o ces-
_0 ·~-.JosE MARlANNO: -Este llle.tdellte Já. S> d•• pedir in$tanterneut& o au1tilio da eam ra 

for dect~ldo pelt mesa· e de cada um lo; nobres ~c pulados ; mas ~rei o 
o Sn. C,\RNEIRO O.\ CtJNltA:-.. wa ee.~uada que si a.w alguma. cen~nr~ pO'i80 inc.OI'rer. tal· 

porq·1e por e'Oa decio·>> de V. E:<. fui pri- ~: vez ··aja. 0 10 ter d masiada eondesce·ndeEl.ci& para. 
valo do dir -ito de !'"lltr, ten-lo V. Ex. rqe con~ com a honrada e distinc•a o,.posição. 
ced\.h a pala v r' e •!Bton lo eu ja nesta tr.buna. o Sa. F&cicto oos S.<NTOs :-A~oiado. E' até 

O Sa. Jo<:E :lf~rl.!At<~o:-Si esta em diacu.ssão um poueo imvnrc:.al. 
alguma causa, peço a palavra.. . 0 Sr. Andrade F~u.eira. é 

O Sa. CARNEIRO D.!. CuNHA :-Estou mott- obrigado a renavtr a reclamação qua f,z na 
vand • u•~" •·eelawaçio. sessão ultima, relativ~ment~ ao as>umpto de 

O Sa. Josi ::dARIA<'NO :-Isto já foi resolvido que se _tra_ta. • . . . 
pela Ul'S~; pareee que v. Ex. não póde f~llar 8·ta lDStstencia e n.Iha d~ stncerloade com 
sobre 0 vencido. que procura sem ·~r e a e1eeagao do regula.ne llto 

(apoiados), e é, além disso, filha de t•l ou qaal 
exp ··riencia quo te•o ~os tr.-W.lhos parlamen· 
tares em tre~ leg-islaturas de que tem tido a 
honra de fuer parte. 

o SR c ... RN EIII.O DA CUNIU. :-Sr. presidente, 
eu appel:aria par& • cms :i 'ncia de V. 8x., 
esclao·ecida p>lo es!a1o ulterior. lristo co•no· 
V. 1-~:x decla.rOll-m& CJ_uG ha..Yia toda m~ã.o na. 
recJa1n&ção d \ oppos1çã) ; e não é desn..iN]so 
que V. g:r., reconeideran lo a materia, dê u.m~ 
nova decislo, mais do ~~oórdo com o regilllento 
da casa ... 

Nunca viu ter-se nesta camaY&, para com 
a.d.iarnentoa propostos, o :~roc.ed.imento que o Sr. 
presidente det~~r,Hina. que e Livea:se. com r"'la
çioao r ·querirnento do nobre deputadQ nel.t Rio 
de Jnnoir(), sab['e o pr-ujecto o.m d ~cuSilão, rala-

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA;- Apoiado. ti1·o ;i. rBYOJ.\'C>ÇÕO uc !ois provineiaes, p ,r,lué 
. nunca v•u que ço~junctune.nte se declarasse e~ 

O SR. ~ARNí!:lRO DA. Cui'(aA:- ... e, se~utndo disCll!o<São o proJecto dJ .a.dta.mento e a materLa 
os {ll'ecedeabs de .u~ e~-presid~nte desl& 7••, priqcipal. · . . 
lllarlii, roGit c:nnpr .1/tn ~tA. no, c eretG q 111 amtgo ·1 p rt;cede ú. leitura. c a.no.lyo~ de. var\O~ arttgos 
de V, E-:t., o Sr. eon•elheiro Martinho C_amp:>e, do regulaiUento, pelo~quaes moetra qu '• regei
o q•1~<l. teunoso, c~mG !lll. boa part~ o e todo o tndu., adiamonto cont:nua a discussão da ma
mineiro (riso)_, Çazia o.té a!~"de d~ &menáe ho-~ terill- princi,>al. ' 
no •abl8 e dl'-1&: ~E.re~. quero ar':end<r o Declara que a di•cus:l!o eoujulltado :>dia
tlle=t ~rr.,»_; 110:·.1uo Sr. preat? lU~G. eont~nu.a.r no mento co . .Ll a. ma ter~ pa.incipal. 6 um ut()do de 
erN e rna1s qu~ urn erro; o ate. run cn.ne, que prejQdic ,r 0 ndiD.rn•nto, ~•·J•la, de ·lar .. da a dis
n;lo s.e da"'~ abr1:at· ne.;sa. ca.d.aLra qua. V, Ex.. cus.:são conjunctamente·~ os n1·a.dorea a. quem 
tio d1g o a .n •n t~ occupa. c ruber a pn..lavra st)bre a m~t~I'Í'" p:l'i o:cipal oc-

Por aonse·1uenei:l, peç.o 3. V. Ex. que sub- cupa.r-.~e-ão e~clnsiv .. uneute com estl.. e_a. r.on
metl.a ó.dio·u,aiío o •·querim ·nlo separ~do do sequencia se•·á que o ad'amento não se d.'S:"te, 
proj ato. (Ar,oirvlos.) (apuia4os); e, s1 ao eontt-a'io, f~r a<!m1tt1da a 

O Sn. PnESlo€N1"E: _ Qundo submctti á insorip·;ão dos ?rad<~res que, tenh~m de .f.•llar 
discus~ 0 "re 1 ~erirn~nto do Sr 4 • Fe['r-~i.râ Vi: .a. re~p11t~ .. d~ Mtaw~llt 1, -~ du1cl~ssan _c.o~Jllne.ta 
ann::&.. oonjunc.tam. nt~ e'lm 0. pr•.lJQCOO, declarei t~arli a ~o., tnnta re_s llts._do4. fi.c)i.ra p'l"êJ~dtcad 1. a 
emae ·u\d.. que a yotaçlio do eeq11e,itn mto te ri~ d1scuss•o da m~tena pttnelpal, porqae _os o;a
pr;~cedencia, jsto é, a. sort) do proj1eto estava. ~o~e'l qu ~ pedlrem a. _pa.la' r~ para du~_:ub.r o 
de;.~enrient, da solu«;ão que a. ci\ma.r3. déss6 ao nd:amel:!to o~c.upar-se-a.o com esta e na.o com 
mestn , rll_querirnãn.lo : .. i es~e ÍIJS8.1 ''p·1rovsdo, a. m :terla. pnnctj>~l. . . 
o proj •c to seria re·u •tlido i cammtssão; no Por- _eons'lqnencu~ a. dtscuMS\o com une ta. pre• 
ea~o contrario continuaria a discwuão do pro- J>dica f~rços"n~nte, oa o :>diamentO OLl a ma-
jecto. ' teria pr-neipal. 
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Por ulLimo peTgu.ntarâ, si fôr a.dmiuido o. , l\rlrJ.s est3 1•ecutso n::lo pódo &91' interposto 
discussão eonjoncLa_, a que ficat·á reduzido o pelo wojo por qtte. o no_~-·e .d".pntado o fe1.. 
t·e~nerimento de adtamento do nollre depu.taJo, O :>rt. 1,1 do reguo..nto dt• (lfi). 
quand~ S. Ex. o que quer e que por metO de « Todas as questõ•s de ordem, que ocC{)r. 
nma. commi~são e~p3ciu.l,composta segundo alla l'et•ern. dur:l.nte a ses illO de ca.:b dia, serB.G d~ci
indica.. seja1n forn ~cido.s esllr.trecimentos pa.ra didas pelo 1;rosidenw. atá- que a ca.mara.. :.. J•e
esta discnssio! Si est.1. discussão for admittid~ querimento de qunl~u"'' depat>do, em occasi«:o 
a que íiMr:l reduzido esse requerimento 1 opportuna as decicla definitiv .. ru.ente. 

Portanto, r :potindo ae considera.çõas que Jà: Por consequencia,si a nobre da_llltado appella. 
fez, com a perlina.cia que lb. ~ dá. a. consc~encta pao•a a casa, de 10 faz el-o nos term. s do l'O,fi~ 
do direito que lhe asaist•,p~de ao Sr. prestdente monto. 
'lu e r<oforme a resoluç.'i<l que já. tomon,_ me 'mo A questão ó muito delicada. O regimen to,si é 
par~ não se firmat• um precedente per1gos~ no hoje ga.!"antia da <_>P!JO&i,ção co~ .. ~evadora, 
systema parl~ni.entar. (Apoiados.) •manhã será da oopo.,~.ão hberal. St a ve1•dode 

O SR. PusiDENTE:- O nobre deputado que os art gos citados pelo no~re de u\ado 
lll.erece-me todo o respeito pelo seu talento, com etfáto p"dem ser interpretad.ls pelo modo 
qualidades pessoa.es, o conheciment?> poliüco•, por qu• S. lhe. o fez, tambew se !Jódem pr.:stat' 
raa~ ha de r.ollCOl'd:.t.r commigo ém que não á inter.•pretação _m11it0 di~m·ente. N~o s.ã.o cla
hl dispo>ição alguma clara c tet• '!inanta sobre l'OS e ne.u pr.,c,sos, e sert~ CJnVJilt•nte q11e a 
este 8l!Sntnpto, ist3 é, que t•equer•ru.entos de~ta :amara se pronunciasse, c npt: tll?io d: uma 
na.t11:o:z.a tenham dlscassão especiaL Eu, po1s~ 1ndicação firmass~ a sua Yerdaactra. lnte_lh~en
euntinual·ei a sustent.~r minha r~solução; m:.Ls ei~L O nobra rle:p11~ad:1 a.presenb a sua lndLca.~ 
a casa estâ no seu direito <lando-llte a inter· ção e a Tne>a, com t\ melhor Yont.lde, lhe dar" 
pretação qt.e lhe parecer. !l.ndal)lcnto. · 

Ó Sr. Andrade Figueira (pela. o Sr. Fel i c i o dos Santos eu
ordem) não tem por habito interpor appella- tende que 0 Sr.p1·esidente não deve subm,Lter :i. 
ções da deeil:liill d:l preside neia pt~.r[l a t!s. rmu·.~ ; vota.ção Ua. cama1·a a. a.precia.ç:ã.o d:) caso. S. Ex. 
entende q e o pr•sidGnte ó o orgão imparc~l vai abl"i~ um preeedente perigCNo; a.1·tualt.nent.e 
do regimento e da c lffiat·a. sem c~jn confi.tnça nii.o tem granle irnportanci~. mas põ e tel-~ 
não póie occupar ~ cadeira <la presidencia. em. outra occosião. (Apoi•l<ios.) ,\.decisão de 
Ma r:. far·á e~eepç:io no c:tso d.e q_u2 _:;e trtt::\ s. EJx., garante muito melhor Jo que uma. de
peh gr~ddade da discussão. Joí. dis e, para si : cisão dAs maio1·ias cnmbianlc•, que podem 
• foi novidad' a. d Üíberação tomada pelo St·. ruuhr, ,1ue pOdem levar-se pGr espírito par
presidente ; nunca. a vi praticnda no p•l'lamou- tiuaric. E' essa a ra1.ão por que o r.·gtmento 
to." Por iaso requer que se consnltG á ca 'õl~ na m:\nd3 que as decisõe~ sobre q11e.~tO:~s d~J 
fôrma do regim~nto, si admiuo a discu-afio orlem, sej1m dada~ pelo prosidente. E' por isso 
prévia do requerünento de adiamento proposto 9uc a ded•ão da P"e,idencia G de muito mn~or 
pelo nobre deput:>do polo Rio do Janeiro. g:tra.ntia para. todos do que I1 d3ctsão .las ruolO• 

O SJ.t. PnsstoENTB :-Vou submet tr.r '' vota· rias. Pondere S. ~x. que em qudq•tet• oatro 
çito da cosa o requerimento do noht•e rleput!ldo. oc.ca.•ião a presidencia. queo·cndo decidir urn~ 

questão no sentido pactidario! pf>ie ~b,tiear d~ 
O t'Sl·. "la.tta. ~lach.ado (l• •~c•·e· ,!ir ito quo tom e de<olve~-o a maror1a, e esto 

Jario) :-Sr. pr sidonte, •i a docis.io tiro!et•ida d.,ci~ir se na reopons•bihria;le q1te Lemo gunt·· 
honte:n por V. Ex., de ""r discutido o req u 1ri- da. do regimento, o presidonto da ~asa. 
monto do :<di •monto conjunctnmcntc enm o pt·o· Pm·tanto, pjlln sua pl1rte. entende qtre S. \Sx. 
jo~to, l1>i tomndn. unicamonto por V. E:<. c1rno .; delicado d 1 nuis em querer ~pp<•llar pva :t 
interpt•o:.o do regimento. mereceu outret:llllo o do ·is:<o da cnro:tl'~ (rtlmlados): ~ eAmo 0 or:>d r 
fr:a.nco ~t»io dos aeus comtan.nheil'o• d1 ll1C!Ml, ' ~t,nhoco 0 s~u cn:r:,c:er 0 0 9 ~ucm·c\.çio, entendo 
'lue "eon•i<lot'" "" maiologitilua. e •·n-.onV'J!. quo S. Ex. cstd so deixando levtr mais poo· 

.1. rooponsauili<hdo, porillnto, divi~'·•<> por ollo do qu~ pelo re-.i.ucn·o; s. ll~. nllo dêVO 
todos nós, quo folgumos de r:om.ps.rtilhal-a, A tet• 

0 
menor 1~ecoio ele nanter llStla decis·lo. E' 

CB$3, qu~ rcc~1lb8CO a• qnalidtdGS <]M O'DRIU O ~Om O ro <iment 1 quo O f•z. é par~ f!'t~.rantia do 
seu digno presidente (apoia,los), fu.Jbe jus Li~' tlldos ; niio é ~al'a a oceasiiio ~elual, é p~ra o 
e cou1pr ·henle qne- é&!la ~leeistío não f..1i tom.~1b. futuro. E', p:li"5, contrario á. d~cisão de S. Ex. 
por espirito pa,'lldario n~m com o minimo d~-
se.io d~ eoarctar cs direitos da opposlção. ne•te ponLo. 
(.4.poiados.) · O Sr. 1\.loreira. de Barros (p~IG 

Assim o J'econhccea o nobre deputado que ortlem) não ,aha a decisão que o Sr. presidente 
ac1b011 d~ f ,uar, qu-. entrot~nto appellon da su~ pretonde d~r ao caso. 
de cisão par~ a casa ! 
An~es do requerimento do digno dep,ltado, O Sa. PRB: •lO ENTE: -A rniuh.a decis.io esti 

ja o Sr. presi1ente, com a nobr, mode tia quo 0 \olll'>da: ó oubmett~r :i. cnse. o requJrimento ~o 
distinga·, havit declar3.do que não recatava, Sr. An&Jti~ Figneira., 
que mesm~ desejava. esse oppello. porGue a O Stt. MoREIRA DE fh:s.:s.osob,crva que S. 'E!"· 
r~aa. de.ei~ão oob;:oc. materia tão g~a.ve e de tanto pe:rwitla-lbe quo lh~ di.ga, com tod() ·o resp~Lto 
alen.ne.e poderia não ser a mais conveniante, qu~ lhe dedica e .c.om toda a conaida:raçn~ q~e lhe 
e cp1e a casa em SU} !la.bedol"b melhor a '[1<>- ·m~l·ec:e~ que nã.o te.m absolutamente dt.r~tto d;
der'a. resolver: ' ' proceder assim. (lltlito• apoialios.) O rug'l• 
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men\o ó muilo exl'resso a es\o respeito ; o pre-~ m:Us :.llo osb> oollooo.do o principio d" illogA
sidente ha de lie~idb as questões de ordem como lid~de. 
entender. ( A.710iadils. ) . Já d' t · ~- fi · 

Si~· c:unara entende iie modo diverso, póde se . J&Se ne'! e r ectnto que os ..,~e ctos 
propal-o em ou tra occasilio, póde p ropor de '' Í-~e do !'~" tem ttdo provó.m todos dL illegn~ 
modo ditferentG a interprels.ção do regiman to a 1 ~ 0 • 
J\L·m~r assim a sua l'eaolução. ~u não sou absolutamente partidario des~e 

O ar~. iS1 do regilnento diz expressamente principio, o prefiro off~nder de leve a V. Ex., 
isto ; e por conseqaencia em resp 1i to ao regi- embora com o maior pezar, do que olfender o.s 
mento e aos deveres de>se c:u·go, roga a S. Ex. nossas garantillll, a nossa lei. Acho que o 
que tome a responsabilidade da saa decisão, regi monto n ão se presta a du&S interpret:<ções 
:ícertada ou n~o :u:ert1da, nüo entra. ness~ (apoiados), e o proprio desejo daqudles qne 
aprooiação. querem privar a V. E r. do proce.iimento leal e 

Submetter li vot:.ção da camar~ a questão, ir~nco, que é proprio de um mineiro, daquollos 
como S. Ex. ·pretende, ci um mau pr.,ced·•nte, que querem privar a V. E~. des•o acto !ou· 
contra. o qual julga dever protestar. A reso· vav~l. da eujeittU'->o a• uma decioão da casa, 
Jaç•;~ que S. Et. pL'<>lende tomar .:tifficultarli, explica-se por estarem convencidos de quo ~e 
no íuturo,e xtrnordin<>riamente o. posição de vão pôr iiu.lmente entro o. espada e a pMedo ~ 
todos aquelles que tenham de sentar-se ness:> 1\l.:u; eu de antemão, r&n.ienJ.J a. V. Ex. lodo. a 
co.deira. (Muuo1 apoiados.) homenagem que 6 deviú» ao seu caracter e á 

0 SR. PIUiS!!I!:l\'Tll : _ o artigo c itado pelo su~ e •tirna pnblic.-., porque nlo ó s6 neote re
nobredapntado que acaba de folhr ó quo llle dnto .que V. E~. goza de respeito e estima, é 
aconselha submette~ 0 r .,quorimento do Se. An- em toda n parte, principahnente no seio da nossa 
dr.tde Fign ·ira~vot ·~ãoda. camar~. Oart.17i prov iuci3, oule uinguem tew. recebido mais 
do Ngimento dir. . ( Lê) testemunhos do suifr~B"io popular do que V. E>;., 

entendo que V. Ex. não póde levar a mal o pro· 
Ora, eu nilo con heço occasião IA:Us opportuna co1er ~e um dos repres, ntantes des•• provincia. 

do que D.q!lellaomque se recorre da docil!ão d:: Sou todo de V. Ex., repito, maa sou mais pela 
pres1dencin. (Apoiados c '!lii.o aJlOtados .) lei. 

O Sr. Jt.(artinho Cont a.geD1 
(J>el:a orde•n):- Pormittl\ V. Ex., Sr. presi
dente, que eu me confesse entre a espada e p 
parede. 

E -t t aituoçiio 6 l.an lo m~is embaro.çoso. 11ua.n to 
<li1. respeito o. um r~cruta, que DilO tem conhe
cimento a fundo do regimeato, nem dos pre
eedent9s pal'lamento.rea. Sou o mois otr:tzo.dode 
todo~ os ntro:tl.dos no nosso syste1011 po.rla
menl:lr. 

A mính:.. si tuação s muito emboraços•, prin
eip>lmonto porque tra ta-se de V. Ex. o tr, la· 
se rl .. l 6i regut~onentar deata C3.Bil-, o V. Ex. 
sabe aomo sou todo a~u. por todos os ti
Lulas. 

E ostn sympa.lb.is, esta dodicot.ão, V. Ex. 
sobe que .; anúga, nodl> a tom po,turhllllo 
nntro nd!: e espero qu~ ser:i etern" . Mas V. Ex. 
eomprehende q uo, por m><is tongn ~uo soj::. a 
sua r•recios~ l'id~, a le i ha de sobr~vtvor·lho, e 
cu sou maio all'li.~o ti;> lei do qllo <lo V. Ex. 

Am!!.nM pode V.Ex. doixnr-ne.s pn.ra oce~p•t· 
tun lognr tn~ía ~levado. 

Murros s~s. DEPUTA!)OS :-Nlio ho nenhum 
m1i• elevado. 

O Stt.. :hh nT t!lliO ComAGIOI: - Eu digo nmis 
elevado ua jer&rcbia da lei. (N ao apoiado., ; 
protestos e J'SClamaçlfes.) 

Não briguemos p or isso. Eu entandia ' que, 
f~llando nesta casa, devia ter esta eortezia p•~~ 
com a outra casa ; mas não bris-ucmos por 
lato. 

V. Ex. pódo dei nr-nos de am dia pnra·outro 
e nó• preciaamoa d• ter, depois de V. B:t., u 
garan>ills legaes para a boa marcha dos nossos 
trabo.lb.oa; • o regiDlên\o e, l!em duvida, nmjl. 
gan.uth. 

Eu •ei que ni!o tenho mesn1o o direito <le 
fallnr aqui em· legalid~de. por-1ue :vf\jo que 

v, v.-30 

A~~im, V. F..x. qnP.il'B. des~ulpar ao seu 
vel ho amig o, q ueil'llo desculpar ao recruta que 
tem de dar contra V. Ex. wn tirín ho, mas 
farei tod~ a diligencio. para <\!le nílo seja mor
tífero. Creio. V. EL •1ue p ara mim e para todoa 
continlla a mer1cer a rnes1aa con!W.nça que 
d '3ntos, e m&is ninda, •i ó possível. pelo nobre 
poocedim•n to que V. Ex. d •.aj& tar , sujeitan
do-~• :i dooiaão d:1 casa. Mar permilta-me V .Ih:. 
quo dc•do já declaro que votarei contra o de
sejo, que porvontura V. E::s:. enuncie, da le.rgar 
essa ca.deira. porq_ue V. Ex. continús a. merf!cer 
a o.ontb.nça. da. ca'ma.1•n.,tru:;to mai• qt!Anto mostra, 
não c1ucror ser persistents no erro, n~o $or 
py1·rhonico, eml>orn queir11. ser teimoso, como 
mineiro q>tO ó. 

0 Sll. P !t:ESli>ENTE : - Acredito que niio 
P"'-OS<l pola ims.ginação de nenhum d011 nobroo 
deputados quo e11 faça qaesl.ão deste Jogar. 
(Apaia•(O$ geraes.) 

Nnnea. S\Criticarei a verdadeira interprat~ç>ro 
da lei por cons ideraç:io •! G q ua.lq uer ordem ; 
pe<;o, portanto, á c11JMra quo se pron u ncie 
franca monte. 

O Sn. M.<.TT.I. MAcl!AllO (i• secretario) : -
Em vish da deliberaçio do presidente da casa, 
requeiro u t·gen cis p •ra discussio do requeri
mente do Sr. Andrade Figueira. O r egimento 
nãopormit :e que o. discuasiio soja immediata.. 
(Pro testos e apm·tes.) · 

Sel•il> estabelecer-se um pessirno precedente. 
(Muitos apoiados .) 

O Sa. PaESin'El,;-rg : ..::: Entend' que nil'.o é 
easo d~ urgencia. portanto consulto a casa : 
os senhores que E>ntendem q ue a interprehção 
d •da. pelo Sr. Andrade Figueira é a verdadeira, 
'lueiram levantar-! e . 

'N~o foi approv:o.ch. 
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O Sr. Mo.r'tin:>. Fra.ncisco Fi
lho:- Agradeço a.o:s nobres deputados pela 
Parabyba e por Mina• o obsequio que acabam 
de f•zor-me, consentindo que eu, como relator 
da eGQlmiesão de nsscmbléas provineine~, tomo 
parte na d~euos!o do projeeto n. 20ô B. 

A' m1gnanimidade inccnlestavel de SS. EE•. 
e a bo:tdade excessiva do nobre presid~nte do. 
ea.M permi t.tiram o.fi.nal fj.UO ea, com 3- eon
seiencia da. minha inferioridade (>1<10 apoiados). 
occu .,~sse a atlençlío da camara, embora a p~ 
Javri ji me tivesse sido concedida e os· nobres 
deputodos, tomando o mon logar, não úves
sem p:Lra commigo a delicadeza de collega a 
collega. . . . 

Ouvi com a .. wtu!i ru~recJ.dll. atteuç~o as: varia!$ 
edicções tios poucos motivos porque o proj~cto 
de que se trata., não mereceu o ~po1o unan1me 
da.' cam.ara. dos Srs. deputados, e tenho o direito 
de dll>r ~a.raben• a miw meswo pelo resull&do 
que a.tcancet ~companbando o ~~bate . . 

Excepção fe1ta a um requer1mento de ad!ll
meoto com que o s&·l autor consegniu, pedindo 
or•to paca o eotudo, provar a veracidade de 
;,ma de suas assorç!Ses, isto é, que neste pait 
•e eatuda tão pouoo que se hz mister !!OVO 
prar.o p~ra. o conbecimen to de questões que 
eatão 110 ordem do di-. desde iSS8 até bojo; e 
•.:~r.•pel!o feita :J. :.lgnmas impttgno.ções rapi
d:une:t.te feitos pelo nobre deputodo JlOr Minas, 
na<h ouvi que abalosso • crenç.•, a convicçlío 
em r1ue pet·ma.nece o meu espirito de que axieLe 
a moia completa h1rmonin ontre o projecto que 
:t commisaão elabarou e a lottra expressn d·) 
:>ciO addicíonal. 

Simples. quando examinado pelo seu prisma. 
jaridieo o projeeto em discussão conoerne · a 
factos importantes, l'Bfere.se .. acontecimentos 
comphxos que provocaram todM oasaadefinições 
econolllieas, to<laa ossu apreciações financeiras 
com quo 3 paoienci,, da c:I.S:l tem sido experi
mentada durante a. ul tim~ aomana. O projc<!to 
nil.o é. Mo póde so:· um facto isolado: é o capi· 
~ ulo do uma historio, o combate final do Ullltl 
campanha. a quo o gt hinote íoi provocado, em 
ma hora, pelá nmuiçõo do ans e pela d ~ccpçlo 
do outros, c >mpa.nha quo tovo como scen~ cul
uliaa.nto, um voto de confianço. francamente 
~coito o IMlmente ;::anho . (.4poiaàos.) 

Nio rae compotQ lembrar derrotas notll !'()· 

corda.r vic~orias. Aceitando o encargo de 
rl ,fender o paroeor quo confeccionei, era de 
mou di reito osper•r que :t nobro op?osiçilo, 
ox.,uinando os diversos paragra.phos, cuJa re~ 
voga~ fora proposta, ao mono• em terceira 
discussão viesoJ dizer-me quaos de entro elle• 
pal'!ntearam ou continhllm qualquer antonomia 
com ~ loUra expressa das leis do meu pai<. 
Entretanto o que fize ram SS. EEx. ~ Fugindo 
ao verdadeiro terJ•eno onde a argumenta.çilo de
veria manter-se, substituir~m . D. nnalyse do 
pllol't!cer pelo exame pouco profando de inci" 
dentes, pela defe,.a, dos principio• democrati
cos que eu adopto, quê " maior ia da camo.ro. 
_defende, mas que nlío vem agora ao caso ! 

Çia.vi o ora.áor gue suate.J)tou o direito do 
facto contra a le1 ; attendi a · a:rgurueotaçlo 
que ba.seava-ile em uma opinilo vencid& n~ 
conselho. de ea\allo : acompa11hei ate a colln-

caçio de varia• parcellas com que um dos 
impngnadores do projecto, costnma algumas 
va1.es colloca.r em ordem a sua conta corrento 
de o~ios com um. p9d:er pessoal qae, si cristiJ, 
niio é c~paz do mfiu1r no anuno d' S. BJ:. e 
nem no animo dos membros da commi:ssio d~ 
assembleas provincines. 

·Houve mesmo quem, deiu ndo de parte 01 
pontos prineipa.P.s do projecto, o talvez a ana. 
leitura, occuP?n-se em ~ont~r e occupou-noo 
para 'J_U3 ouv1ssemos a h1s tor~> de um e3.!'uciro 
que unl:a. duas pelles, e va.rios outros contos 
de proprieda<lo. conteolanl no momento, es
quecendo-se de que nos jogos de eapirito, como 
em todos os jogos, o menos que se perde o o 
tem~o. Na o <lar-me- hei o encargo de acom
panhar es.,s or&dores e tratar~i de diacutir o 
projecto. 

Sr . presiden:e, antes de entrar na. ana.lyse 
do parecer, cumpre-me levantar 11m protesto, 
em nome de minhas convicções democr.ticM, 
con~ra a &sserçio do orador que <leu inicio oo 
debate, o nobre deputndo por Minas. 
N~ accusaçãO, que fez á. commii!Sãode assem

bléos prc>Vinciaes, S. Ex. il!iudia"'e. Eumine 
imparcialmente a questão, compare o parecer 
com a lei, recorde os factos de nosaa historia 
política e a op:nião do• estadistas liberaes, c 
ver:!. quo o acerto ndo ""sentou praça ao lado d·• 
a!li.rmntiva de S. Ex. · 

O art. i2 do act.o s.ddicional, cantro ent 
torno do qual g-ravila o projecto, ;presta-se ~ 
uma dupla interro~ação; a pa.!avra tmporta.çilo, 
inelutda. nesse artig.>, refere·se aos genl!ros 
importados de provineia á provincia '! Refer&&O 
aos generos illlportados de pab: estrangeioo 1 

A com missão J."esponde sim ao primeiro caso 
e roopondo •im o.o segundo. 

Respondend 1siJn ao primeiro coso, ent~nden
do que o ar t . 12 de acto addicional nl[o admitte 
qae as provincias estabeleçam impostos de im
portaçio sobre generoa tra<idoa da outras pro
vinciaa, 3 commiasi!:o collocou-se ao lado do 
g rande principio da. liberdade do commercio 
(apoiados), ptlllcipio que não póde ser pre~cri
do por int.eres.'" da momento (apoiadss); a. com
misslo oppoz-se a ea.n. 8'Uerra. de \nrifaa, a OS-' l 
rivàlidnde inter-proYincial, a eaee a nto.goniamo 
ecooomico, que pode ser f~ta.l em ~m paiz onde 
os cllmo.a, oo productos, os interesses 610 di
vet")()s. a onde u mola..t goverll:uncnta.oa niio 
funcciono.m perfeitamento. 

Quo a. palavra importação refere-se aos ge. 
Mros importados do estrangeiro, estamos todo• 
de accordo, con,·iodo todavia. notar que a com
miasilo, maio liberal do qao o nobre tieputado 
por Minas, nllo contente com a obediencia ao 
preceito legal, soube sa.lvar·as aopil'açõee juataa 
do eeu partido,escrevendo o seguinte trecho que 
pao!!Ou desapercahido aS EJ<. (lê) : . . 

c Entendendo, embora, que as atn-ibuições 
concedidas no acto ~ddieional ás "8Sembléos 
ptO\'ineie.ea precifS&m ISer ampliad~s e qu·~ a Jei 
de 31 de Outubro de 1835 deixa de MrreapPnder 
às Deces•ida.des actuaes do paiz, a. commis.são 
.Julga de seu devor oppôr-s& a que a.:s assem
bléas provinci•ea invadam ao attribtiiç!Se~ do 
poder legislativo ~rel'Rl, esta.bel~e~Jndo impo~too 
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inconstitucionae~ sobre o consumo de merca- O Sn.. Fzucn nos SANT(lS :-Usaria da pala-
do rias impor(adas nas províncias. .. vra territurio. 

Já ve o nobre d6putado que, quer em rol~~o O Sa. MAa:rrll'I FlLI.c'ICISCO FrLRo :-Si01, como 
ao primeiro easa, que.r ao sega.nda, _nós somos uaa no artigo especial que o nobre depLttado 
zn.ais democratas qlle S. Ex.; e"' por ac&SO ciwu. 
entende que estamos ao lado dos conser"•dores, Recordou·se aqui. a opinião, creio ~ue ven
então dê parabens ao paiz, pür<[ue elles é que cid~ em i853, do Sr. Alves Branco. Contra a 
MS vieram proourar (apciados), sem que nos opinião do Sr. Alves Br~nco, •ceitaudo-• por 
affastassemos dos principies do. nossa escol~ po- hypotheae oomo nl'ío vencida, eu a presente " 
litica. opinião do Se. Visconde de Abaeté, cujo nome 

:Sr. preoidsnte, depois do brilhan~ dis- vale pelo menos o pa.sado de um P'rtido. 
curso pronunciado polo nobre doputs.do por (Apoiodos .) 
Minas. o Sr. Felieio dos Santos, a com missão E:nrendi& o Sr. Visconde de Abaeté, a propo
'lna•i ·que estava dispensada d" comparacer a sitü da lei 592 de 3 do Novembro de 1854 da pro
esta tri~oma. Estudando osta questão de ímpos- vincia do Ceara, que m~ndou arrGcadar como 
tos d& Ímporta.çã:o, s. Ex. pt>O'I"OO. e~o.bera.n~e.. receita prov-incial 30 °fo t!OÕ.L'I! bebidas eolilpid
mente que a razão da lei está comnosco, e não hw"'"'· além de 30$ por pip~ de agnaróe.nte não 
com os nossos con\endore~. fabricado. na província e BO •f• sobre o fumo 

Ao ar~urnento apresent•do por S . E>:. , de que, Dlio sendo fabricalo na provi neia, fosse 
que o acto a.ddicíon.al imbuí u-sa das id éas da.s neHa. consumido, que :se a elo taes i.mposto.s lan
addicções feitas em 1i91 á. constitniçã<) amen- ~adóa sobre o. importa~ão de generos ant~doa 
cana (art. iO § 4'") 'é á citação de trechos de d• outras prJ..,incias o~ do eatraagoiro para 
discursos proaunciadós no P'~l.ame':to brs.zilei~o consumo, e declaranJo expl·~=mente o acto ad· 
em i883 e i8<l4, ou uecrescontnr<H que a op1- dicion•l que,, proviucU.. uíio podelll. logiolar 
nião da com.missiio de a.ss1mbleas provincial, sobr~ direitos do importação, a do Ce:tr:i havia 
encontra alJ!dl as ~equintes bases: a lettr& .e~· o>:orbi~ado de suas attribuições. Pelo que deviam 
pressa ·da le1, a OJ:amão de chefes hberaes 1m- taes leis ser lwadas ao conhecimento da a.s
portantissimos e a fraque•& das opiniõos con- semblóa geral, ,•ecommendand<H<tl dosde jà ao 
trarias. presidente da proviueia 'l ue ob.~tao:>e a eobrru~ça 

A le\l;ra expN!ssa d!!o lei, porqoe a doutrina do da ta" desigual sobre os ootrall.geiros, como 
art. 12, p~a ser comprehendida, precisa ser unico meio de prevenir reclamações ila.s outras 
combinada cor.n a dos outros artigo& do acto na~õ~s . 

. addicional que se referem &O mesmo aselllllpto. Tal eonoulta é <lat2da de i2 do Janeiro de 
(.A.poiad~s.) i857 e a opinião que v~nho de citar foi unani-

Quaes são estes artigos 1 São o § 5> ilo memenLe aceita pela secção de fa~enda do can
a>~. iO, que aa examín•rei mais tarde, e o solha de estado, e com ella conformv11-se are-
art. 20 qae assim nlla (I<) : sol11ção imper!al de 21 de Fevereiro ~e i857. 

<O presidente da província eavíarã. à assem· A solução dada pelo governo g~rnl, P?rém, 
bl.éa e goverr.o geral copiasautbenticas de todos chegOQ tarde ao Ceará, porque a le1 offenstva ao 
o• acw• legielativoo prol'inci~es, quo tiverem art. 12 do acto addicionnl havia sido reprodu
sido pro<l'lulgadoe , oúim de se euraiuar si zída ipsis ,erbis na• disposições da lei n . 728 
offendem s constituiçl'ío, 06 impostos geraes, os de 8 d~ Setembro de 1855 e 2 de Outubro de 
direitos de 011tra• provineias, ou os tratados ; 1857. Duas nova> reaoluções imperia.es, ba
caaoo unieoe em que o poder leg-is~tho goro.l seadns em oplni!to do cons~ho de estado, ap~a-
08 poderâ re>ogar. • receram contestando teo•m1no.ntemente oa prut-

Quaes são os direitos de outras províncias re- cipio~ que. estou sustentando, e tenientes o. 
forente~ a gene o• importados e a genoros e"- ~onter a assemblé& provincial do G~a.ra no~ 
JlOrtados! Quaes o• direitos que podem eer limites que lhe foram marcados pel~ l\O>B lc1 
olfendi~os ~ Se1•ãa os direitos de el:poo·taçio! f11ndament.al. 
Nlo, porq11~ quanto" ta~a& sobre e-.:portação a J:l v~ o nob1·e deputado p<:>r Minas qu~ a 
""aembló• pl·o-iinei...l n!o tem limite algum na qu~stão qu~ S. Ex. discutiu é antiga e muito 
lei. (Apoicdos:) Logo, q11AI o direito que :fica couhecldt no pai~. 
para poder se1· olfendido, sagundo a letlra do Já em !853 o Sr. Vieconde de Abaete queriu. 
"rt. 20 ~E' o direito da importação. (_4.poiados ·) prevenir o !llal. que hoje se roo.li.zo .•• 

o :nobre deputaio por Minas, apega.ndo-se OSll. FELtClO nos S.\.N~OS:-E'~erdade. 
oo 9.11e ••t.à eseri pto no § 9:' do art. it do a c to 
addicional, suet~nLou que a phra.se de qne usa O SR. !ILUtT!M Fll.!.NCtsco FrtHO: - •• • e, 
o o.rt ·20-di~eitos das outras província•, só lembrando o par~erdesse notavelestadista eu 
ae refeN ao territorio dcllss ! Onde encontrar quero unicamente provar ao nobre deputo:do 
~rrimo para semelhante interpretação, que que a. commissão não esbi. tão o.ueenta~o" prln
tanto tem de restricüvn como de contraria ás cipios liberaes e tiio dist~nchda dos chefes. 
intenções do legislador de 1834 ~ como S. E;t. affirmou. (.A.po•ados e apartes·) 
· Si a vontade do legislador fosse conceder A doutrlM que S?stentO observa moontea-· 
au~llQ~ia :is p_rovincias apenas a respeito de tav~lmcnte os pre~üos damoera.tloos e está de 
tel•n torro, ba;;tarra o art1g-o que o nobre d,epu,tado . aceordo com a ler, m~s eu tenho. a frang_ueza· 
citou; el!e não incluiria em seu tr&!mlho os de dee.larar que em relação aus 1~p~st.os es
arts. 20 w 11 e-12 • ou ea~ nestes ul&imosl trangel.l"as lamento que o acto addic1ona.l não 
esllreveria;, palavr:a territorio sempre <!Ue Ira- fosse mais liberal (apoi~o~) ; l~ent.o que. elh 
tas~ da ~oneesaão de direito!. co~aagre·ne!llle ponto uma. tyranrt1â dé unllhr-
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midade que, ,u não fo1• aunullada h 1je, oos ha •empre ~ bondade do a~bor corre•ponde á bani
de prop3rar o desealabr~, do qual talvez nã.o tez:> do rotulo. (Riso.) 
posa"'mo• fugir. Quem póds cont·•o tar-'!~ com" lei de i 8:15, 

Diqo-o sem l'ebuço e sem arg-ucia$: si o aclh lei quo, na. phraso do Sr. \itsconda de Uruguay, 
addic1onol não fõr mo,lificado de modo a con- nã.o foi ao amago d&s difiiculd,.de, da época. e 
senti" que as assembléao pi'Minciae.• tenh•m aponas se1·viu de remond) á eitu!çíio? 
llUlÍI l>ulonomia e possam t:>.>:ar a importo.ç!io E studemos a qnestão de frente: 
estrangeira, 11• dillieuldodes economicas altin- Diz o§ 5• do art. 10 do acto addicion"l qua 
girâo a tal gráu (!U8 muita.s províncias, redu- aa assembléa.s provineiaea podem estahe loe~" 
zidAs a miSdi'Í.,., ~•rão de imi tar em breve o impostos necessarios :i manutonçãn do>.S proviu
procedimento daquel!e rei portugu.~z quemat~- cias, com tanto que elles n!io prejudi•JUalll as 
aava os seus Iaca1os as p1:'t!LS das \greJas e a> imposições gera.es do Estndo. E' evidente que 
esquinas das l'WIS pedirem esmolas para as ur· os tmnos deste a r tigo só pode!ll ser ente11didos 
gencias do Estado. (Mui to bem.) . de cotobioação com os do :trl. 12. q ue lhea eão 

Sou. porém, obriga.do corno legislador a oOO- es:plieaúvos. E' eviden~3 que í.n.p3siçües geraes 
decer e fazer com que obedeçam á lei emquant.o ào Estad1, que polem so.ffru prejuízos om 
fór lei, e niiO m; é licüo como membro d~ com- conseqttenci" de t""" doore tadus pelas uo
miseão de a .. embléaa p~ovinciaes substituir os sembleas provinciaes. aão elcluai~amente ;g 
te:s:t.os e:t::pressos da. legislaçio de minhi!. terra. que concernem à impo:taçã<J. . 
Pehs a.spirar.l)e~ que porventum cu tenha. A optruão cootrarta ,.queslllltouto c •tu~era-

> mcnt.e defendo, lere.r-nos-ia ilO ab~at~lo o 
Eis ex~lica.do O pNjecto . maia palpavel e á confusão a mnis projudiei:.l 

Quanto a expot•tação (~toco corn inaistenc!~ ao organismo politi '0 do paíz. 
no auumpto porque serv1n de eontro de gran- Qu:>l o imposto de exportação que , l'Ccahindo 
taçiio t s considerações do nobre deputado pell? sobre ~onero, que tenh~ eolfrido imposto do~·
Rio de Janeiro) a doutrina da commissáo e veroo central, doi:te de aer prejudiciAl ás im
muito mai• adia11t1da do quo" que provocao o posiçõe1 geraes dl Estado f Q~al ~ A ta~a pro
enthusiosmo de s. Ex. vioobl em sequencio. ,;. t:l.:<ll sero.l sobro Uln 

Eu não tive o desprazGr àe encontror M me•mo genero, fat!\lmente h• ·te p t·0judicar a 
acto aàdicion~l qualquer limite ao di•~ito d•s i:upooiçi o anterior. Quem i gnora 'I"" o on
assembléao provincta •s estabelecerem im- gmento do imposto ditliclllt:>. • venda, e que a 
postos eobre a exportação. (Apoiados.) ditlienlda.de da vend~ diminua o eonsnmo '! 

Sei que ern 1835 a eommin ão de fazenda <h O legi•lr.lor d& 1834 ~inha intellig encia ele 
camara dos deputados externou opinião intei:a- sobejó para comprcbender qu• n nnva tny" 
mente di~ersa, e no p arecer que serviu do pro- ' prejn licaria a pt·imitiv:t, que o i mposto pro · 
legomeno á l ei de 3 1 de Outub:o de i835, pa- ~ vinci•l prejudicAria o geral, e, si fosse de seu 
recen querer delimilar por tal fórm" as attri- intento appliear á e>parlação o qne de I .rwiuou 
bui9Ões <hs ru;sembl eas proviuciaes que· o os- para a import~çào , s~ri 1 e,;:plicil<l a respeito c\n 
pinto demoratico, qu~ inspirou a confecçáo do, primeira, como foi a resp"oito da segunda, re
acto adilicional, viu-se ~.ri=•nt• abalado. ' petiria, quanto á exportação, aa phrases pro-

Sei que aJeptos dos mesmos motivos que hibitivo.s que compoern o a r t . i~ do acto ad<li
presidimm á elaboração do l'arecer, os go- cio na\. Por que não o fez~ 
vsr no• conservadores têm em diversas epocas No·§ 5• do art. 10 o legisl&dor diz apen~s
uatado .. té de im~ed[r 'l.ue· as assembléas pro- imp' ostos; entt•etanto escrevo no art. :1.2- im
vinciaes l egislem sobre a export,ção ! , posl~• de importação. Naquelle d.Ji. á.• asseiU.-

Os avisos de 16 de Abril de 1855,, de 2 Abril bléM o direito, ao qual estabelece um limite 
de 1857 e de 1 de Agosto de 1860 (e dizer.as em lermre genericos ; neste explica os termos, 
dJ.ta.s é .det.ermin~r qual o p,.rtido que se achava 1 cit•cumscre\'e-os, inlo.rpre!Jl,-09 até ! Combioa.i 
no poder) chegaram a pregar a i11toleraoel e : os dons artigo• ; eomprohen<lol-os, <le modo 
exagerada opinião de que ás ass3mbléoe pro- ' ditferente da~ uelle que me p~reco ~cercado, c 

· vinciaes não era }l&rmittido erea1' ÍlnFos.tos de i mplicibutieute sustentar quo o :>rt. 12 e t•a dio;
Mportação, deade que o genero sohre que olle pensavel n o aoto addieion..I. Sim, porque c 
ia. recahir já houve• se !!Otfrido impllSiÇ~ igno.l meoutestavel quo o degrespeito ao direito que 
da asoembléa geral. telll o Estado de ta:<ar a importa~..O, od"enderia 

A doutl'ina de semelhantes avisos ê et•rad• c , as imp >siç-oos goraes, e nessa c1so baata~a. . 
instllltontavel. (Apoiado•.) i para que o legislador eouse$u.isse o :fim qnc 

E repare a camna. em umo. cireumobncia I tiniu em· vist~, o que i nelui u no § 5• do 
original: · . art. i O. · 

O pensarn~nto da eommissão do fazenda CIIl P or ma.i• estranbn que l'araç1 n mlnba opi-
i 835, quando a or~nização dos partidos cr11. nilio. jnlgo-a irretutav3l. Noru elb ó um~ no
dive~sa da quo hoje exi•te, fui ruloptado polos \'idade. Encontrei-a n•• d ecisõe! parlamentar~ • 
conservadores em 1860, e agora, decorrido o o foi co:·rente neste recinto em i833 ; enr.nn
longo praso da 22 annos, a mesma doutrina ~o-a na rtzào da lei, a nlé na analyao de 
~strictiva, o meall!o penst.mento anti-domoc:-a- suas palwras. Encontro-a fin !mente no- com,
tlco, encontra. na fileira dos sens defeosorea o pete- do art. iO,Guj:~, ~Olloral~d•de é .,..;,;. vel,e no 
nobr~ de.putado por Minas Geraes, que s e dil li- :-"·ro !Jode>'U'Q-~0 ~rt . 12, c11ja. lin~uagem 
btral a~ Jantado ! ullporatlvo. e te raunant' n ão á CO!llestada. , 

Oa IK!litieos de ll!Í.1lba. .~t·a fazem-me letllbm· · Firmissi.ma eOL taes raciooi~ios, a com.miss[o 
eaaea Vlnbos da contrábando. nos q\1aeo nem , de a••im'>léas pro-;-ineioc$ •presentQu o plo-
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jecto que a camara conhece e esperou a dis
'cussllo. Bsper.-o. aindn.. . 

}!ais liberal do qneaquelles que censuraram 
o p1•ojecto, quer !ndo a observauria do art. 12 
de acto addieional e o pleno direito ás pN
vincias pa1•a o estabelecimento da ta:us sobt•e 
p. exporta~ão, a commissão de a>sembléas pro
vinciaas pa sou pelo dissabor de verificar €JUe 
nem ai! leis provinches. eollo:md&s sobro a 
mes~ da eamara, b.~viaru lllerecido o. leitura. dos 
illustns opposicionistos ! Soffi·eu o at<'Ot des
gosto de ver que os impug-nadores do proj ~c to, 
longe de ex.tminal-o em fuce d 1 lei, occuparam 
a atlençáo d& camara dissertando Iars-~menle 
& re•peito de consequencias po113iveis ou pro
vaveis, de ma.le< su ppostos, de calamidades fi
clicias, que SS. KBx. delinêa.•n sem conh~ci
moulo de •"asa. I Desculpom-mo SS. EE%., m:ls 
ãs pr :vis(! e• com que adQI:>at·am os seus dÜI
eursos, eu sou obrigado a preferir '"" deternli
uaçõe• do logislador. (Apoiados.) 

Coh··ronto com u opinião '{UC tem, <lc que o 
aclo addicional não prohibe as taxo.s !SObre 
generos de província á província, o illustra.io 
dep~tado por Minas nega o sau "ato par:1 a 
approvaçio do § i• do art. 17 da lei n. 1713 
de 28 de Julho de i 882,da r1'0Vtncia de Pernam
buco, que esttbeleee imposto sobre genero ou 
artef:<eto de prodilcção naciona~ introduzido 
para consumo . Coherente ainda. com o seu 
pensamento. anteriormenh emittido, o nobrJ 
i.le utado concede-nos o seu V<; lO para revogação 
o.o § 2• d~ art. 2·• do lei citada, quo lança o im· 
posto :Jn bre genaro.a e artefac t. ;.!! e:s tra.ngeiros . 
Compreheo.do a logica tantn do nosso accórdo em 
um ponto e<~ mo do no,so desaccôrdo em 011tro. 

H 1, porem, um~ cou•a que e~ n~o pude en
tender. l"oi o m>tivo por que o int •.ltigente de-
putado f•z do § 3' do artigo d~ lei n. q "" TM 
refiro, objecto de seus at·tqn-~• e de suas cen
BUI'aS ! Ahi se lança 30 '/• addieionaes sobre 
diversos genero.s. na mesma conformidade, 
isto ó, pela mesma ra.zão. pelo magrno mo<lo, 
eom o mesmo intuito q~>e influiu nn animo do 
logislndo' plll'a escrever o§ 2•, a favo!' do ctua.l 
o nobre derut·•do vota! 

Como a idenlid.ldo de eous,sle~Oit o cspirito 
de mou adversario a. conse'lnoncias tão di
versas! 

CoUlo o noure <lepu~ado vota eui favor tlo um 
ar tigo e r epello outro quo lhe é identico? 

lla::b 3 simple~ leiturn da loi pat-a yuc S. J:;;i:. 
convença-se do quo repella aquillo quo e~tâ de 
conformi<hde com o ,1ue appl"UVa ! 

A' atlirmatir:. de S Ex. -<1~ que alguns dos 
ur tefucto•, quij solfrel'llm o; impostos cuj a re
''O;;'açiio se propõe, são fabricade$ nas mesmas 
proviucias, u11 tauho a opp0t• as iníol"ilUlÇÕ!Ji 
IIMnimas quo recebi, t·;nto d•s aclministraçõo~ 
~rovincia.ês corn9 _ do~ collegas n1ous ncat~ en
mara, do que os generos a que o proj1c to ~e 
refere aã.o tod.Js., on de importação e~:~t:-augeira. 
ou d' imporloção inteo-provinci~L (Apoiado~ .) 

E parta o meu cd,·crsa.ri • deste tJOnto : si • 
provincia não export3, C"Onsome, st consome o 
não produz., e r~or~ue iwpar>b. e·si importa; o 
lU't. i2 do aoto ~teional P'ob.ibe qne a suaM· 
"'lmhlea provinei , 1 c:rij.\ o impoot?. E•t>. é :1 
•lu~atio, simpleuMnts c:Jlloc-ad, .. 

Sustentou o ~obre deputado que a.s provín
cias nilo er.\m peqaenos oatados, sendo neate 
ponto menos liberal ainda do que o nobre de
putado pelo Rio.de Janeiro, que aceitou 8 opi
nilo contraria do.ndo-lhe os limites de compe
tcnci&. 9ut o s.cto addidonal cmsagt•a. 

A. opmiilo do nobre deputado por Minas, q•te 
nos accusou do tendeucia.• conservadoras, não 
é aova., Já foi sustentada por um publicista 
COnSCl' VadOl'. 

O SI'. Visconde do Ul'Uguay que a proposito 
daq uelles que; co.uo eu, •ustentam a autono
mia das proYincias, em maior escalado que os 
·capiritos estacionaria~, escreveu o seguinte (lê): 

« 8 na<~ tem faltado quem queira fazer da.s 
provincias um1 especie de estad:l8 naç.õesinnu. 
C{)ll! que recursos ! Que cabe<;.as! » 
J~ võ o nobro deputa.do que se apre•entou 

llA}\lÍ como paladino das liberdades provineiaes 
qoc ainda ó maiY a tl'azado neste ponlo do q11a 
o Visconde do Uruguay, e asseguro-lhe r1ne 
uiodo. :fica :>.lóm do Sr. l:todriguoo do Sou.,., o 
pa blicista bra&ileiro mai, conservador que 
tenho lido. 

l!isse S. E:t. r1ue a commissão· prohibindo 
impostos do i~npot·tg,~o intct'-provineiaes, ipso 
fac to, denria ler t nuhem imp!Qro.do do par· 
lamento a revogaçlio de val'Íoa impostos mu
nicipaes. E' o nobre depubdo que não quer 
que "" provincins sejam naçõaoiuhas, quem 
vem p edir que os municipios o ~ej•m! 
E~la questão de impostos mnnicipaes é an•i . 

quis ,ima; todos a conhecem, e o n bre deputado 
~erifi~ará que a com missão examinou-a, qU<lndo 
attclndar ú resposca que passo a dar ao seu sue-
cessar n~ tribuna. · 

A collllllissao de asse•nbl<ias proviuches ate r
ror i zoa-se ao >'e r o nobre deputo do pelo Rio 
de Janeiro. o Dr. Ferreira Vianna, apl·es~ntal'· 
se, 0111 cotnp~hia de tantos livre$, para com· 
batGI" o projecto que, no pensar de S. E::t., é 
filho de nos•aa poln· •o ~anaceas. . 

.Acerqnei-me de S. E:<.; minha attenção t.o:h 
sitiou assuas pabvr~>S; prep~ei-ma para tirar 
"-pontamentos .. . :11as (agradavel . decepção!} 
depois de um e:tordio do um~ hora e um quarto, 
o ta lentoso representante do paiz usou de poucos 
minutos para "'P.."l:hibição_de tres ar~~entes 
aos qv,es eu não negaret traços de ongmah
da.lc. 

Depois de Lral<lr d" ela.sticidnde do• cor!~<.~• 
e da, rela,ões que pod~w e :ris til' entre tsl elas
ticidade e :1.11 ideas do p1·ojecto, o nobre deputado, 
COm li proJi:tid .. <{e que lhe O habitua], decJaJ.'OU 
que as províncias eram pequenos e tados den• 
tro dos limites de sua competencia. Mas pan' 
que dizer isto ? Estamos todos de accordo neste 
ponto. 

S. E r. não pt•ecisAI'~ perrler tempo I'"'" no• 
contar o qne ootã no Mto ~adicional o o 'l"n 
todos nós ~~nbemo•. 

Qual .; <!•~a cowpelencia, porém ? Esta era a 
qUQStllo. Si S. E::t. entende quo a. ~.ompetenciR 
não dopara o sou maior limite na let\rs. do art. 
12, trag" es :~rgumentos de que di<piie e cn • 
L!:ttreiremos: o debat P; ; m.a.s concordar que o 
o.rt. i2 prohibe ois impostos d~ importa~ão, con
COl•dar que semelhantes impostes devem ser 
revcgado:.., & 10ta.1· cont.l""- Q pr_~j-:ctü, ét pelo 
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menos:, re-vrW.r que S. Ex. tem mau eora
çãc (.Riso.) 

Hoave fa.Ha de respeito ao conselho de esta
do, recla.mon S. Ex:., pois essa. corporaçio 
costuma ser ouvida. a respeito da inconstitucio
nalida.de das leis provincia.as. 

O ~rt. 2l do regulamen\o do conselho da 
estado, l"!Bponde cabalmente ao nobre deput.o.
do. E' bom lel-o. 

Que a co nsu.lta não é obrigatoria na hypo
these vort.eot , sei-o desda que cursei a a.~ade
mia.. O que, porém, eu não podia ... 'oer e q ~· 
encontrj.fia. no parlamento quem prestasse ma.LS 
homenagem aos precedentes historie?• d' . re?
peito ao conselho de estado do que a ~ttr:bu~
~ queno•dli.o§8° do ~rt. i5d&Con5tltlll
ção da lwperiG da &ze1' leis, inte!"pr""etal-a.sJ 

. su•p mdel-as oa revogal-as. . . 
Si é diroilo :r.o~so revoge.r leis, por que abdi

car d!)Sse direito 1 
Si ã consulta ao conselho de estado não é obri

l;'O.toria., por que inventar e aceitar a obrigato
ried•de ~ 

A be!leza hi•torica do argllmento do iUustre 
deputado precisa. ceder o p~sso á letlr~ e:r.press• 
da Constituição do lmperio, 'tue é merecedora 
de ma i• ex.presoivo respeito do que a. corporação, 
pela qual S. E:r. tanta se cnth<Hia.smon. 

·E ha. tantos Drecadentes de projectos de .r~vo
gação de leis provincia.es neote recinto, lnde
pendente de consulta ao conselho de estado i 
T~·one o nobre deputado um argum:mto que, 

conreuo, me abs.lou o espírito e quasi me fez 
abandonar o projecto. Disse S. Ex. qne antes 
do acto ~dicional a tendenci(l. governa.men.tal 
do paiz era ?O.\'llo a admissão de impostos esta
belecidos pelas proYincias, o que após o acto 
veiu a lei de 1835, contendo doutrina m-üs •m· 
pla. do qne a que foi aceita e estã se11do de~n· 
dida pela eemmi.esiio de assembl6<s provm
eiaes. 

O meu ill.u.stre contendor foi infeliz· na pri
mai~:•a a.s:!erça:o e infelieiaeimo na. segcr.oda~ 

Infeliz na P"imeira a.serção po.,.que o art. 5t 
da lei de 15 de Novembro de i831, anterior 
portl\uto ao acto addiciollal, declarand.o ( !6 ) : 
« abolidaa tod'-!l as imposiç<ie• de q u•lq uer de
nominação ;obre impcrtaçõ.o e export~ do 
genàros e meoea.doria.s transportada• de uma• 
para outras províncias do lmperio, tanto no• 
portoa de lllal" como nos portos seecos e re
gist:-na, ~ den.1onatra clara.Dlente que a. opinião 
vigente na épQca a que o nobre deputade re
feriu-se era diversíssima da em que S. Ex. 
tentou basear a critica que fez ao projecto. 

A ciroolar de 8 de Novombro de 1832, ""Pli
cativa da Iei que venho de citar, d~claranda que 
eata ae não refere á.s contribuiç:>es muocipaes 
priva ti vameat9 destinadas ,;,, despez .. dos mu
nicipioa, e nem a eU as se e~õ~.t l.n.de, dá-ma oppor
tunidade par~ lembrar ao nobre deputad) por 
Minas Gera as que nenham ~dor tem o argu
mento !!<lU a. ~ue ha pouco me referi. .. 

Foi io.felb>simo, pe1ia-me dizel-o, o nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro em sua •egunda 
asserção. _ 

Eu conte.to torminante:nente que a lei de 31 
de Ou~ubro M 18$ diga aquillo que o .nobre 
deputado lhe &.~tribuiu. 

Repal."e a ea.ma.1•s para. o rac.ioeinlo que foi 
3-qui externado: a lei de 1835 declarando q11.e 
:ficavam pertencendo ao poder geral 15 '/o dos 
direitos de importação, ipso facto adwittiQ a 
existeacia de outros direitos de importação 
sobre os quaes as assemblé:.s provinciaes P<>de
tiam deliberar. 

~la.s a. lei não dizo e o legislador nunca f:ie 
lembrou de dizer semellu.nteo . usa. Aqui e•tá 
a lei (lê) : 

" Art. 11. Ficam pertencendo a renda geral 
do lmperio desde f o de J ul110 dl 1836 em diante, 
as aeguint~s imposições : 

§ 1.' Direitos de 15 oj. de impo~ta~.ão.• 
o~, isso e couaa dilfere11te de io •j, dos di

t•eitos de impot·t~ção l Em 18:i5, todouabem 
dis:so, não havia imposto• de importação alé~1 
dos i5 'f,, salvo casos ospecia.es apontados na 
dita lei em artigo; I!S?BCiaes, e bvendo até 
e,;cepções para menos a reapeito de varios ge
neros. 

E note a camara, si a lei de 1835 admittisse 
ou1.ros impostos de importação além do 15 °/0 , a 
conclusão a. qne deveria cb.ego.r o nobre depu
ta. w peb Rio de Janeiro seri~ =i• completa do 
que o sitnpl•• direito de deliberar que concede 
ás asse.nbléas provinciaes : deveria ser Q de 
legislar lambem ~ pt'O?osito das taea imposto• 
exis~ento (p;tra. S. Ex.) a bem dos 15 •j,. 

Por que S. Ex:.rel!nou em meio da. conclusão 
que poderia ter tirado? 

Qnando eu ouvi o argamento do nobre depu
tado, confesso que me ~•ustei. Pois e• tudar~a. 
eu a que:sLã:a, apresenta.t-1a. o parecer e ter-me-::.a 
escapado _aquelle a;gull.!.ento 1 Pois a min)la 
ign~ranc1a chegarta ao ponto de eu ler a 1et o 
não a entend'r? Mas fui e,;aminar a legislação 
e não_encontrei o qu~ S. Ex.~ leu! DêJll·me a. 
fac >lldarle dP. alterar os. termos das leis, e eu 
aceito debata ate CO!l!. o Padre Etero.o. 

Sr. presidente, ai nio devo ao nobre ·doptt· 
tado gra11de oort ~:lóia. ne!Sta d:i!~ictlSsão~ sou obl'i ... 
g&do a confessar q ~e devo-lhe um offereci
•nenlo que expontaneamenta me fez. Olfere
ceu-me S. Ex. o seu voto com 11ma condição ; a 
de dar gargaU>ad>a qua.11do o projecto produ
ziSss os ~eus as~era.dos etf.eitos.~ 

Recuso o voto e aceito a gargalhada. 
Prepar~mo-nos p1ra um espectaculo e~qui

sito. Y:unos ter um quadro com todos os traços 
onerS'ieos do realismo do Courbet. O q uasi ac
côrdo a qae chego com o nobt·e .J.opataao, acei
tando lhe o otfarecimento: autoriza-nos a espe
ra.r por isso~ 

O paiz em per[go ; il-'3 difficuldades econo
micllJ! a a.gglomerarem-se ; os ;;byomas a ab~i
rem·se nos horiaontes d3 todos os governos ; os 
conservadores receiosos do p(lder ; nó• rodea.dos 
d' dillieuldade• ; mo~• trazendo ao seu J>aiz o 
contingente dos seus esforços e o anthnsiasmo 
de sua dedicação ; velhos of!'ere 'e11do ao serviço 
publico o awdlio dos seus serviços e os. frnctos 
da. su.it exper.ieneia ; todos, emftm. rivalisando 
no trabal.b.o e no patriotismo l 

E, po.ra quebrar a harmonia do quadl'O, para 
deswar da belleza do conju11cto, appareee_ o 
nobre deputado da-ndo gargalhada.a ! (Mu•ta 
~ ... !) . . 
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Eis porq.ue·9 Sr. pra~identé~ nem ~empr9 eu I projecto de ou..tro, ~ra. necas"lrio qu.G a. cs.mara 
mn entllns!asmo pelo br1llio de1:<aào pela gera~ fizesse uma le1 de tnterpretaçlto. Quas1 o nobre 
1·~o que me preeedeu. 1 d~pu.tado pediu uma aasembléa constituinte! 
· .P•h vras e m~is p•la vr.s ; tanto eal udo como ' ~1a• o que significa este projecto senão uma 
0 da geração mais nova, e ostentação de uma luterpetl."a<)ãa ~ 
sup~riorid~de q.ue não tem razão de ser e que O Sa. MAc-Dow&LL:-Interpreta~o authen-
<la facto nao extste. . tioa não é. 

o SR. M~c-DoWEL:-Esper;imos ain~ pe!a o Sa. M.ut'l"Ill< FltANCISCO Fruro--Si não e 
dcmons~ra~ao d~ que este proJecw. provtdencia authentica, é aquella que nos permitio dat• o 
a. re~pclto das d1fficuldades economtcas d~s pro- artigo 15 da Constituiçào do Imperlo. 

vmcr~s. . O Sa. R.!.TISIIONA :-eomo foi interpretado o 
O Sa- Jo•:1: MARU,NO : - Essa. não é a se to addicional. 

questão. . . O Sa. MARTIM FRANctaco FILHO :-Disae o 
O Sa .. FELICIO nos S.<NTOs:-Nós não somos :oobte deputado que a. commisslio deu parecer 

3ssemble~• provlllC1aes. (H a out~os apa~tes,. ) ~Bm ~nminar"" leis que procura revogar,.pois 
O Sa. MARTIM Fau;crsco Fruro:-!>u ainda mclutu. uma le1 já .revogada da provtnc1a dR 

espero que os. nobres d·,putados provem que Ba~~. Contesto ~ormalmente o . facto. A 1-.i da 
qualquer .rlos o.~tigos do projeoto niio est<l de B&hta que o proJecto re~oga fo1 proroga;da po1· 
accôrdo como art. 12 do acto addicional. acto de 9 de Agosto ~esteanno pelo prestdent&. 

0 Sa. MAc-DowEL:-Ess<t nio é ~ qneslão; St·. conselh ·iro Pedro !-uiz, q~e, em da~ de 8 
que os impostos são inconstitueioiues rs•o 6 já d~ LAg?stoi declarou na::, san~~nar por IDcon
q uest&o antiga. . ~i~l~d~iss~ a. 01~83.en v o o para o e:.:er-

0 S11.. MARTm Fl\ANorsoo FILt<o:-Como o o ~cto foi publicado no Diario Officiai e eu 
msl e antigo, vami).S requerer o ~di&m~nto para o li. (Apoiados.) 
estud~l-o ! ~ Calculou o talento to rio-~ra.ndense em dez 

Não, senhores, tratemos de acaba~ com este mil ccmtos o deficit que ha 
0

d·}· ap ;J :trece~ em 
mal. (Tro>am-se rU!ferentes à)larte). va.rios orçamentos provinciaes, si o actualpro-

Ha do mepermittir o nobre deputado, soffri~el jecto for transformado em lei. Ha. e:J~:agero no 
contador de historias, que, para. terminar a oa.lculo. 
nossa liquidação àe contas, eu lhe recorde tarn- E' b·om avisor" S. Ex. quo,. qu~tão versa 
bem uma hiato ria. . sobre direito consti Lucional e não sobre as 

S. E:<., que é leitor insistente de autore8 quantias, cuja arrecadação se procura impedir. 
classicos, conhece, sem dnvida,.om varias obras Não duvidarei, porém, dar-lhe as info~ações 
de esCl'iptores romanos o facto relativo áquelle que tenha. á tal respeiLo e que são quas1 eom
sabio que consagrou os dous ultimos annos.de pletas. Fa~.o-o 8:z; abundantia co~dis, pois o 
sua al'istenola i. escolha, ao preparo dos metas aclo addicional, como 0 nobre deputado sabe, 
de defe.a de Siro.ca•a contra as hastes a.:;uerri· niio cegitou de cifras. 
das da grand• repu blica, com mandadas por 
lllal'Cellu.s, denominado 0 raio de Roma. O def1eit provado õ o oeguinta: 

.t\.oontecetl ao sabio o que soe acontecer aos P&rn:.mbnco .. ,.,.......... 1.3\)5:408$667 
grande• t&lentos que (como o do nobre deputado) Rio (haade do Sul ...... ,... 81; 000$000 
sign.ificava tambem gran·le reoponsaJilidade : Sergipe... .. .. • . .. .. . . .. .. 6G:000$000 
e esquecimento do conjuneto dos factos, da syn· Rio Grande do Norte........ 78:530$934 
these dos successos e a applícação da s.cthidade Ceará. ..•.•..•.•.... ,...... 183:770$710 
espiritual a um incidente, a. uma circum•Lancia P•raná ••.•. , ....•... , • , , • . H2:485$000 
oxdusivn com prejnizo do resultado que se al· Alagóu,.......... . . . . . . • . i56:088$42() 
meja. -------

Nilo vai no 'lue relato a menor allusão ao Somma..... .... 2,0B7:283$73i 
nobre deputado. Xão tenho informações relativamente M 

Em quanto o velho ... hio, ~ardendo a noção de ficit dos orçamentos de Sao. ta C~ttharin,., Ps.-
do plano geral de de!esa. perdi& lambem o • S 
tempo no estudG de um moio especial d~ pr~- rahyba. 6 Espinto- .mto. · · 
juizo ao.s navios romanos, o general inicnigo O Sa. ANt:UtADlll FrGtrEIR.A. :-E a Ba.h.ia. '' 
ass1mhoreava-$e <1"' eidode e um ooldado da\'a o sa. M.utTtM F&ANCIOCO F'1~no :-Chego la ; 
lermo, ao mesmo tempo, á vida e aos estudos l!l'lO posso dizer uma phraae senão depoiR de 
de Archimedea..... cutJ•a. 

Ha. desses erros nã vida politica. taml>em. 
Não polendo. porám, descobrir os espelhos eon- O Sa. ANDRA.Di: FrGtrE!RA:- Como vi que i~ 
cavos, as intelligencias muito dadas á analyse sommar reclamei. 
conseguem de quando em vez descobrir os ar- O Sa, MAll~IM FRANCBCD !''JLHO:- Faltam 
gumentos chatos. quatro províncias : Santa Cath,.rlna, Parahyba, 

O !lobN> deputado pelo Ria Grande do Sul que Espirito Santo e B"hh. 
oecnpou a attenção da casa ei!l ultimo Jogar 0 s .... &...,ruo,u.:..:..Calcuh -se em 900:000$ na. 
disse que bavendo du:rida. n<J. e.ecep~ão da ps.· Bahia, 
lavra-importa.çoo-pois que· a. ~ommis>ão en-
tendia. de um modo e alguns impugnadores do O SR. RonoL:?lJO DAh"Us:-Em muito ri>ai•. 
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O Sa. Z.l"MA :-Nilo, senhor. 
O Sn. Rooor PHO DA.N"rAS:-Nlo senhor, G sim 

senhor, não prova nada. 
O Sa . Z.uL\ :- Tomei pal'te nos ultimes or

~amentos da Bahia , posso saber. 
0 Sa. RoDOLPHO DANUS : - Eu os conheço. 
O Sa. Lomu::o:ÇO DB ALBtJQl! ZRQU:& (mini!tro 

tLcestru..-.gcir>S) :- l;m ger";l niio exceder>:>- o 
il~flcit de 4.000:000$. o que e uma grande d1ffe· 
rença em relaçlo a. 10. Ou0:000$00J . 

O Sa. MAnTlM FuNcrsco FrLHO :- Eu d!•· 
se, Sr. pr,sidente, no começo do roeu dts. 
cnno que o projecto a.prcoonto.do pol~ oom
miaaâ:o não e1·a um facoo que podesse eer es
tudado separadamente. . 

Os orador e•, que discutiram o assumpto, refe
riram·so contioonmeotc no neto do go1eroo que 
•uspendeu.. por telegramma. n lei provincial de 
Perna.mbuco. · . 

·Já. o paiz conheci! de ~obejo os motLV?S de 
ordem pablic& qa• dcteraunaro.m a neoess1.dade 
indedinavel do facto. 

H& prec dentes e.n nossa. historin, e preceden
t es e•t , bele idos, motivado• em caasas de menor 
ale&nee do que as que influiram no ~nimo do 
aotual governo. 

A lei provincial do Maranhão de 27 de Julho 
de 1838. que mandon que a. alfa~ega perc :
be118e o imposto de :lO •/. eobre o vmb.o o cer
veja e de 20 '/• ~obre o coosum' da aguarJente 
e m'Ais liq 11idos espirituosos, foi ma orlada sus
pender p ·lo a.viso de 4 de Pevercir> de 1840, em 
saa primeira parte ,<~ por aviso de 2 de Agosto de 
i 842 em sua segunda parte, a\tendendrse as
sim as cs clamações feitas pelos legaçõ •s da ln
glaterra, Belgica, Por_tugal o Hsspanha. 

O ootual govurno, Sl não teve de a tteoder a 
recla•uações estrangeiras, teve de tomar em 
r.onsideraçito innumel'ai racl•rnações de na
cionaea. 

Si •e admitto a a111penaõo da lei por meio de 
um aviso, quando a ordem publicn corre peri
go, porque não admittil-~ por telegra mma? 
(Apoiados. ) 

O St\. FJSLtcto nos S.\NTO• - Por telegram
ma chamam- se praaidentea de eon;olho , 

O Sa. MAu~ r:.< Fa.<:-~CIOCO FILHO- Ha dous 
anuos, nesta c'mar~>, em resposts oo deputado 
José Mari~>nno. o Sr. conselheiro Saraiva, de
clarott qtto o lelegrapho era meio do soverno 
até para ·responder a interpell&ções. (Aparte<.) 
Estudad~ ,·ocao está a que.t!io, deaen voh·ida 

como estã a m• teria. p&l~s oradores que me 
precederam, ,.,,.,ime pelo nobre deputado por 
Mius, o Sr. Felicio dos Santos ••.• 

O Sa. ULnszs VIAN!!A :- E por V. Esc. 
tambem. (Apo ;a•los .) 

0 Sa. M ART!il! FRA:-1Cl8CO FILHO:- ••• en• 
tendo que a. c•mara adiando est 1 projecto, adia 
airnplesmeale a diflicaldade, e revela talvez 
courdia. em solvel-a. (Apoiadn.) 

O proceder do !t'l"erno , em relação a Per
nambnoo, 10m por fim salv&r a. ordem publica.. 
(Apoiados e 714o apoiados.) 

E is P'rque en o defendo. Faço-o, pre•tando 
home~em â amiwle m&ie firme 'lue hei en-

centrado 112- vida ?Ublica : a tranEl_uillidade de 
meu espiri~o. 

Honre ~lguem que aventou, du:ranto o de
bate, a possibilidado de haver a cornmioslío 
a c:r csenhdo o p1·ojecto no intuito dB dar tra
balho :i camara., d> oecupar-lhe a atlençio ató 
'lU e os orçamentos voltem do oen1do. Prutesoo 
contra •ernelb:~n te ~.ng tno A comrnialiio reen
sar.se·ia a repNsentar o trist9 papel que se lhe 
pt·ocurau attr1t-uir (ap,iartos) , papef qno dis
cordar i• àos pre~eclen tes de saa. eondact~ e da 
energia de sua dignidade. 

Garanto ao autor de tiio censnr•vsl lem
b!'8nç~ que r edi;:ndo e defendendo ~ projecto, 
P'lo modo por.Jue o fiz, nad" me tlllped" de 
fitar n. lei da cooscif!!ncía. den t.ro d'alrna com a 
mes»a oltivez com q11e o philosopbo germo.
nico dizia Jitar o céo e ;tre!lado acima de •aa 
cabeç:>! (M' uieo bcn• ! M uito bam! O orado·!' 
t]. comprimentad' p.or mt<itos Srs. <k:Pt•tadns 
c pelos r.~ i,. i;tros p-resentes) . , 

E ' lida, apoiada o entra em diao.ussA:o a se
guio!~ emenda : 

Emendtz ao projccto n. 206 B 

NEL lei n, 36, de 22 de maio de 1882 da pro
vinci~> do Es~irito Santo, oohotiluam· •e os §~ 
26 e 56 J>€los seguintes : 

§ 26-5$000 sobre pipa de o.g a ardente, que 
entrar p>ra. o consumo, 

§ 56-iO 1 réis por caixa. da duas latas de ke· 
roseoe 1'\n e entr~r ['31'9. o ~On!'u_mo. 

Na le1 n. :!.254, de· H de maiO de l BB2, da 
pro>inei& de Sergipe, 1Í8 polavru-« art. 1° §§ 
44- &eer ~scente-s ' :-1 1!'2 •I• sobro todos os ge· 
nero~- :nclnsive vinho, e.ervlli~. hebid"' alcooli
caa, etc., que enlrare.n na provincia, por mar 
ou por tGr ta , se:u isançilo do3 gene.ros alimeo.· 
ticios. • 

N:. l•i n. 936, de 9 d• Al>ril de iSS!, do. pro. 
vincia de Santa Catharina supprima-se a. pa.rte 
que se ref•r 8 ao art. 7• cta ! li n . 839, de 30 de 
ma.io de 1877. 

Cama r a dOI! Sra . deputados, 29 de •e t~mbro 
de 1882.-Genercso M a1·gucs-Josd M'ariM-
no. - L. Ratisbona. ..)-

0 Sr . Ru;y Barbotila. e.Jmeçs. di. 
z'ndo que aiod' o tempo da pormos um cravo 
" cet , pr ,cipi taçiio qu 'roda e .oe deopenho. de 
absurdo em ab•urd~. de dssa.we em desastre : 
que a inda g tempo que o par la nento e oriente 
naata ea.rr ~ira a e ineongruencia:s e ca. ··r icbos, 
dto: nudn;·ia:\ e reLr:lta.çõ e~ de violeneii\B e {raq ue
ZRs-estranba a ausencia. do nobre presidente 
do conselh o ne•te d ··b~le, aasencia l'lnta.• vezes 
sentido, tentas veies incr pa.Ja, e tão ja•ta
mente,p.Jr~ac se disente na cainara ama medida, 
cujo r esultado seri' o desequilibrio Mmpleto de 
todos os orgamentoe . 

SI ttiumphasse esse impro;iso q ue vai auto
rizar o governo a :f.uer operações de cred1~ 
illimitaJas para Blltisfazer os deficits occorn
dos nas Frovinci&s, q 118 maia ftnan~a:s , que 
mais orçamentos, qne mais serã t udo isto que · 
se está paesnodo no ••nad o ~ 
·· O or&dor roube de 1lDl 3migo qu e ai a emen
da t riumphar será do governo; si cahlr, será do 
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Sr. Jo•Á M•ri~nno, que a a.<signou. O nobre 1 tnçã:o, reeultnnto deste acto do poder execu
d.•pntsdo é •tm daquelles que corn ma i;; força, tivo devem tcazer occuueoçia>, de que re'\llte 
com mais prtH igio. oom mais calor t•m S•lB· para os provineia" o direi lo á nlll!l inderonisa.
tent.u.do este debate, e po :·taoto a camar-d. c o ção! i um nuxil.io .. ou <:ousa somel!tanlc quo o 
publico ligam inevita.lmellte '' re~ponsatJilidade estada deve soe correr ás províncias moribundas'! 
ao govemo á emend~ aprese.n~dn por S. Ex. A proposta do nol,~e de ,Jutado p1r Pernam-

0 gabinete se li~ :í esta. questão sem querer buco colloca oo.s mãos do governo" dictadura, 
as responoabilidad •; in teot.. aa rn&ior ·s o.ven- a ~ue nó• devemos energicc.mente Op [><ir. 
\UrM, rettoccoi·•nio sempre; 9. nada de certo Onde ha.·;eramos os rccurs~s de que ~recis:\· 
e de conhecido chega. mos para su ' Prir as provi ncias desf, I~• das ~ 

Diz o nobre ministro dos estro.ngeiros quo o O nobre dcputo.do p·:lo Rio de Janeiro figarou 
governo prom~tteu vir' solicitar do p•rbn>euto a hypothese de que o governo se houvesse de 
os recursos p~ra soh·er as dit!iculdades ; mas servir par:~ este fim dos 1 O •/o adJicionaes ao• 
s. Ex. saoo que estão a. expira!' os dias do par- iwpostos de e xportaç~o ; mas o orador não 
lamento-e como o #t'OVeroo a inda. não consi- aceita e <Sa desconfiança. quaado mE •mO fosse 
dera. O?pOrt••na a. occasião d' o~1icitar e.;tes adH. rsario do governo actual.. 
mei05~ ~ que se rerem '? A. qne ?rOjP.cto $4 Em C$~ nQnt\urn- tem o ~vern~ o dir-eito de 
refere o gove•no ~ Com que conta o governo? lan~ar mão de 'Se recm·s~. Rojeita. poia, abS<>
Q~t, ó dos n<ãditivoa, que fim levaram ellcs I lutn.mcnte a suspeita do nobN deputado, e que 
Por que entendo o governo que aó · Ueve apre · não teria· o orador até mosra.o para. um governo 
$OntaJ ... ns~ d'~poia quP.. a. camara tiv(;\r votado o :ld1.·ersario. 
projocto 11m quanto a discusslio correr na outra Quo.l. ó en tão o outro meio de qne •• póde va-
e&mara 1 ler 1 As circuznstanciaa e o tempo indicam que 

O governo não tem a inte11ção, ou não tem o governo nlio po:!eni obter esse meio do par
fo~.a par:\ ti'a.ZP.r ft. ~..st.a. eamara a iniciaçilo doa hnl9nt.o. Pretende r . .t. resolve!-~ 1la. a.usencic. do 
meios para. occorrer as difficuldades cre•dao ex- paebmento 1 D.l que !Mdo? Si ~overnar é 
clusiva e aosollltamente por elle; e as votações prever, cumpre quo o go•rcruo S•l m1Stre habi
d~ c• mara provam <JUe o governo ull.o tem l it •do a s~ber com 'lu e meios o.onta para G$Sa 
maiori" ~ emergancb jà pravu;t.n. · 

Po!• bavemoa d > crear o remedio antes de Si o e&to.do 1!-nanceiro do paiz não admilte que 
est•bel··cermos as condições donde resultará a a camara $USclte esse novo deficit, por 'llll ca
necessida.de desse remedio 1 (},;mo re>ervamo• pricho quQ devi:> de ha wuito t9r c ·ss:odo diante 
{Iara d~pois o o .}cuh dl')a tneojs com que ha.~v·e- da TÍsiT'ol re .;istoncia pc.rla.ment3.r, como pre-
mas de occorrer a esse de,fdque 1 tmde o g-overne occot·rar a estas difficu ldade~ 1 

O g overno não conllece, não t em meios, por. A camnra v ai revog.-r :ts e$c•ra•, e!lgloba-
on<le conhecer a realid •de exacta dos prejuizos damente, todai as lei• provinciMs, que consi
qne a "'"' medida vai tro.~er ao paiz; eotendo o de~~ incursos liDo pecha de incoostitucion., Ji
governo qu' se deve ~dia r a votação do ram·)dio dade, '' mand • ~• provincia~ pro, ura.r ns m •io• 
:para depois dn. sorte que :>.gnarda este pro- de re•olver as difficuldades que a camo.ra creou. 
Jeeto . Nas quaes são a respeito dess~ m>teria os li-

O orador ponsa di•er•a.menta e lê a O!'inii!o rnites con<titoJeionaes ? A carnara. Mé bojo 
com (JUe está de nccclrdo, do Sr. conselhsiro s~- a:nda não 1>Õde cheg~r 3 um acclirdo a es.<e 
rei v~, de que a de reb.çào do remedio é a inda respei to . 
mais ut·gen l • do que a votaçã:o do projecto. As lla pelo menos quatro opimões divergentes 
providencias d: !VÍ tm $8r tomad;).s pre.}via.mente, na. ca.marn.. 
qua~"lqer qye ell~s sejam. Entendem uns que não <i licito ás assémblêas 

A queslão é compl '""' O interc!oe do gov~r- provinei~~s le"isltr sobra a im .JOrtaç:io e o con
no O redu~iJ-a a CODSiitUCionnl!dade, m qual 0 SIHOO; OUtrOS lirnitall1•5e :\ Ítnpor \:1Çi):O; tlUit OS 
or:uloradmirt o d·•·OrDbara90 com que fo.!lnm o ent~o.dem quo n pt·ohibiçiio do >cto addicional 
govo•n• e seus rep·esen (3ntcs, porquo o go- .1 refere-se unkamente á ionportação estrangeir:>. 
verno d lu o e~emr~o de romper com a coo <ti- ! e qt:e as :lS!l~mbléas provincia's pódem ta:ur 
lcio;ão para depois vir aqui acar em nome della sob' e u importação de outras pro,·inr i os; o fi
o• oaus l'epra•~nt~ntes · n"lmento o oobrc deputado !'elo Rio do .ra-

A questão 6 complexa., é administnliva, <i neiro, é da opinião que a. assemblens pro•·in
politica, é finan ceira; nilo é só conatitu- ciaes pórtem tributa:· tanto a. iruportaç:to nacio
eiouaL na.l co1uo a est.r'a ng •ira. desde qu e esta csti vet· 

Qual é o alvitro da =a.ra p<Lro. se doeempo- en2lobaóa no potrimonio rno•·el do Estado. 
nhor. nesta que•tiio ~E' o estado que vai •ub- . l"'ois qu~n o" carnara niio .leterminou a inia 
yenctonar as provincia.a't ou s.io a~ prov·i»ciaa, os limites da com·,eten~ia. das ass ... mbléas pro
Já dae•uperadas, que hiio de procurnr. os meios ! viueiaes, p:ide all.~ rel'o<;a.r englobad trneo.tG 
da acuJir a.o golpe desco.rras-ado sobre e llas 1 to4" a.s lei• incurMa n a pecha de incoMtitn
pel • poder central! c iona.liilale? Serrl éstl\ uma 'lues~'b em ~ue "" 

Nem b~sla coahecer someot1 o dê•f~l'lue or- tenha de attender <âmente li vontade da maioria. 
çamentario, e.1u ndo pela suspensão i)lconsti- e qoe se dev" le,-ar da vencida sem maio" 
tucinn~l dali 1eia, t~o.ro. que &3-Í.b::lmos quo C\ mo- e~a.ro~ 9 · 
dida dos saer•fieiOJs, a CJM seremos obrigados O governo blb. na MCG>std!lde de respeita" 
~m relaçã.r) a est.1.s pro~incias. . a. Constit:üç.1o, rn~s qne.n p!!rtlJ.rh!)u o eq_ui-

A des •rganis ·çlo dos ser,iços e desequilihrio lib~io das forças coMti~ucionMs foi o pt•oprio 
de todas a.• rel•çlles do governo e da adnlinis- govel"no, desconhecendo a autoridade do paria

V. v .-31 
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meuLo e ,-iolaodo a. prerog~tivn da~ a .. embléa• 
pr.ovinciaeo~. 

o governo entendeu que uma. violacão de h i 
iu•titicava outm violação ; entretanto a p:o
posito desta q11e~\iio vew levantaf altares â. 
constitucioru:lilhde que Cl.\e proprio ;·~wpeu. 

A questão e cum~leu, e d1anb dM dlfBculda
<lGs que ~gíla ó de1·er do parlamento n!l ~e 
arriscar ãs inccrtez·,. dQ uma aYcntura cuJO 
valor o proprio governo não conhece. Si o pa.r
la.mento quer co.a efl'eito a revogaç~o ~as leis 
proviociRes que lhe parecem ln<:Onstuuctonaes, 
dcv•• incluir todas que cstü.o nc&t e c~so. 

P or e•empio, nM províncias d ' S. Paulo c 
Minas Geraca, ba i miY.>st.os qu~ sob outros titu
talos, como, per exe•nvlo, de ta,;a. ilinerari:l., 
tribulnru " impor13ção. S i h\ duvid .• e, fultn m 
ao t>ar!amento meios do conhecer <lo a~uwpto, 
e portanto para. deliberar sobre elle. 

'fudo is•o provém,do atr<>?ello nesta questão, 
o o p...,jocto mondo. atá_ ravog"~ lcie p ·ovinoia.os 
que j.\ não e>ul m. ~1n.a m,u, revoga40! ol· 

-guns doo orçamentos <tta•os, pan r lo a v•goror 
oa.trúa anteriores . qu3 consagram os meamo• 
impoat.os. E' prooioo, pois, o proj•cto diz •r quo 
n>io só ficam ro•ognd.s as disposições or~~cnan.
tarias ·desle anno, como todc\S al}uella.• que se 
:tcham em l!!is ~nterioroa. 

São singuhras. ineomparn\'oi e:, n.s eh•euot-
sto.ncias desta questão. Uma lei p1·ovinct l de 
Pernambuco su•pensa por um acto do governo, 
a Pm outrag províncias aubsi&~e · tl bii serne ... 
lhantés por nio se àtrever o governo a. rovo
gal-as. A cam&ra procura remediar esse wnl, 
Inncondo-ae no im provisto, cvllccand M pro
víncias em difficuldadcs iu.•oluvois. o>tabelo
c ·udo o regioue" das grolificsçõoa quJ conti
nuará até CJ IUndo Deus quizer. E' contra isso 
que o orador cl&ma. quer em nome d •s iot ' 
re!ises .üu·u•ceiros do Bstl'ldo. quer em nou1e 
dos i nteresses das pt•ovinciae, quer em nou:e 
do p:.rtido liberal. 

As províncias aão comp>tentea para occorrer 
~s suas noce:;sida l os. logo que forem definirlns 
~• nttribuiç!lés fi nancoil'lls d' ' euaa as•e•ubléa.s, 
olesde que o Esta.do, discriminando na rlDdtiS aa 
allivie dtiS despe7.o.s 9ue _ nl!'> lhes comp<·Lem. 
Ma.o omquaoto """"- du;crumn u;llo ol!o ae ftr. r, 
o Ratsdo proood.e irl'<lfioctidamooLo, o><orbit:l 
flos seus dir itos. Sll&eir.a umn. sittl3.(i o revolu
cion&rin, colloeand diante dos pro•iocias um 
problema que os oeuo lei;:isl~dor '" n~o são ca
pa.zea d ro1ve,, Q, oxp,-dioo tes "' m•\ltiplicam, 
e no em.t.anto n carnara v:li-sa fo• }.e.J· sem I')L1eo 
gov~rno tenh' r-•(ursos pari!. solv '1' os difficul
d~deo que elle pro rio creou. A• u'cepçbes hlo 
de apparece~. e talvAz ~eja o • ' n do quem salve 
as pt•ovincias e o • ll.ÍZ de .. as difficuldadcs. 

Aos grito' d• províncias nl!o poderá respon
der o governo s ·não por n·n·as Ule ·~alid•des. 
por novos prejuizos na eq 11ilibrio iinaneoirc 
do p~iz. Na sessão vindoura vir.\ o governo 
dize!' : « O governo, ante a silij lÇã~ ano mala 
das provincins, teve de inrriui r a lei, teve de 
abr-ir suecesahos credites. contr:\hir suecaaai
vos em r estimes ·o de npr •sentar um orça
ment · desequilibrado, sem te!' mais um11. Conte 
a 9-n~ recorrer pa1o. melhornr 0'1 raales dos eon.
-tribuintes. :& 

E:ltes r ecuri::Oa com q ue se vâ"l an~ilia,• aa· 
Jl'l'vineia.s, açont:tdHS p<~r Pa:Lo erro oon""t : ~llO 
UUl s,ystewa connecido : tirar d' nl:;ibeira do 
eontl'lb"inte para a lir.r-lhe na outt·a. 

E o SJlllewa da Jesigualdade : onerar umns 
:provi neia.; fHll'a allivia.r ontr;'ts. E' o ilyatecu. do 
ruau c'mn ,Jo, autorizando futuros a \tentados e 
instigando a. desobodienci~ a lei, 

A situaçJo do orador e de seus amigos, como 
Jib~roa.e~, nHo lhes p~rrnitt.ia. neomFanhar o 
govern~ ne~ta que'itâO ~ 

A. Slll posiçlo é a d e liberaes antigo,· que 
por mais . que ouçam full,.r nvs amore< do go: 
''erno IJ(lla. con ... tituciua li 1ade, ent.rarn. :lO 
mcnlls u ste as ;u!Upto. em só ·ia duvida sobre li 
proeedencia dAs suas allel-!açil"s-

E' si11gular qu.e ., gcw ·ra.o,depois de ~e r roto o 
acto a.dd•cional, venha em nomedelle.em nome 
da d cscentr3li.ação, ern nome da lib•rds.Je de 
corumercio, ex..Tgir doo libera&5 o apoio dos ~eo.s 
votos. 

M• s este é e<o.ctam~nte a }YlBição'quc all8U· 
miram o orador e seus amig~>S. 

O ;-overao não quer voltar atrás q11er Ie.ar 
desembal·a•;acbm mLe atá ao fim as coa;equen
eins do seu act(). 

O governo promettan garantir a> franqoe••• 
provh1ciaase dã ás pro ,·incias a centralis•çílo 
Jinanceir:l. systematisll.d:l. pelo p.•rh<nmto . 

O orador n4o póde ac,mpaohal-o nest~ ter
reno. 

Os liberaes eram entrelan to fac eis de levar a 
o ra·ogram'""' do no ore pt·esidente do conselho 
os enchera de esp>-r.Ln>as. 

E•perar:l.m disciplinados a direc~ilo do go-
' 'Cl'no. 

i:\io foi 'culpa del!es q ue o piloto atrapalhasse 
a quilha no war d()S Sargaços e onle agora 
co.o > busca.-viJao na ~ ·u t a rocejar no fundo 
os restos da amarra perdida. 

Os lioer~a •. ,ão auligos s inceros d~ ~abinete, 
m~s wnguados n11.s euas comieçllea pelo procc• 
diwcn1o do g l verno, cujos acws os c..Uocaram 
entro a aft'eição o o deyer. 

E' certo que o ministerialiamo do orador 
sotrreu rude golpe, '(llinio ouvia o acbn ·.re· 
sid~nto do conselho remov~r para ·aa k:alendu 
grcg~a 1\ mais urr:ent.e d:! &ndaa aa refbrmas, n 
r .lfo .-mo. d • in•~ ··ucçio' .,..ublica, 'JUa.!ifio ... ndo-a 
de mP-nos urgente do qll ' o. reformajudic:arin ; 
.esle ·que ouvill o nobre ministro do lm,lllrio 

nnnullar" inicialin do parla.mento.jâ ína.ugu• 
r .tl., 1 or um p:•ojecto, q<IO pela ano. seriedad• se 
i~>1põe á atteoção ele tod • os governos patrioti
co~, par~ rocorrer á. phá.ntas.ua .roda de uw con
grcsoo. peda.g-ogico4 recuL·:so pla.tOnico, que 
ern ralZ nenhum teve o fim que S, E:<. lhe 
attribue. 

Isso fez o orador pensar no p erigo de ver 
qllnlquer dia. e•criptos à~ porta• Jas ~uas ce..as 
do parlam>nto · e tranflfe •ido o governo do paiz 
pa~a a.o confe,encias ,J.q Glorb. 

Quallt•l arefor uH j<Jdjcia:ia, Ó sabidO que 0 
governo t1ão t.iab n, nãot.e1n, e sabe Deos ~uan
dl) te rá, nem projectos. nem esta .o a, nG.dl a dê 1& 
assent1das. S~"i '.'Or ias. , qlle O gov ·ri!Q quali
fiea a Tefor~.ua. jndicia.ria. mais urg.:nt~ dl) q UG a 
ào enaino publico. 
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o nobre president~ do eot••ol ho, portanto, I O Sr. José Ma.1·ianno. (pel<_; or
devia t •r pre>isto o alcance d~s:e :::ol~e . Que- clern) requer o encerraru•·nto da dscussao do 
rem o orador e seus amigos de10onstrar o sou requerimento do Sr. Ferreira Vianna. 
amor i paz c" sua repugoaa j,. ~ ~a insL•bili- E' approvado-estc raqu~rimento. · 
da.d~ dos goveruo1 que tantos ·p t'?.JU I?.os ca.nsa, . . . 
mas não purler:tm acam anhar o nobr.1 p~e·,i- •. Posto n votos o Nquel'lm~nto ào SL'. F-3ucn·a 
dento da con•elho, qu .. ndoS . . Ex. se oppo~ d re- 'nl>nntt e reJettnclo. 
d~cç:io dos 2 •/o nos impo•los de •~po:·t :l•;ào O S1·. ._1 os é M a:rianno ( )1Cla. 
rlo café. . . . Ol'ciem) rlllllel' o eneert''Olenlo no. discq<lllio r\1! 

Ess:J. reducçfio hw1a s1do uma da.s :;anhns projecto. 
de oaml>ate •to partido libe:-al em oppo· içio , c 
fôra perruillid!l pelo gabinete 2 1 de hueiro. 

O nobre presid-.nte do cons lho, q ue vinha 
snpprir a deficieocia do progr:Huru~ do seu <'ll· 
tecessor, nilo ~oàia recusal-a. 

Nest • questão, em ~ue S. E:s. allegou ca'"" de 
S.!'! lvaç·lo !JUbl LCII. t1eviA vir- ft•aD~amento pedir 
ao parlamento eso • phan\a.siado bill d dnde ... -
nidad~ ele q•1c to.nto se Mlo<l. Que n.io o en ·..a
quecia. O gov~rno nã.o pedi11, ne m ubte\"C esse 
bill de indemnid•de. E' eUe u•ua chiwer> pro
parad~ para a•udir aos sp oros em quo ·~ l'iu 
colloeado o ~inete na questão d•: contiaog \ dos 
10 '/• addiciolla"S. O 0>overno, qlle não quiz 
volt!~ eond•cionaoe, fez cl~poi• retirar ~ quest,io 
da te!~ dos deb ' tas. 

Niio pcrtel1ce o orndor i cscob dos quo ar
lnamosgo,-ernos ccma.prerog•tiv~< de inlri.n~i
rCut a Consti tu ição pat":l acudirem a difficu(
Jades JlOl" ellas pro1rrios crcudas. No ragirnen 
constitucional. tDdos vire"! <l •b •ixo da lei ; o 
por! mento que as decreta e a naç~o que :s fa:o 
deeretor pelos teus represon tonll)l;. 

O governo ci o unico re~ponsav ·1 <hs difficuJ. 
~~dcs nctuaes. Si o g-overnn é incapaz de inau
gur'lr u ua solu~ to par. elta.s, nã' pódo ap
pcllar p&rs. a ioieiutiva pnrla.•ueot:>r. O parla
mento elo seu Jaco n:io póde. sem e•lcnlos 
m~lhores. resolver ont.>s da tempo u.rua ques
lilo cuj:~:; cunsoqnencius não lhe ó dado co
nhecer. 

C'~;bo, p~1·t·•nto , aOo1·adm·, e aos ~GitSaln i g-o" · 
com a prudencia 1)116 diY~ c'u·octedssr os ,·ot"s 
p "lam•n t>l'ES, i usta n ~ar• um estu~o •!Oinplet? 
•I• <Jt1eat~o pnrL\ :LchM· uma solução quo rem ora 
«S dilllelllrlndea n satisfaço o p:~iz . o aclf> do 
gov rno c in -ubsistente, ó nullo c si )la!&or no 
parlaruenlo nJin bove-á mais gurantiaa contr:1. 

~ 1r "{'provado osll) r~querimeulo. 

O Sr. -~ll.d1"a<le F ig·ueíra ( pst,t 
o,·cJe>n\ requer votação no.uin~l sobre a emenda 
do nobr? deputadQ por Pernambuco, dando 
f~cu!dJde ao governo para op erações de cre
dito. 

O Sr. José l).ln.J.•ia uno (pela or
cle,~) obser va <tbO si tivesse obtido a polavr~> 
~ntcs d<> Sr. AndraJe lli3ueiro. l ll·-lhe-io. pou• 
1' elo a tra lnrlho de L«er o;le l'cqu ·rimento, 
por 1uanto tencionava pedir, como pede, peL'
misslio á c~mara p~u .. , re til·ar n.· sua. emenda, 
visto conv> entend.:ndo quo ~ emen-.L<\ é o eom ... 
phmcn t da medid~. ,.;, comtudo quo elln nr.o 
tr~ln da inconstilncion:.lidarl~, rtllC foi o ns-
s•uupto Cft.lG se discutiu. 

Ped ·,pois, licença p~ra \'eõ.irar E!i!õ\ emenda, 
fimn .o-lho snlvo o direito do a.j ustifico1· corno 
projecto •e~arado, wrqnc continún a penS>ll' 
qu~ após" medid • deva vil• o r·emedio. 

Consult~<l:l. o. cama•·n sobre o requerimento 
do Sr. Jo$é MariAnno para retirar a sua cmGD
da, rosJII'e-se affirruativarnente, ficando preju
dicado o re.1u .. rimento dn Sr . Anrlt'>lde 'Fi
gueir.1. 

O Sr. Ru.y Uu.1.•boea (pela o•Yl•m) 
r eqM\' VObÇ<lo l<O!DÍna! SObl' l a Blm em·!nc)o, ue· 
c!Arando nullo o acto <I• ~:overnu suspend~tldo 
a lei proviucial J e Pc~·nt\cubucD. 

·Posl.o ~\ votaç~(rJ 1Jste .requct•imen~o~ nao foi 
oppror:>.do. 

O !!11•. Ruy'Ba1·bo!ôtl. (~l<l OJ'dc><•) 
pede pc.rn. rt.:Li.ror " $11:\ emendo.. Tie:to quo t~ 
""mar' rceuson vota~.ão nominal. • • uaut"pa.q~es do e:ecunvo. 

A c•marn nin leve o pai z rolo Cllwinho das PO!ltO "voto., c;te l'llt1liCI'imonto, 6 :lpJ>l'~-
ll~çiles dec:;dont~s, inc:lpazes d~ g4\'0rnarem- vac!o . · 
so, ora expla•·adas pelas fals•s democracias. E' appr~vo 1ln 0 pr~jnoL~ ,,011\ a, ~·g·uintos 
orn pola.s rcn.l •?.tli9 imprevirleotel!l . Fi rme a. cr.... emenJa.s: 
mara n autoridade parlamentar, sah·9 a Cons ti- · 
tuição, sppelle para a."eab '<!ori:L das duas c.o~ Snp~rim,·se no § 27 du o.rL. 2• da lei n i403 
nnro• t'e11nidao, procu.-ando M ·conharitnento de 9 d :l .l anho Gs 1Ss2 . da pl':)\'incia do Rio 
•.ompleh do. dif!ic .!dado 0 ·rneio <lo rcmediw 0 G~~ode do Sul, "ultima p>.rto eomprehondendo 
mal que ella c r •ou. os p \ lal'l'as- o sobro .o que nell" fõr fab.·ic do 

10 réis por lit:·o.-Martim F;·ancisco F illi-o. 
Vom à 011sa, cí l'do, a;>oiado o posto era dis- Gene;·oso ;l{arqt<es.-.To•é Marianno.-Ratis-

~ussi\o COtll o projec to o s lguinte bona.- Be=cn·a c,.alca~tti. 

Adaitivo ao ptojecto n. 206 B 

Si fOr approvado o ut . :f. o di:l'ól•SO : 

.Art. 2 . • E' nai1o 11 acto · elo qual o :l'OVe!Uo 
ma.ndon susp~nd -r a loi do õrço.•ocnto pronn
oial do Pern~mbuco, n. 1713 dg ~ d3 Junho dg 

· f882.- Rt<lJ Ba•·bosc. .- MtzâGl. 

N" lo i n. 36, d ' 22 de :.raio de :1882 da pro
víncia ao P.spirito S•nt~. S!lbslitaam~s~ os §§ 
2U c 56 pelos seg11intes : 

§ ~ sobre pip~ de aguardente, quo 
entrar pam o canaumo. . 

§ 5J- 100 ràis por cai:.a do daaa ht~s óe ~~~
ro~eM •fae entrar r ar::: o C'lllsuw?. 
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Na lei n. 1254, de 11 de Maio de 188-2, da. 
provincia. de Sergi:•e, aa paluv ra::>- < al'L. 1°M 
44 - aecrescent H.-s~ : - 1 i /2 ufo !>"Obre todos os 
generos, :lnclu.sive vinho, cervejJo , bebidas alco
olicas, etc., quo entra.1•cmna proYincia., por mar 
ou por terra, sem ieenção dos gcneru:s illimeu
ticios .» 

N;; lei n. 936, d• 9 de Abril de 1881, da pro
víncia. do Santa Ca thnrinn supprima-s' a p•rte 
que •• refere no a rt. i • da lei n. 839, de 30 de 
:lllaio de 1877. 

Ca.mara do• Srs. drpul'nilo•, 29 de Setembro. 
de 1882.- Ge-n.eroso Ua>·ques.- :Tose Ma
•·ianno .- L. Ratis~ona . 

o projectQ assi ut ap?rorado e emendado ó 
adopta:o e romJttido :i. co.umisoli<l de redncçiio. 

O SR. P11.~ sin~Nr:E: dá para. ot·dem do dia ~ 
d~ Setembro de 1882: , 

Apre <entação de Pl'Oj e c tos, r 2querimentos e 
indicu~õ-"s . 

Discussão dos requerimentos adiados. 
Levanta-s~ a ses$ãO às 4 horas da tarde. 

A.CT.\ -DO oa 30 U~: í!JITJ;) l 3RO DE 1882 

PresidJncia do Sr. Lima lJw:zrte 

A's 11 hora.•, feila a chamada, acham-se pre-
- seutes os Srs, Lim.a DuartA, M>l.la Maohad ·•, 

Ribeiro de 1\Iener.as, I..P.opoldo Cu:~ bn, Bas
•on, Antonio de Siqueira, Vieira de Andrade, 
l~tisbon ·• Ribas, Alcofo rJdo, Juvencio Alves, 
Prado Pimentel , Generoso l>!a.••ques, Jollo Pe
nido, Rego ·Bar• os, Escragnolle Taunay , E s
pind oh , Ulh óa Cintr&, Cruz Gouvêa, Ma.c
Dowell , Cantiio, PMsoa Mirand&, Carlos Af
fonso, Lourenço de Albuquerque e Peretti. 

Cunha, Coelho e Campoo, c,,ndido de Olh-cir• 
C1'u:t. .. Cc:J&\a. Pint.o, ConL,gem, Uia.Qa., Felicio do~ 
Sa nlos,Fl-aneisco Sodré. Fern •ndes :!·• Oliveira. 
F. Beliaar io, F ·rre ira Vi:>nn~. Felisb ·rto. Ge
mioia.no, José Pompeu, IA.cerda W erneck, 
Martim Francisco, Mart.im Fr&ncisco Filho, 
More ir:\ rle Rarr~_, MontnndonL i\1~iel. Paul3. 
Souza, Pereir a. Cabral, Pompeu, Ruy Ba,·bos.,, 
NO<lrig-nes Lima. Rodolpho Dmtas, Souz1 C~r

. va lho, Souza Queiroz Filho. Silvil>llo Dl'l>ndlo, 
S<lnm Lo.!lo, Silvn Maia. Sin•al, SeMiphico, T. 
Henri~ues, Ulysses Viann>, Vian na Voz e 
Zama . 

O Sa. i • Sx cil.ETAR.[O dá conta do aeguinto 

EXPEDIENTE 

Officio do ministerio da guert·a , de 27 de 
SP.tembro corr m. te, reme ~tendo, competecLe
meote infur.madn, o reqn·e:-im ·nto ~ mR.l !l; p!t~e-is 
em q ll 'l o c a it:lo do 13• bat..thio dQ infantaria, 
Vic torino dos Santos :Silva, ~·de di•pensa de 
excc,ao de idade para matr icular--e na escola 
militar da provin-.i~ do Rio Grande do Slll no 
ann? proumo. - A' commiasào de marinh..\ e 
g-uerr~. 

Vão a i mprimit- as se5uintea 

Redacções 

N. 206 C.-1882 

Red«oçdo do projeto n . 206 B de 1882 

A ass~mbléa ger:J.l resolve : 

Ar~- t. o Ficam revo~ll~, por iuconsütn· 
cionaes, as sag :1intes leis provia ci a.e1 : 

I.- N. 1713, do 28 da Julho de 1882, do. pro
vincia de Pern&mbnco, nos &rtigos e pa.ragr-a
pbos aeg~i.atea : 

Art. 17. Impostos de consumo. 
§ 1.• 3 •/o de todo o g-en ' ro ou nrtefuc to de 

producçlo ru.cional , que fór in roduzido n:~. pro
vinci.a para consumo. com e~ce~ção do oloo de 
r iciuo, o fumo e seus preparados, 411e pagarão 
<! •j, do seu v>llor , ficando isentos d3 qualquer 
imposto a ca•·ne de xargue, o sal n.io refi!IA1o, 
o milho, o feijão, a fannha. de mandioca. e o-
gado em pé. -

§ 2. • 10 •lo addicionaes aos dire i tos geraea 
cobradoa na alfa lldega sobre as mercadorias, 

Ao m~io dia. não. havendo numero> legal, 0 ganeros e arte factos e•tl"llngeiros. introiuzidos 
Sr. presidente declara. nf.o ha\'Gr sessão. po.ra. o consumo, r>xceptuando--se prélos, typos, 

Comp$recem, depois da chamada, os Srs . A.l
meid~ Oliveira, Olympio Vallad~, Affonso 
Celso Junior, AífOD!O Penna, Carneiro -da Ro-' 
cb t, Joaquim Ta\•ares, Barão de Canindê, Een
ri<t"e M-,rqueA, Alfredo Chaves, Andrade Fi
gueil'a, Gonçalv<s lóle Carvaiho, Vaz de ::.Xello, 
Barão do Guaby , Ba.r~ da Villa da B m·a, Al
va,·o Ca.:uinha. \ B t.llhões, Aug usto F leu'ty, far
quiuio de Souzo., lldefonso de Araujo, Duque
Estr&da Teiuira, Co~rvalbo Rez.ende, Rodrigues 
Junior. Oonçalveo Ferreira., Manoel Portell~. 
Manoel c..,Jos, Th cophilo, Joai Mariauno 
Frankl in Doria e !lfelton. ' 

Faltam; com· cau~a par ticipada, oa Srs. Barão tiut3 e pa.pel para impressão, assim como sola c 
da Estancia. Camargo. Cootello Branco Fe.... couro• preparado_• p~ra as oflici llas _da provillcia, 
reira de Mouro., Gom•s dl Costro, Ignac•o' Mar- carne da nrquo e ~ado -•m pé~ 
tins, João Caetano, Pris~o Paraíso, Paulino de §.a·: 30 •:'• addicion-•es, na mesma ,contormi
Souza, Pereira da Silva, Rodrigues Pei~oto, dad , ,olJr~ calçados, roupa r,,ta, c-•• lar~n~os, 
Silva. Maf1·a. 8 S a.lu.atiano. p~nhos , p e LtOs; de cam1sa.. c.cr-oulas, c~ap~os, 

vmagre, c ~t, obras de s "lletro e marcen~tro, 
Faltam, ~em ca~ea pa~ti cipada , os ~rs . . Abel- viabos finos, cerveja e out ras bebi las alcJolica• 

lardo~ Rr;to. A~rtano P :~cntcl , A~auy• Pmbo, 0 11 fJr.u~n t:l.da• , joia• e a rte tioctos de ouro, 
Almetda l'\og~e1~a, Al'!letd~ P erem1. -B•·zs"'a P.""to. ou imit •-;O:o; .. ratas de fogo, l"'lvora, ke
Cav~lcantt, Ar~sudes Sptaol •, Alva~ de Araujo, roaeM , tiorinha de ~>-ig 1, cartas de Jogar e por-. 
Bar..o de, Anadia. &,!!;o da Leopoldtna. Beze~ra l fa111aria.s, •xcP.p~oo oe yiJihos commullll, quo 
de Menue:., Bario de Arr.çagy~ Cal'lleiro d•. po.sarlo 20 •/.. · - _ _ 
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§ 4.• 50 rêi< por metN) d• tecidJ de algod~o lit!'O do$ niin Gnflll-''ro.fados e 200 l'êis por li~t·o do 
br3nco. simihu• ~o labri~do na. provinciu., · charnp~g11e e outro'( e p•lW.OloOB d.e •iUalquer 
80 réis por sacco d' algodão e 20 récs.por sacco qoaliJa,Je, :1ue eotrarem no consumo. 
t!e estOliS.. § 77. 6 1

_} réis por litro de cvgnae _e ag~tardente 
li.-N. 89ô. de 7 de JtJlho.d •1882, da provin· em gera.! e 30 re. p;l' litro da C&<·veja elltr"dos 

eia das Ala.,gô&s, na parte reta ~ ivs. ás segnin~es em c nsumo. 
di•posi ções : . ll i8. · 30 t•éis. por litro de genebl'a ou de lico-

§ i9 2• pa7te. 41)0 réis por kilogl·atntn·t de re<, e:~t~atlos. 
rape, eho!.t·utos e cigarros; e 200 réis por kilo- § i9. 200 réis por kílogt·anana de fogos da 
grtmm~ do fumo em latas, folh ·s e cordas. Jhina e 500 réis por dito de fogos de quaJ.quer 

§ 2!. 160 reis por cada lata de kero eile. qualidade. entrad''"· 
§ 48. 2 °/0 oobt·e a import.aucia das f~cturot § ~0. 30 reis por litro de oleos ou azeites es-

de tcdas as mercador:as n>ci•naes ou e~tran- <traugeirns entrados no consumo, menos os me
geirna, pro :edentes dos portos de outras pro- àicinaes. 
vínci>a,. que deacarr•egarew "m porto• Jest~ §Si. 800 rêis por fardo de feno ou de <J.Uaes
proYincia; e 6 °/0 llObre os dir ·itos ~ addicio- quer bervas seccas pnrafurr·agens e 50 reis por 
naes pagos ms alfandega> p3las que entr~rem cuda sa.'co com far•lllo, entrados n~ consumo. 
d~ por:os CStrangeir'1)S, Il.OS termoS dJ art. 21 da. § 82. 5 réis pera kil Jgr .. ~mme..lio leg"UI.USS, ce-
leÍ n. 785, de 6 de Junho de 1b'78. reaes fresco' ou seceos que entrarem p~ra o 

§ 5(). 2 •/0 sobre o valor que tiverem no eonsuwo, á e:.cepção de trigo de qualquer qua· 
mercaJo todos os gene1•os que descarregarem !idade e de arroz e!ll casca. 
em trnnsito no porto de Penedo. ·§ 83. 5 róis por litro do vino.gre entrado no 

§ 5i. 20 réis por litro de vinagre, e 40 réis consumo. 
po1· litro de genebra, licores, aguardente '' on- § 84. 30 róis por kilo de sabão que entrar 
tras bebi .J.aS espirituosas. e-ntradas n.a provia ia. pars. o eonsu.mo. 

§ 55. 40 réia por cru!' bn•olho do cnrta.s § S5. 10 °/o sobro o• direito• de matl~il'as es-
de jogar, pa~os na. occasião do despacho. tra.n geirae:, obras de a.lfaiate, de ~apat ~ir o, de 

§ ô1. 9 réis por m ·tro de psnno de o.lgo:lã:o marceneiro, de •elleiro, de arreios, dê ferreiro, 
import~do de outras pt·o.-incias. de entalbador.feit03 fóra do paiz e tamb'm 10 oj, 

§ 62. 9 réio por Icilogramma da oabão im- sobro n..s de se®, na quaes entro.rem p&ra. o 
portado de ou trás pt·ovincias. consumo. 

lll.-N. 222i, de6deAgosto d e 1881,da § 86. iOof,sobreosdireitosdepl.osphorose 
provinda d~ Bahia, nos aJ•tigos e paragraphos perfumarí • entrad~' ~m consatno. 
seguintes: § 'OT. i O "/o •obra os dh•eitos de louça de pó 

de pedra de ns. 1 a 3 e 15 •j. sob"e os de louça 
Al't • 2' ' de porcelana do na. 4 a 6. en traJas no couumo. 
§ 65. iO réis por nlilheü•o de charutos ; § 88. 300 réi~ por kil •gramroa de cera vege-

700 t·eis por kilogramma de cig.rroa de [Hp~l tal etn bruto e 2v0 réis [Jelo desle•rina em pão, 
pardo ou atnarello o i$f>O:l por kilona.Hma d1s qne entrarem em Mnsumo. 
deoatra qu·,lquer qualtd,de; 600 'eis pelo fuwo IV.-N. 1403, de 9 tle Junho de 1882, da 
picai o e desfiado, en lrados Jll consumo. província do Rio Grande do Sul, no artigo e 

§ 67. iOO reis por baralho d, cartas pootu- p•ra r. phos ~eguintes : 
gneza• & 200 réis pelo de qua.esquat• outras. en· .Art. 2o : 
trada5 no eon~ulllo. 

§ 68 • .,... por pipa de aguardente entrada no § 2.o imposto d> 5 oJ,sobre a aguardente do 
~v,. p~iz importad~ pura consumo. 

conattmo. § 21. Imposto de 2 'I• ~obre o sabão e velas 
§ 69.400 réis por lah ne kerossne, de naphtr. introluzidao n'L província. · 

ou por vol11me com pul\'OJ'a, dynamite, breu ou § 27. lmpo•to $DbN 0 consumo de c•l"reja, 
alcatrão, entrados no consumo. sendo sobre a intt·od11zida na pro1·incia 

§ 70.80 reio por kilogr .. mma de as•ucar pul· 50 réis. 
veri.,.Jo, crystslisatlo ou refinado, entrado no v .-N. 571, de 9 de Abril de iS81, da pro-
consumo. vincia. do Paraná, na a.rti,;o o po.ri.LgTAo·Jbo •e-

§ 73. 80 réis pnr kilogramma da nniag~m guintes : · 
ertt pe~ ou. em stccos, \'::J~:;Ctuilo o c rnh'a.roaç·o; 
200 réis po1· kilo rramm 1 de fazendas risea.l•• ~u Art • 2• : 
rne•ctadas, fabricad<s de al ?Odão cru uu a.lve- . § 28. Im?asto d~ 3 •lo sobre os objectos de5· 
jado ; 8IJ r~is uor dito de f <Zenda de al :odão \tnados ao cons amo. · 
'bra.ncoá imitaÇ iodo conhecilo por -algodão V!.-N. 3&, de 22 de M~io d~ i882, d,. pro• 
da fa 1rica.- que entf'al"'em no 'ronsumo ~ vincia.· do E:spirito Sa.ato, uas d.ispoai~õas Se· 

§ 74 100 réi< por kilogm:lltna de coberto•es. guintes : 
e túalhaa .le olgodão sem pello, que cntraren1 .TITULO Il 
no conMmo~ e:s:ctnidos os ço bertores e toa.lhl.$ 
lavradas e felpud•s. 

§ 75. 5 •J, sobre os direitos doa cbapéaa d1 
f'ltro e lã, e i$ sobre cada cbapéo de ll'llo 
de eeda, de qualluer procedencia, que entr..rem 
DO <'OOSUtn~. 

§ 75. 25 reis! porlitro de ~inho de 'lllalqo.er 
procedencia que vier e~~garr#fado ;. 40 reis por 

§ 2ô. 5; sobr., pipa de aguardente, que en
trar pâra o ·conS'1ffi('. 

§ 56. 100 ré i• po1• CAiu de duas la~as de ke• 
rosene queJ; ... :ntrar pf'.t<J. o con~umo. 

VIl -N. R53, de tS de Julho de i8S2,do. pro
vinda do Rio Gran.!e do Norte, no artigo e pa
.ragra,pboa se;;uinteo: 
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Art. 2•: 
§ 28. 3 •j, sobre o v<1lor dne mercBdorins <lo 

qnolquer proee.encia importadas na pro-
vinc.ia.a . 

§ 35. -100 réis po1• 1\t•o <h qualquer u .J,,l,. 
ospL·ituosa on f•:t .aGotada., t(l.mbam 1.upoL"Ln.d:J.. 

§ õ7. 5$ aobro mill>eu·o de charueo~; 
50Õ réis sobn mil~eiro de cigarros e i OO rc1s 
sobre lúlogram.ua de fumo, igual!nente iw .. or
todoo. · 

VIII. -N. 708, da 9 de De<~3mbro de i88\ 
da província da Par• byba, ~ro rol!'ada por ac lO 
do · resiJ•ntede 30 d • l>ezowbro de 18 ~ 1 . n~ 
pu le relativa ás seguintes disposições do 
art. i• : 

§ 21. 4$ sobre cada milbei ·o de charutose 
cigarros .-indu .• de o•ttl""' p.•ovi nrin. 

§ 4.1. 1~0 réis plr kilo dJ ssbão de ou tu. 
pro" inda.. 

§ 42. 80 réis po1· kilo de :><socar ~elin:ulo 
im~: rLado J·1 outra. província. 

§ 61. 2 •f• •O~~ b;m•U de polvo>·a ingle~a 
do 2; libras proporeiono.l d qut) vier nc. oAa:sn. 

§ i4. 6 "I• addicionaes .obrJ direitos. geraes 
cobm tos · na alfand •ga. sobre mercadort~s. ge
neros e a.rtefH-ctoa estran;ei:os, intrt>d1uidGS 
par• consu.m":). . 

§ 75 . 3 o;. eobr' o l\reço dns mercndort>JS 
im:1ortadas, que e;= cobradas por uma. p·tu'"' 
de pre<;os, org:mu.ad.t pelo tbe;ouro l?fOVIll
cial. 

§ 76. 100 '"é ÍS por litrO de bebidas espiri\UORM 
ou fermentad••, inchtsive o olcool e 200 1·éis 
pOl' loat"alhoo de car1as l'" '"a jog-J. 
IX.-~. i 96i, de H <lo Setembro de 1.881 . 

da provinda do C ·a.~:\. no •U't. 2", n. 1, ,,ae 
m>nd" cobrar os dir itos sob~e <;-aoet-os <lespa
chaloo para corrsumo ; n . 2. os dirGieos d1 O<pe
dienta dos 13'enoro• ·•tran~oiros, impot•t•dos 
por cabot•gem ; e n. 3. os direi ~')s de <:>pe
diente d •• generos nacionaes iu>j.JQt"t.ados por 
cabotageUl. 

X.- :>J. 12.'>4, da H da Maio de 1882. d~ 0>\"o
vincia de Ser.!!·ipe, rll't. 1• § •14. -1 1/2 °/0 aobr ' 
Lodos os c;en -.os, incluoivo vinho. cerveja, bo
bidao alcoolicas, etc., que entr-dre.u u·, pro
viaeia, pul" m ·r ou por teM":\, ceru iseoçio dut 
genero• ><lim.entieio•. 

Xl.-N. V36, d • 9 de Abril de i881. d& Jlra
vincia de s~nta C•tharina, prorog-.<dn pOl' aclo 
da preaidencia, de 15 <lo .h t n ho de 1882. M di<
posiçãii m;rui.ate : . 

Art. i o: 
§ 7 .• Taxaa dívers•s. c~nforme o ~rl . 13• da 

lei n. 839, de ·ao de Maio de 1~77 : 
c Lei n. 839: 

por kilo; -JOo, cer\rGj-. 1 20:1 ràie p01• duzio. ; -J:J.o, 
cb:.:·utos, i$ po1· milh,irJ; 12•, ci g-arros, 100 
réis po~ tnílhei ro » 

Art. 2 ... Fic::llll rorr:~gad~s n:; dL.;;tJO~i_,1es e-m 
c..:mlt·arlo. 
S>l~ d~.> CD:n,.-.i~s">·• s em 3\\ "clc Setembro <l~ 

1S82. - .. -1/f'ol~ So Cat:;a J,_,,...icr. ---- Gc,ter9SO 
Mt~Yf[tH!s.-kvJ•old.o tlc Bt,l.Vj;;s . 

L~cdcccçlio do J>rQjecto ,J. 2'26 dt 1~~ 

Art. L • E" au.torix!l.do o governo o. mnnâu.t· 
p3...,.o.r ~3 ir.nãs aol teiraa do fa.llee=do 2o ten~ntc 

-da c armada Joüo l't·,.ncisco de Mdlo CHvlllho o 
mou tcpio pUl' esLG fvL•utado. 

Art. 2:-o Reíogam·se as dispos i~ões <·lU con
trario. 

Sala rb s commissõ•s cn1 30 de Sct'mbro de 
!882. -Aif'•nu o C:ol.lo .lo.mioJ·.- Gener·o.•Q 11[ tr>·

quos.-Leopoldo tln B " lM-s . 

O S..<t. P.n:r-tu>tN'fE dâ a saguiulc onkun t1l 

dia I'"'" 2d~ Oul.abro de 1882 : 

i• pm·le 

;)• discu,.iio <lo •>rojeeto n. 1Su;· prctenção de 
J. J . Fo.:;undos dê ll.;,t.endo e :Silva . 

3" di cusll\O do 11rojectJ n. i5J,proteuçiio do 
J!'ir1rrioo Jo•·gc da Roclla . 

i• di seus 'ÜO <lo projecto 11. 253, licença " 
J<l'<i Mi>ilw cl' Sant"Aunn. 

Comiouaçã., da i• d .seussão do pro~eto 
n. 84 A, de !8SU. po ·lur~s municip1cs sobro 
linipezt~o de chaminés. . 

2• diSC<lS·àoà" pr(\jlclo n. 20~, relolivo ao 
e2nente Ap1•igi • dos :;antos Rucha. 

2> dis-,ussãodo p.-ojecto u. 100, cl'edi\9 :w 
ruinisterio do imperio. • . 

i• di:;cu~•lo !o projecto u: 2Õ2, autom~11rl•J 
a irman !J.de de S . Benedtclo de Mo.c~tó, a 
~<)Uirir o te>rouo ueccss•rio p:1ra a cdifica· 
~.à•> de_ uma. · apdla. . . . 

2• dJOcu;..'ilo do r:r 'Jecto n. H8, cr·!dtlo no 
Lllittiatudo da ngricultt.lrcl. pari\.~ oxpotiq:lo. tlo 
13c•·lim. 

2•discus -à o dó projccto n. HO. ct•cdi to :<o 
miniet~rio d:;1o a rri en~tura~ 

Di$Cuss..W uniea dn. emanclo. do 6"'n.ado 60 -pro · 
jeoto n. i8i, nug<:t :nt~llJO n representação da 
pro"<lncia. d) hrá. 

3> disc" silo <lo projêclo n . 23 A, e>tr~d~ <1•1 
íe"'o de Bat uritó. 

c A.rt. 5.• Fica-., snj•itaa â• seguintos tnias 
n.s Jllercad .ria·~ abais11 meo.eion.Hd ::s, e não ma
nufactur.oda' na provincia: 1•. assuoar •·efino. 
lll de quü 1uer qnali~ade. 28 rei< por kilo; 
2•, ... •uca.r n~o refin•do. 14 réis pnr kilo: 3". 
carno ~eeoa o linsu~. 10 róis por ld lo; ~·. s •bo 
• gmt '• 2 róiR JIOr kilo: 5•. L~l•lo de qu:ll•1"-"' 
qualiltd .• iõ roia por kiln; ao. c&ró Qhumb~~o. 
6 réi• pot 1.\\o ; 1•, lu mo om C.>I'UI, 5() ''"!Jor 
kilo ;.~•. i~em om cM.!a, eMre•p 4a, _ p\e o o 
outl'llll, 50 rliio p.or kil~; 9>, w~ do roW, fi rdit 

2• disc~o do p)."<>ject~ n. 239, r.rc:lito "'' 
mi o.isterio d~ marinha. 

Continuação da 1 ~ .discusolio do projvccw 
n . 143 , redamaç<o Tt'~"ti. · · 

2• discuss:V> do pr:~ecto n. 2i !J, r lativo ú 
est•ad'' de ferro do Cru"eiro a Angra dos !bis. 

1• d i•eo. são do Jlrojeclo n . 47 -.1, eatr!lda de 
ietffl do A :c.,b;~:>. 

I> diacus,~o no projecb o. 245, sobre os prc
feasnt•o • das esccbs :uunicip_ae~. 

3• dlscu .. t odo p ·ojecton. 16e, tcl:ril~.Ff•:l.tê· 
llroa dti sai\•J·vidn. tltls !!cndi. · 
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. 23 pwte ( ds 3 hora.~) [ ge:ral, óilteT"3.ndo algumas disposiç()es d$ lei 
lnterpollaçio do Sr. Duque-Estrada Tei:<eiro I n 2<9C· de 18 de J•,..ho de 1873 e ·do regulo-

ao Sr. mini~tl"Odtjastiça. \menta n. 5~6l de.12 d~e Novemhl"'O do me.~~o1no 
As: materiafl tlestgo.~da.s pa1'a. t.a. o a 2 11 parte! ar1uo.-:l~t L'~da: offi. 1an~o-se ao &enado. 

dos dia s 22 ~ 2õ de .;o;etembro do co1•renle anno. Do nam~:.er10 ~os negoc1oa dt. gtJ.t~rra, da 28 
de S-et~mb:'O altllD01 remettendo conveniente

ACT..A 00 DH, 2. DIS: OO'TUDRO DE i882 

Pre~:ide-nnia do S}'. Lima Duwtij 

A'a 1i hora.s~ fei.ta a oham~a., acbam·so pre
~c:nt~ os :Srs. Lima Duarte, Matta Ma.cha.lo, 
Ribeiro de !1.'1 ~Dez;es, Leop1ldo C1111h •, Yicir da 
Andrad~! Rab~.bonn., AJenfarado. Peret\i., Ju
vcnci"o _·\lve ~ , lhMphilo, Antoni rJ dG Sjqueira, 
.Ton.o Ponido, ~ Joa 1uim Ta.v ... res. ,. spi!ld ·la. 
Lourenço de Alllutue··qu'. Gonr;nh·e:J de C~· .. 
valho. Rodrig 1es Junior! Uihôa Cin~l1l, Cx.nt.ão. 
Bezsr.·s .le :.M ' n~z .s, Metton.M"artim Fl"fl.UCiSOOt 
Adriano Piment.Al. Angustt> Fleu:·y, Rego R a~
roo. l\i<J.c-Dowell. Martim Fra.noisco Filho, An· 
tonio Pinto. Pau-la e Sou:r.a., Pa.esO!i 1\-lir anda e 
.-\ffonsl) Cel"O Jr,u'lior. 

CoOO.pareeem de.J_)(_)is da. cham"da. os Srs~ 
c~ rn.eiroda Cunha, Carvalho Rezende: Almeida 
01ivsira, ·Ferr.ú'ra de )!loura, Va.z d3 Ml~llo, 
BaPãO d,a ViHa da. BarrQ., .l1..ndràde Fig ueit•a., 
Silvia-no B.~andào, Son.re~. Alves d l Al"'anj '· 
Prado Pimentel, Uly~ses. Viann •. Franklin 
Oo:ria, H~nt'i t U~~·[ 1r•\U )s. ll<lefúnso de Aranjo, 
!l.·b.eiel, Ar tUjo Pinln , Bulhoes, Tarq••inio de 
Souza~ ·cruz. Jos.é \1a.ri<t nno. Al1neila Pereir&, 
Ribf!..s, Alvaro Co.\minha., Felieio dos San t.o ~. 
ill'istides ::;pinola, Z.tma, Geruiuiau~h Barão do 
Gna.by e Carlo~ A-ffona.o. 

Ao· m io·dla.. não havendo nuruoro legal 1 o 
Sr. p-rluidente decl rs. não ba~el" --es'!lão. 

Falt&m. com ca.tiB& partic:p.Wa' os s~s.: 
Ba.rã·1 da Estancia, Basson, Camargo. CDs tello 
U1•anco9 Go-ues de Castro. lg-n '~-dO Mardn ., 
~1oão Caetano,Ptiaco Pal'<l.iso. P'auHno de Smn:a; 
Pete!ra. da Si)va, Rodrigues Peixr,to, Silva 
M . fr:? e Sa.lusti.ano. 

Falta.m, liem causa p1rlieipada., os Sl''õJ. ~ 
.Abelardo d'9 Brit!, Alfredo Cha.'>"es, Almaidn. 
No!;taeira. , Amaro Bezerra. Affona.() Penna , 
Barão de Ac.a.d~a.Bani() da. Loopoldinl\.Bo-r:OCO de 
Oeni.mJ~;8-\rã(l õ:e Anl.çn.gy. Carneiro da Cunha. 
Coelho Ca.mpos~C .... nr!ido •le Olivelra.C.·~ta. Pinto, 
C:·uz G-1u ·êa.Co ntaQ'e :l. Diana, DIViue .. EstJ'ada 
T~i:xe.ira, EFtcragnolle T a.unay, Fra.ncisco Soõr~ , 
FE~l"'n."nde~ de Olh·eil"a, F. :1cHs:uio. Fe:-reira. 
Vi.~nn.,.,Fclisborto~Gcnoroso },:larque~. Conç~lves 
Ferreit:a~ .Jcsé Pom~·M. Lrtce~·da \Vel"'n&ek, T\'la .... 
noel Carlos, Manoel Portella., Moroira de Bar
ro.s ~ Monts.udon, Olympio V rUadào. Pel"'eir~ 
Cabral. Pomp&lt • R11y Ba.rl>osa. ~ R :d1•i2"ues 
Lima, Rodolph.1 Dantas~ Souz·a Ca.:rvs.lho. Souza 
Queirnz .Junior, Sou2a. Leão. Silva. Ma,ia. SiDval. 
Senphico, T. HenrlqLtes e Vianna V :z. 

O Sa. f o. S.$cat:r .RIO .:l..i conta. do aegninlo 

EXPE 2IE:'ITI': 

mente ~~formado, e:o q1l~ ?· álferer~ honot'ario 
dll exermto JoL D1aa: RlbeJro da ;;:,-Jl va peJe 
provi •!la de rsforrna c.om. todos os veucimsntos. 
-A' COIQ.rU.iSB.;.iO de ,uarinh l é guerra. 

Do Sr. i \j secretario do se.na.J.o, dt3 29 de Se-.· 
tembt·o nlt.imo, eemmunicando qu€l o aena.do. 
a<i•.l ' t1u e· 1·ai dirigir à :;;ancç.<to im le"ri*'l a. re
solaçW da ~!l$e!.llblé<i geral q,ne m·11da ma.tri
cula.r na fJ.c•JJd de de di:rtnto de- S. Paulo o 
a-I amuo Virgilino da Triuda.le. -la~ir.&da.~ 

Do m. :::~mo:.::;r. secretario, e de igual data (3)1 

c'lwmun:.c~ndo qu.e o senado adaptou e va.i d•
l·igir ã fi 1UOÇ.i0 imperial LlS reSOhlÇ5 ·I ·da. S.S• 
s mbléa. geral qui m<.l-nd~m. m&tl"'icular .ua. 
f~e~Jtd,~de .-Je direitG de 8. Pa.n.ll'l C·B a.lumn:Js 
Ant,,nio Justin_te.no du Cha.'?aa Jun'•>r e F 1tlio 
Ja.cin\ho de 'M nJonç.;~~. Uehõ.a, e em. .qualquer 
fa.aui~;d ., de direito do irn?e.rh o ea:tildan~ Jo
JSe -1b.\ao Feraande-i da Silva,.O:..:.lnteirada .. 

Do S-·. 1~> secretario do e;lilna.do 1 ci.e 2 de Ou
tub1·o COI"Nn~e. rom~t,on·do Com ·EU:t:J.eud.J.s a pro
posição que a.lt 'ra. algumn.s dispOe,çõe.c~ d.'l lei 
n. 3.02n d09 de Jonoiro do188l.-'-A imprimir. 

Requerime-nt<>s 

De JMqnim Au ":'U11!to da Co~ta Farr~ira. lle
rlindo liconça por Mia me~os pars. trM~.- de ~ua. 
.saud 1 . -A1 commisd. ") de. pens~e.s ., ordenados. 

-Do eng·nhei·o H1Jgh \Vilson pE~indo -.. ri-
viiagio por 30a.nno.'l e .g:tranth d~juros à' 5o f. 
dtmmto 15ã.n-nns, sobre o-copita.ld L50f):000$, 
p 1r<t a. co'lstr lCç.A"o d'J um dique no porto da 
c .,.ita.l dt;l. R~rohia.~A' commi.:~;;ão-dt~ obra;a pu
blic~<:~. 

O SR. PaESIDE.NTF. di pa:r1 ord&m de di.a. 3 de 
Ou~ubro .'t mesma. d('signadi\ para o dia 2. 

.\.CtA D.l 71& SlllS~i.o EM 3 DÊ OUTCBRO DX 1882 

Pre3idc'ltcia do Sr. L i ma Duat"tl} 

SU:lüfARW.- t::c •·EDI'l:';T~.-Di~.cursos d~s Srs. 'Bel!erra. 
~~ )l eu~zó~, B11lhõo~ J:ndim, loureo~<l do A.lbuquerqao 
(rni.lÜS~tQ .te egtta.tt;;e-iros.l, Ar.d ra•'O Figueira, FBJ'refn 
u~ Mr~m·&, ::miQir;tro oi~ jl1i01Í!;l41o\ ::Bulh~eE J:udim, M.ar· 
tim Fu • ciaoo, CõrtlO.f~.ID, llh.rUm Frand~.:o, ~lfon~ 
Penna, f..OD~age-m, Z .m&.-Di.,cus~iio Q.o prajceto ll. 180. 
p r 13t lll'lç:lo thl J. J. f<~IJDIHle-~ Reze"dc e Siln. DiJ;· 
ClJr~i>s. das Sr ~. Ft roaDdcs- dtt Ql;,eira, :\:l'a.Ua. ~b.ct"tadl) 
•.tn ~M!t·~~arin}, Andrado Figueira., Lnurooço do Alhll~ 
querqu~ (mini~~ro de est:rangelrr.s}. Antonio tle SiCJUflira. 
o Dult!V0:1- Jardfm. Interpoll.ac'.o d1> St. D··lqaewEiiolrad.a 
Tchoir a. M Sr. m,t htM da j u&tlça. 'Diittll:"§O diis 
Sn. DUQUC-E§tuda 1'oiuira e Fllrreiu. do'! M.(JUt:1 (mi
r.istrv d1:1. jnstita}.- Orr;te-m l"lr:l di<J. -para.' de Outubro 
tlo H!3::!. 

O~cio-s; _ A' r; H horas. feita a chamada. ach~m .. sEJ pre-. 
Do. ministerro- doa negocias da Inat"l.D.ha, de J sentr•s os Srs. Lima D IS.rte, Mana M·1~ha Io 

29 de S !ternbro. ultirno
1 

devohendo tlm d s au- Ki Jeiro de Menezes, L~ ·_,pold J Cunba, Baa'3on: 
tographo• ... no cio nado do decreto da aooeru.blea Vieü·a :i e Andrade, .!,.vendo All'es, Bulhões, 
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2• par/e ( á< _3 hora.<) 

lnto>rpello.~ lo do Sr. Duquo-E•h·:>do. Toi:<oi.r:> 
o.o Sr. minictro d • .i usti ça. 

Aa materins designa~a.s p~ra. i • o a 2• parte' 
•los dias 22 c 2õ de Setembro d<> c01•rente a.nno. 

ACTA DO Da 2 l>.C OU'roi\B.O D.C t882 

Prssi!U>teia d<> S;·. Lim<> l>IM·tc 

A·s H boros, feita a eb&m ld&. aellam ·se pre
sonle o• Sra. Liona D<nrte, Matta. Macha 10, 
Ribei1·o de 1\f ·nezes, U!o?>ldo Cutlh · , Vieit· · de 
Andrad?, Rabbona, o\.lcc,forado, Peretü. Jll
vencio) Alve <, The.,plülo, .-\ntoni~> do Siqueir;l, 
.João Penido, Joa 1uha. 'ra.Ta.res, • epi 11d la. 
L<JurOilÇO de Albu rue ·qu '• Goa~:olve• de Ca ·
valho. RodriK oes Junior, Ulbõa Cintra, c~ntào, 
Bezer:a !eM ·n~z s, Me:tun.Ma.rtirn f'rnneísco, 
.Adriano P iwont..l • .&.ugustn Fl<ury , Roso !la:· 
.-os, !vlae-Dowcll. ,\l,rtim Francisco F ilho, An
toni~ Pinto, Paula e Souza, P.assos Mil'anda e 
Aff<>n•n Col'o J<tnior. 
Compa1·~e•m Jepoio da cham,do. os Srs. 

C ·rneiro da Cunha, Carvolho Rezende, Almeida 
Oliveira, Ferr lira à e Moura. V az de .M.llo, 
Bariío Ja Villa da Barra, Andrade Figueira. 
Silrinno D.-,.ndão, Soares, Alves d > Aranj '• 
Prarlo Pimentel, Ulysse< Vi •nn .• Fmnklin 
DoriR, Henri \u • M ll'•tn•s. Ildofo•nao rle Ar.,ujo, 
11boiel, Ar lUJO Pinh •, Bulhões, Tarqninio do 
Souza, Ctuz, Josà \hJ.ri;~nuo . A hueilo. Pereira, 
RibS~s, A.l~a.ro Caminha, Fe.liei,l do9 Santo l , 

A1•istide~ Spinob, Zuna, Gemiaiano, Barão do 
nuahy e Carla• Affonso. 

Ao m •io-d1a, nilo havendo numero legal, o 
Sr . presiden te deel ra não haver -I!S•íio. 

t?alta.m. com eaul!ll p:>.rtic:pwa, os · Srs. : 
Barãn da Eatancb, Basson, C;.margo. Castello 
Branco, Go.ues de Casn·o, llln leio ~lartin ;, 
.loilo Caetauo,Prioeo Pa>o.iao. Paulino de Souza, 
Pe1eira d~ Silva., Rodrigues Peixoto, Silva 
l'vl;fr> e S:~oluatiano. · 

Faitam , aem cansa l''rli ci pnda , os Sr<. : 
Abelardo da Bril >, Alfredo Cba~es, Almeih 
:'ío<!'ueira, Amaro Bezerra , Alfonso Penna , 
Barão de Anad·a, Bariio d& Leopoldiu~.Bariio do 
Gcniurté.B ll'lin rte Ao·açagy-. Carneiro da Cunha. 
Coelho Campoa,C:l.n<\id·) •la Olive'r~.C·st~ Pittto, 
C·nz G •u en.C1ntal?e ·•. Diana, D•1que-Estr"da 
T•ixei 1'&, E•crunolle Taunay, Francisco So~ r~. 
Forn, ndes de Oliveira , F. <~eliaal•io, Ferreira 
Vi •nnn,Felisberto,Generoso Marque.~. ~onç•lves 
Ferreira, José Pom11e•. Lacerda Werneck, Ma
noel Carlos, Ma.noel Portella, Moreira de Rar
ru., 1\foutaodon , Olympio V ol!&dllo, Pereir·• 
Cabral, Pompeu , Rtty l3arb<>sa, R od•il!'ue• 
Lima, Rodolph·• Dantas, Souza C.rvulho, Souzo. 
Queiro1z Junior, Souza Le~o. Sih·a Maia, Sinval, 
Seraphico, T. Henriques e VIanna V,z . 

O SR. t• SzCREr.<ll.rO ,!á cont11 dosegn!ntc 

EXPE~!E~TE 

O:Ucios: 
Do miniater'o dos negocias do. marinha., de 

29 de S"te:nbN llltiruo, de<ol . endo Olll d· s atl• 

tographo• sa.necionado do t!ecreto da. asaembléa. 

gorai, oltorando algumas dispo•ições da l oi 
n 2t9t'> de 18 de J•tnho de 1873 e do regula
mento n. 5461 de 12 Jo Nwembro do roesollo 
anuo. -Int i -ada; olli bndo-st ao sen&do. 

Do miníst9rio d•JB negocio• d• guerra, de 28 
de Set ·mb:o ultimo. rewe~tend.> con veniante
mente informado, e;u qn ~ ~ alteres honobl'iO 
d'l exerctto Joi.• .l.Has ltl bel!'o da Stlv:>. peJe 
provi .ão de reforma com todos os veo.ci.Di.entoa. 
- A' commiss~o de ;.,arinh t c g 11erra. 
o~ Sr. i • secreblrio dn senado, de 29 de Se

tembro uli.i•no, cemmlloicando que o senado 
arl ,. t >U o •ai dtri~ir á san~«~ im ·erial a r.
solnçlío da assemUlea geral~u·e m ada ~patri· 
cul••· u,, fu.cotld de .•le d tr~•to de S. Paulo· o 
a.lu·nno Virgilino d~ Trindale.-luteiraJa. 

Do m &mo >;r. 2e<•reto.rio, o de igual datn (3), 
c_1n;tmunican~o 'I,UG o s_enado adaptou e vai dt· 
:·1g1r á & • ncçao uupcn•l as reaolaçõ e da SS• 
s ·mblé~ geral qu·l maadarn m:ltricular na 
faould .. de tle direito de S. Pauh os olumn'>S 
·Antunio J ustiniano .1M Ch•raa Jun or e F obio 
Jaeintho de !\f nJollÇ,. _Ucbua, e e!Il qu:..lqner 
raeulda:l' de direito dn !rn ?&ri J o estudante Jo~ 
so o!1ino Fer~snde~ d~ Silva.-Intoirads.. 

Do S '. i • secretario do senado, de 2 de Oo
tub"o corrente, rem• l •endo eom smendu a. pro
posiçlo que alt •ra. algumu dis pos.<:(les J~ lei 
n . 3.02<l de \)de JanoiN do 1881. - A impri lD.ir. 

Requerimentos 

De Jt'll!.quim Au~ua\o da. Costa. Ferr~ira P9• 
dindo licença por seis mezes para trat~ r de sua 
saud '· - A' commiss~' de pens~es ~ or<lena.do&. 

;...Do en .~ nhei ·o H•1~b Wilson pedindo '·ri
vilegiop1r30llnnoa eg,.ranti>trle juros d l 5•/. 
dur:•nte 15 aonos, sobre o capital d L50n:OOO$. 
p •l'>l " co"slr •cção dq um dique no oorto da 
~ :>it"l do B•hia. - A' ooauni -sãode obras pu.
blicae. 

O Sn. PRESilll!NTE da ll&~' ordem do dia 3 d.e 
Outubro a mesma designad~ par« o di~ 2. 

ACTA l>A 77~ Sl'!S'ÃO Ell 3 DE OUT08RO DE i882 

Presidcncia elo Sr. Linla Duarte 

s~~UL:\Rto.- B!CI'!:O[l':~Tt.- Di&CUI"SO! dos Srs. Butrr;~. 
cto ~lanoz~1. Tlnlhõo:~ Jn.rJ;ru, taurOllçO fto Albuqaorquo 
(mini~tro 1lo CJilr:~.n·:(l[tn•) .. Anrl ~a·.lll Figueira, Farrolr.t 
d~ ~tourà , lrninistro •IG j1.1sllça.~. Bu.Hrõo~ J:~.rdlm,l!nr· 
ti lr\ Fr.1. · cisco. Collt~rcm, Martim Fr:a.nci!!I ~O, l.ll'oaso 
Peen2 .. f.ontagom. Z .m~.-Dt:.cu$lo do orajcelô 1. iSO, 
preteor.Io t.!O J, L t'aguot&o!t Rato ·,do o Siln .. · Db· 
curscn do; Sr.; . Fern:~ndes de Olitcira, llalb Macba.do 
tlo sterdariof. Andrada fi~:ooira., Lnui-aop~ chA\bü · 
qucrqD ~ (mü1istro da ostnngeir'll). Antu~io ele Siqüoira 
o Dulhõos hrdim. IOilorroll•;ão do Sr. lloqao-~straa• 
'l'el~cin ao Sr. mi 1.ütrn dB. justiça. Dtsr.uuo do& 
Sn. lhtpu.:·E:o;la·a.da."T('bcit3. e. Fonoira. dQ &l oura. (Oii
lli i lt~ d:l jn!iiLi r.a.).- Ord~m dn dia. li ara. 4 l.le Oolabro 
:lo ISS~. 

A's !1 hn1•as, feitn a clla rnad&, ach·m-ae pra
aeut•• <>s Sra. Lim:. D •a.rle, Ma.tta ?.1->rhit. lo, 
it\ooi ro de Mene<es, LT•pold; Cunha, Baason, 
Vieira de Andrade, Jnvencio Alves, Bulhl5es, 
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Manoel Carlos, Gonçs.h·es de Carv~lho. Cil.ntão, 1 á presidencia ds. pro.vincia de Pernambuco nara 
Alcobrado, B•z rr• de Menezes, Rodrigues ,,iJtar i.nfvrwaç\i•'S Súbr • a pretenção de A!>tonio 
Lima, Josã Powpeu. Adriano PiruecLet José Fraac1aco Corga. -A quem fez a re l~ustçã.Q. 
Mar anno., Mac-Dowell~ Rodrigues Ju.nior •. Es- Do mesmo mini~terio, e de igual data, 
eragnolla Td.unay, Ratts~na, ADtonto Pmto, tranoroittindo as infaomaçõeo requorid~o sobre 
B~ri!J d~ Guah:J.:, Tbeophll?, Gonçalv"s Fer- a pretenção do Dr. Caetsno ~o.aquim da Silva 
retra, Joo.o Pent.do, Peretll, Esp,ndola •. Car- Aranjo.-A quem fez a reqmstçao. 
neiro da. Rochal Moreira de Barr-os, Su;.,al~ . . . . . 
Hendque Marq11es, Diana, Augusto Fleu1·y, Do mtn~steno da agrtcultura, ?ommercto e 
za.ma, Aharo Ga.minh.a., B:uào de Canindé, obras pub}Lca:, remett;n.d~ o aut~~l apho do de .. 
Souza Queiroz Filho, A!Jela.rdo de Bri\o~ Lou- cret> legtslattvo n. 3113 de 23 do eorren.to 
renço deAlLuquerque e Alfonso Celso Junioc. mez, no qual Soa M·•fl'e~t&de o Imperador con· 

sente.- lnteuada.~ oflic1ando~se ao ~enad<J. 
Comparecem depois ~a chamads . os S•s. . . . d d 

2 
d 0 b 

Seraphico C •rvalho Rezende, Alm'í !a Oli- Do nüatste;·w "?uerra, . e.. e utu ro 
vei:ra. J.lego Barros, :rtfa.1·tiro ll~ra.ncisco~ Prndo cur-rent ', pedwdu d1a e hur:.1. pa:a. apresentar 
Pirnerltel, G ·ner-oao MarqaE>e~ Crur. Go~vêa.. uma prop:l.it~ do poJGr e:xecutJ.vo.- Marc~ 
Olympío Vallad~o. Paula Souza. Barão ~a i i/4 h~ra da tarde. . 
Villada B·•rra, lldlfonsode ArauJo, Passos 1\h. São hdas, postas •m d>scussão e npprovadaB 
rand ·. Andrad • E'igoeir,,, Tur~uinio ,e Souzn, sem dehate as re~a.cçõ.s dos projectos ns.20e B 
M•noel Portella. Soare•. Ulhõa rinlra, Duque- e 2 .6, ambos de iS82. 
Estr.da Teixeira, Mettcn, V:..z de Me llo, Fer- ~ E' lido 9 remeltido a commissão de justiça 
nandes d'~ Oliveira e Felicio dos Santos. civil 

0 
se.;uinte 

A 's 11 horas e 50 minutos. achando-s 'l pre
sente• 64 Scs. deputados, o Sr. presidente abre 
:\·sessão. 

C 1mparecom depois de aberta a sessão o 
ainda dentro da hora regiments!l, o. Sr.. 
Franklin Daria, Alfredo Cha,es, Silviano 
Brand:io, i\brtim Francisco filh1, F ·lisberto, 
Carlo• Affonso. Carneiro da Cunia e Aristides 
Spinola · 

Compareeem, fóra d• hora regi.mental, os 
Srs.Affon."' Peona, Alves do Ar.•uio. F Beli-
sa6o, Cr-·1Z 1 Antonio de Siq1l~i~.ll, Maciel, 
Ulysse• Vianna, Almeida Pereira, Jooguim 
Tavar's, Araujo Pinho, l'erreir• ~e M .ura, 
Tertuli•no Henriques, Contagem, Ribas, Al
mei'!' Nogueira, Amaro B ·zeru, Sou1.a Car
valho, La.cerda Worn.eck e Ferreira Vianna. 

Faltam, com. ea.usa. participada, Q8 Sr~. 
Ba.rão dlL Esta.acia. Cvelhn Catnpos. c:l1n~rgo, 
c~stello Branco. Gomes de Ca•tro, Ignacio 
Martins, Jniio Cnetano, Prise1 Pnt·aiso 1 Pau.
lino d~ Souza, Per ·ir• da Sill'. Rodrigues 
Peixoto, Silva Matr~. Sal u•tiaM o Ví:mna Vnz. 

Falt\m., sem c.J.USa participr~d~. os Srs. 
Ba.ri~ de A nn.di'. B"'""" da Leopoldina, Ba
rão de A•aç 'll'Y, Can<lido de O li "eira, Cost~ 
Pinto, Ft"&.nci-,jco Sodré~ Geminiilno, 1\fonLa.o
don. Per•ira Cab·al, Pompe11. R,.,y Barbosa, 
Rodolpho Dantas, Souza. Lelo e Silva. Maia. 

SãJ lidas, post•s em discussão e anprova.das 
sem debato as actas d " düs 29 e 30 de Setem
bro e 2 dcú11tubro eorrente. 

'O Sn. 1• SECRETARIO. dá conta do seg"Uinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Do mi niaterio do i mperb, de 30 de S~tem
b•o ulliiUO, pedindo dia e hora. p•••a opresen ta r 
uma f't'Otlf'lBts 'Par~ p.ag:t.o"'nto do dividu de 
O<ercitios findo• deste lllinisterio.-M •rcs.·se o 
dia 4, ; 1 hora da tard' . 

Do mi:nislerio da fazenda, de 1lll de Setembro 
ultimo, oommunieando que· ne'ta àata offieia 

Projecto 

1SB2- N. 2M. 

Introducçrio ao projecto de refo,.ma da Zei 
rsgi'll~ental ria c amara munic~at cta. côrte 

Todos affirruam ; logo é verdade que a in<ti
tuição muuicipa.l .se <t.Cba abatida. e desj_Jresti-
gl4rl~ entre nós:. • . . 

Mas e um anmna phtlosopho-soctll.l que 
essa instituiçio ma.1•ca., como uu1 ther..nomett"01 
o· grau de virilidade e de vi~ didade dos ?Ovos. 

Logo ê li.e -rigor que canfessemog s. f1•aque?.A. 
de noss' orQ'ani.açiio social e a necessidade de 
9e lhe imprimir 1nimação e yigor. 

A decadeneia do olement<J munieipal no Bra
zil é obra ex.cl11si~·~t da cent~lisação a lminiatra.
tíva, que, chamando toda a attribui~ãc> para o 
poder geral, determ na a anemia e inerci' do 
poler local e a indifferenç.a. q11a o cerca. da par te
<la. suciedM.o. 

À natureza dea-nos em nossa propria. orga· 
oização o typo que não devemos desdenhar noo 
syatemas que instituirmos p•ra a soc iedade. 

A arte é a iwilaçã.o da n •tul''"" e<> individuo 
ê o elomen to hasico da socied•de. 

No organ.iemo huma.n.o h& um centro~ aemo 
qual ás parte-s do corpo aerhm elam \ntos inds· 
pendent s, produziriam a d•Jsordern e.u vez de 
eoneorrerem para s.harmouia dea.cçã.o. 

E~se centro. poz-ém. é sirn:Jles regulador. em 
v;;z de a.er o unico a. cx~rcer tola a fu:1cç:i:o, e 
n.io ~ira do meia -vivificant~ e esthuula.nte de 
tol os os orgãos senão a fo1"ça precisa. á. éoergia 
de •ua acção especial. 
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Si essa distribuição nio 'fo$Se feita coai 11 ' eixo do mundo admio:ietr atívo-aocial, con2ti
j usto. iguo.ldad>, qnc se n<fmi r&, desde o centro I taíd9 sega.ndo aqu&Ua norma. 
at.à os mais insignificantes or:r.Ios, a saude, o ! O governo geral, oio sa.hindo d;~. espbera 
bem estar gural do . corpo, seria subotituil!o 1 d011 inlereases da ma•sa social. em geral póde 
pela molestia, a1é :i morte do cotpo. j' ser muito sati$fa~oriamente deaempanhado p or 

homens comtnnns, que, alem da limilação de 
•eus encargos G mesmo por causa dell.a, dia

As leis humanas, p ara serem pro'l'eitllsas, poroo de t<Jmpo para. estudarem attenta/.mente 
devem ser model.>das ,.elas divinas, que os as- os a._~gocros 8 . d! melOs para leval-os "' con-

. · f h 1 · t veru.ento exeellÇILO. 
pmtos 1vrea c amam - els nl ura._es. O governo local, gue á o essencialmente im-

Sob o llonto de <ist3 da. adminiett·~ção, deve cumbido da. administU)ão publica, oompreli.en
•em duv~da h&Ter um eentro d e acç!o ; ·~as deudo, apenas, a l imituda eapb.era de u.na c:ir
cs~ .• -'!~ d~v~ absorver todo ll Jl .der, que e o cun;OGripção ou ma.nicipio, estaci s.o alc:.nce 
prtJ!ctplO Vl>:ifleante de todOll os orgllos do tne- de todo o cid~dão po,rqu&, no caso, o el)Senci~l 
c:uuarno SOCJ%1.1. não é a. illuatraçA'o, o o cCin'hllcimento e o senti-

Toda a funeç.'io publica admi.n\sh·ativa, con- mento à:lii neeessôdades do município. 
centrada Olcl11siva.menle no governo get·al, Quem diz govern.o l ocal ou municipal, diz 
traz donS fllllldes A inealcu)aveis prejuízos Õ. governo do p<Op<ÍO iot ··r.,_so,d.o, do [JOVO, O llll>Í• 
&ociedada. . empenhado no desco,..olvimento d& seus pro-

O primeiro é n congestão do cerebro .Ocial prios i<lt ·resses; porque, sabendo cada cidadito 
o a cons~qu<:lnte a.nenüa dos membros, o qu~ que da camnra quo escolher, e s() della, de
re~ulh paro aquelle iwpo'8ibilidnda macerial pe.Ddorá "bó·• ou mâdirecç>h dos uegocioo que 
de a Lt>-nder & todos o~ in teresses da eomwu- muito particularmente os aJfeetarn, ;erà escru
nMo e pat•a esle; indíff6rença, rctrahimento pulo>o na o.acolh:l, Un to _quanto severo. liOjnl-
clU relação n tudo o que entende com a eo.usa gam•n.to. · 
.publico.. O govern.o municipal ou -. administração 

O segundo é a substitnição do s~ntimento feita ? ··las manicip>li<lades, a lém da incnlcu
social pelo d~ egoísmo, o mais terrivel cancro bvel Vslltagem de ver e · :tpa\p:>.l' quem mais 
a devorar a fibra mora~ ·e patrio!ica d~ um intel'esse tom as JJ&;essidades de cada muni
povr. cipio e -de derramar por todos estes, o que ({Uer 

dizer por todo o paiz:, o remedio para taes ne-
Desde que o cido.d:>o ru'io t~m direiro real cessid ,des, coma, ainda, duas outr.,,., que ~ão 

de iaterfet·ir na ges tão da c~usa pablica tor- da transe ·ndenta l alcance. 
Wl. .. ae--lhe a..:tranho ; ntio a coneidertt 're.s sua ; 
considera-a co usa do Jl der que domiu, repu
tn-o. re; illlius; e disso 1'esulta : que só cura 
de seu i~teresse privado, rouco lhe iarportando 
o ,u. soctedade, a. cargQ dos governante.,. 

D<lus nõo julgou conveniente contia t· & saude 
e 1\ vida do corpo humano exclusiv~menta no 
coraçâo. 

O homem nllo deve ter a pretenção de fazer 
cousa melhor, confundo todos os intot·ossos do 
corpo sooi11.l e:<clusiYamcnte ao eoraç;1o d.> so
ciodado, q11e t~m o nome de governo ger,,l. 

EnlN dons rovos que tomarem cnminho
mu p ·I& send~ qua llle traça ~ lei diviDa na 
organi,.çlto animal ~ outro p · l~ qua l eva á 
concenlrção em um llnico poder de toda n for

. ça e dn e~clll9ivn attribuição de administrar ; 
vejaUlOS qual dis •><íe de maior sommade elemen
tos e d& prob:.bilidt.det para alcançar, em mai> 
breve tel>\po, o fim·' que se propoz a humani
dade-á. pet·feição pelo progreaso material e mo
nu. 

O que seguir a norma descentraliSlld01'a, dis
tribulrã. a funcção pnblica por um poder geral, 
que t~rtl encat·go de velar por tudo o que pos
a& intere>s~t· á communhlio, e por um rodar 
loca.!, qu.e aerá i ncumbido de tudo o quo fõr d l 
i nteres..-e paro o cl.:l:ldilo. 
. A socie.1ade, em geral, e o cidadão, em par

\icnl:.r, ela los dou~ pólos e111 que se firmara o 
v. v.-32 

A primeira e que o cidadão de todos 0a pontos 
do paiz adquire, n• administraçãG de seu muni
ópio, conàooimentl) a pratica. do direito aduli
nistrativo, habililaado-se, dest'arte, para os 
mais a.ltos carg os da. re. •Ublíea, onde hoJe fazem 
e:1ercicio de aprendiza&-em quasi todos os nossos 
govern!l n tes, 

As municipalid•d o.s, eonstitllidas seg11ndo o 
l'i>gimen da dosc&11tralisa.9!iO, sorão, portanto, 
centena• do milhar os de escolas de administ•a
dores para o pai~. 

A segunda é que o cidadão, le1•a.do pelo seu 
P<'oprio c intransitronte interesse, tomará p~>rte 
~c:ti vo. na organiza.çiio c no. dlrecção do governo 
lll.unicipal, e\ con~ ~s-uintemen.te . não serà. in
dilfet·ent~ li oau~ publico., que terã como 1111 
sua e não mais como rcs allias . 

Pelo livre regimen mnnícípa.l, seri. llm factor 
em. vea de um Ru.tomn.to ; serà uma .fi)rça., ecu. 
""z de uma massa iner te ; será nm patriol:l, 
em vez d l um egoísta. 

B quanto avançará. o povo que, em V>z de ter 
um !lllÍCO cenlro ele ncção, acabrunhado pelo 
peso dos neS'lclos qne lh~ incumbem, tiver 
ta.nto~ centros 1Uotores efficazes quantos fôrem 
os cidadãos que o constit11irem 1 · . 

Alé111 de t er-se, nesta tystema, a divisão do 
t!'llbalho,o quo <i eondiçllo essoneial a tod t a ilõa 
ndmiuiatrnção, tem-se coocurrentemente o con
llueaci•~ d011 ed1rço« </e todos Oi mambroo do 
soci<!dode, o 'lue ó condição inestimavel para a 
accelers.ção do lllOvim ento social. 
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Aquelle que segnir a norma centrdindora. 
concentrará toàa a funcção admiD.lBtra.th·a em 
um uni co poder, que tomará o ingente e in&u-
1,era vel encargo de resolver sobre tudo o 'l ue 
posaa interessar, quer á communhão, em geral , 
quer a cada um de seus membros. 

tado, . o.o puso qne aeotov~lam:se os que qui
zerem penetra-r em um esCI~!>tOrlO parhcul:lr de 
algam~ empreza. 

Os homens encarregados desse ~overno , cuja 
esphern é l.ão vast' ., precisnrn, para bem d_ese~
]lanha ·em a misiiio que lhes pesa, da. ~ctencta 
e pratica. de todos os r~oo de conhectmentos 
humanos, do tempo para es111darem :caos os 
netocios que lhes aio s.ffe_,:tos e de m.e•.os para 
satisf.,erem todas necess1dodes do pa1z. 

T;es homens não prodaz, nio póde produzir 
!'sociedade, e á porque, sem elles, o governo 
centralhador é necessariamen te d<:fitient.e e 
&!ta mente n •civo, que oa po\'oa que o -adaptam 
sã4 retardatarios nas vias do progresso e vivem 
queil'OG06, descrentes e indifferenles. 

A acção desse governo, por melhor que sej1 
a von tad , de que1n a exerce, gaota-se contra. o 
impossível. 

Um homem nem póde sabor a fundo t~ 
ao scienci.as e artes que entendem com os va.rtos 
uro.os e especies de negocios geraea e partieu
Ja.ree de úm povo, nem pôde ler & estulnr ~•se 
mundo de· -paj>>is que ao reforom a. taos nogo
cios, nem, finalmente, a.ind~ que muito rico 
sej~ o pe.iz, pódl ter um thesouro que de para 
satisfuzer todas as Mcessid•des desse pai?.. 

Alórn disso, fix:tdo em um ponto, nüo ~onh•ce 
senã:a por informações, o m~~oie>t' d:.~o vcz~s oi vo.
das do intere•se pe•so ,J, o que precisam ao lo
calidade• distanciad:u; daquelle ponto. 

Demais o syste'illa centralisador a~asta. o el
dadao d ' gestão directa e íuteress•da da causa 
publica., de modo que 6ea ello ~otomt to, fica 
m:1.!.Sa inerte. torna-ac egoiata. . 

E, por sobre tudo isto, oooorre <1ue, r esse 
tal systema, oe homeus que gove rum apreudem 
depois de occop1rem os carg06, em vez de Sll
birom a ellco quando jâ. es tiverem habilitados. 

Di.&ule desaes dous qUAdros n«o h~< como vt.
eillAl' na preferancia. 

E, si do es~11do espeeuh tivo doooer-<ia á 
apr~ciação da hiBtOt'ia de varias naçl5es hodier
n .. , reconhecer-a&-& q14e u~o h a. pret:onceitos 
n1m euger&ção, no que. fica exposto. 

Em Inglaterra, na Belgiea, na Suiua, o ea
pecialrnente nos Estados-u nidos da Americs 
do Norte, a administt-ação publica é encargo 
das municipalidades. O t;overno ger&l ó apenas 
o regulador de••a adwiuis trac;lio, sem por an
tra ves á ampla l ib1rdade de ·acçao daquelha 
corporações. 

Considere-se u questão por ontra f~ce ; pela 
opposto.. 

llm F1·ança, emquanto hou-.a de~entrali
•a9li:O Gdminiatrativa, embora nlio ío•ao amplz.; 
emqoanto o ddadilo tinha parte no govern o da 
nação jamais se vi11 o ficto de entrar 11m exer
cito inimigo pJr seu t~rritorio até á sua. ca.pital, 
não receb ndo do. parte da pupula~io aqucUo. 
agg,·essão qtie tanto tem distinguido outros 
povJS meno. afamados . 

Esse facto, que presenciamo•, foi il:tcontest&
velmente o o ora do regimeu napoleonico, da 
centr:Ul01>~ "pnrads.. 

Dessas · succintas ponderações resulta que 
não é infundado ou iln~inalh·o diu!r-<1& que a 
·decadeocia de uosso eleruenlo wunicipal ü c:m
soquenein: natural e forçada do ayatema de 
eontralioação administrativa, que Impera no 
Bratil. 

Não temos, por causa del!e, vcrdadeiroa ci
dodãos ; niio temos, nem podemos ter governo 
mu>licip!L.l bem organizado. 

Eia tudo em breve o pa.la'-=. 

O remeclio pua tão serio m!L.l deriva da pro
pri~ n~tureza desse :· -consi.~to om r emover-lho 
a. cau~a ; cons11bstincia.~e na. administração 
loeal, a cargo das mun'cipalidndeo. 

Quero fazer uma conces•i!o aos que peosam 
ou dizem sem P'nsar que não estamos em con
dições de ~doptar aq uelle systema, por fal
lP. carem-nos, a.bi pelos nosaos remotos DlUni
cipíos. ltomeas apl<ls pa.ra exercerem tão im
porl:lntes attribuiçõee. 

A ~sses poderia ea dizer que si não t emoe 
gente q,ue sim> para nreadoree d~ pequen01 
m11nieip10S, cnja admin istração pede mais bõa: 
vontade e caracter do que l<lber, jâmais os te
romO'l, continu .. ndo o nctuál regimen da tutollll 
goverll!l.men taL . 

Si no governo do Estado lldmi ttem-ae apren
dilea, porque tantoa r ·ceios a ·reape1to dos mu
nidpio<, ondG o• e rros nõ.o poderão produzi r 
resultados tio fu11estoa 1 . 

Noa pr1meiros tempoa dsvo ho.v~r m11itoo, 
mli.a uns serão pelo propt·io tempo corrigidos 
~ 011\ros sel·o-~o pel~< repre .. ão dos proprlos 
1ntere8s&dos .. 

E nunca chegaremos a ostah•leoer o systoma, 
que reconheço por melho;:,si sGDlpre recu~rmos 
diante de nos.ao eondtçoes, que cert»m.ente 
s&rà com elle que mudarão. 

. E' por isso q_ue aquelles povos vivem · felizes 
e prospe:a.m tanto quanto é possível na tern._ 

E ts.lo >. dc•centraliu çio nos E~tados Unido1· 
que Toquevi!le diz ·p"der-•• ouvir voarem .. 
moscas entra.ndo-se em uma $ecre~&ria de e•-

Qctoro, porém, já. di;:;M~~ f~:z;er oouce ,são &. 

esses patriolioo• receios, ~bstendo-me de propor 
uma refor.lla g et•al, que daria a prova do·erro 
em que lo.borom os que os tem. 

Uma. coa.sa. me devem elle:s conceder, e é 
que o mnnicipio da córte llio tem p enuris. de 
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pessoal irloneo .; e, portanto, que póde bem ser 
tentado aqui o systema que, em um aeeulo, fez 
de no•sos irmão& do norte o primeiro po'l'o d~ 
Ame rica e o rival dos primeiros do mundo. 

O projecto que offet•eço à considera~.ão da 
angusta camara dos Srs. deputados liberta u. 
cau .. a.ra municipal da eôrte da Bujei çào pern.-
ciou além do aviltante par~ o povo fluminense , · 
em q~e t em vi v, do até hoj e ; dá-lhe autonomia 
e poder proprío para admini>tra.r o município 
0 efficazes g-arantias a todo~ os interesses que 
~.om ella entendem ; firma , emfun. como um 
enoaio, o principio da livre acção das municipa.
Udades , estendendo-o da cõrte aos demais mu
nicipios do l mperio, successiTamentc e. :i me
did& que se forem elles habilitando para a 
pratica do novo sysle<na. 

Noo •e dlrti qce provoco uJDa subveraào. 
A r forma -não é geral ; é limi tada ao m·o ia 

adiantado m11nieipio do lmperio, e só chegará. 
aos outrca quando elles estiverem habilitado& 
para recebei-a. -

Só uma obaocação lastimavel ou occultos in
t.litos poderão fazer que se negue apoio a urn 
modo tão prudente quanto razoanl de plantar 
no Brszil o melhor systema adminiwativo. 

Con..-encido de que nil<> o pro formula que 
liboraes e conservadores proteste.m eon•ra. o 
abatimento de noesas municip" lidatles e clamam 
por sGu reerguimento; estou seguro de que uns 
e outros acolherito o m•u proje ,to; sob o ponto 
de ~ ista geral da reformo que elle. en,cerra 
~elo que julgo conveniente ~acentuar aqui as 
tdéas eapitaea eJll que assenta. 

Serll isso o llBsampto d!l sogund• parte deste 
trabalho. · 

I! 
Além d• cau"" geral que tem feito d egenerar 

entre nós " &rvore qne tão precio5oa fruct Je 
produz em mais felizes sociedades, actuam &Obre 
" carnara municipal da <ôrte outru não in
dign'l8 de menção e correcç!o. 

Nu nrovinciu, p•lo facto de ficarem as mu
nicip•lid&de!l maiJ< diatanciad .. do oontrc absor
vente, gozam ellas, ao menos, das prarogatiws 
que lhes confere a lei do i de Outubro de 
1828. 

Aqui, a. municipdida.de llÓ gull.rd& daquellas 
~rerogativas a. que lhe per_mitte rennir-se sem 
lieenç• do govern o e queJandas. 

Vou provo.l-o com Oll facto$. · 

racter de consultiva, mas ot·a, pela ullima re
forma, ef!'ectivamente com podere• proprios para 
res~l ver e execuw·. 

· A cain&~·a. ó que vai ficar c01·poração con
sulL\va na materia, e isso mesmo quanJo BC 
quhor preetar.lhc esoo homeno.gem ou qua.ndo 
se precisar de alguma postura que dê maior 
podet• li junta' · 

Em · mate,ia de policia é no torio como a 
civil tem ab•orvido " municipal, chegando a 
impor por sua conta as penas pot• infracções 
de postur~s . 

Na parto administrativa, propriamente dita, a 
&bsor900 a inda é mais caracteriaada' 

Por oua lei organica a camara tem o direi to 
de governar o m~nieipio, promulgando poslnt'lls 
ou por meio de resoluções . . · 

Aa postnns de,·iam ser provisoriamente ap
provad.a pelo ministro do imperio, que as le
vari~ ao corpo legislativo para ·dar-lhes a defi
nitiva appt-onção. 

Hoje o ministre niio ~ limi~ a. approvar ou 
reprovar uma. postura municipal. Adquiria o 
direito rle modificai-as; e dahi tem r eoultaào 
que as posturas ccnfeccio.nadas p J o• eacolhidos 
da popal.açlio, o. quem ollas interessam priva
tivam ·nt~ . e que mai3 do.\"<)m oonb&cer-lhe as 
necessidades, são alteradas como suggerem ao 
ministro seus aiUiliares de secretaria; e muitas 
vezes d~ modo t!lo completo que sóment~ con
sen'Mn do pr.ojecto original o titulo ! 

As resoluçlíes, e•sa; são desfeit~s por um> 
simples portaria, desde que um mnl intencio
n ,dO, cora Lra:ria.do em .seuS' interesses, recorre 
para o ministro ! · 

Que effec ti v idade ten:, pois, aqusllas impor
tantissirnas atttibuiçõea; que são os meios 
odminiatntivos de que dispõe a camam! 

Em verd~de quem administr& o município é 
o governo geral 011 seus auxiliare• da oec.rc
tarla do !inperio ! 

Pela lei de i828 tiÜha 'a camaro. o direito de 
org&nizar •eua orçamentos, distribuindo a renda 
pelos serviços rnnnicipaes, seglllldo .a eonve
nieneia da cada um, e dando. no fim dO oxor
cieio, eontae j1181ilieadaa de ana gestão. 

O governo, porém, fez-se o collfeccionador de 
~ea ol'Çàmont ,s, pelo mesmo processo empre
gado eom r al .. ção as poaturas, p ,]a fac.,ldado 
que se arrogou de o.pproval-oo, modificaMo-os. 

T em resultado dahi que ministros, sob in
formações de sens auxiliarês, hão transformado 
ccmplotamenta o• orçamontosfeitos p ilaeamara, 
diminuindo e até aupprimindo despezas com 
certos serviços ~ augmentando e creando·as 

A le i de 1828, JO. de si estreitissim& em rala- com outros ! 
ção ao progresso que te!llos feito e mais ainda De modo que, em definitiva, os juizes da con
par& •~rvir de base á administração de um pa!z v~nieocia ila diatribui~o dos dinhei~' ~ ~imi
com > o nos1o, di põe que as cama :-as rnu 01- ct ·~s.es não s&o os e acolhidos do tnUnlClPlO, o a 
eip•ea incumbe curar de tudo o que entender que se dedioam esp cialmeute ao eootudo de alias 
c~m a a.d"!inistração, policia e hygiene de ouas 

1 

neeessid~~es, s!o os mi'!istro~ de ~stado ou 
cu-cumacr1pções. · seus au;ihares da secretaria do 1m perto i 

O governo. porém, tem reduzido, por avisos e • ' • 
d•cl'1lto;, loJas ea•a• sal.!ltares attribuiç~es a. 1 A prerogativa; de prove L" a Yiação publica foi 
simples Íúrmalidades. - . ·1 cassad& â CAm8u da cbrle, como sn evidencia 

Quanto ao q 11e entendo com a hygiene, reti- do facto de clLama:r o governo a si o di rei to de 
TOU J!. c•mam da. corte toda a Ílltorferen.CÍ&, COnceder !inhà9 de bonds ~JaS l'UBS d>< cidade. 
•!'êr.ildo a. ju!Lta central. a principio com o ca-· • • • 
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A de tornecer agua e luz teve o mesmo des• 
tino, a p1-etexto de lhe faltarem as rendas, eomo 
si lho nilo tivessem sido ellas tiradas por ell~ 
proprio. 

A de manter o aoseio das ruas . c praça• lam
bem lhe foi tirada, juntamente com o serviço d•• 
irrigação, da canalisação das aguas pluviaes e 
das matarias fccJCS ! E', pois, bem verdade 
que oó lhe reata. o direito de reunir-se publica.· 
mente, sem.liee:nça. do governo! . 

De todo este resumido exposto resuHa : 
1.• Que a camara da córte estâ privada de 

todas as attribuiçãcs que deve ter, que precisl 
ter, que é de sua indo! e ter, como corporação 
a.dministra.ti~& ~ 

2. o Que fa~ta-lhe absolutamente a libet·d&de de 
acção, quer para resolver, quer para executar. 

:l. o Que soffre deficien~ia de recursos par., 
satisfazer snas nbrigações, por Ih'm; ha.v~r o 
go~erno extorquido, no valor a, mais ue 7.000 
rontoa, dehando-lhe apenas, ulnll ronda de 
1-200:000$, que faz rergonba dizer, quando 
sabe-se que a munidpalidllde de Marse lha tem 
4.000:000$-qne Lyon tern igual rend•-que o 
Porto tem-na equivalente a 5.000:000$ nossils
e que Bu ~nos Ayres km. .e eis yezea a. CO!Sl.. 

Deote reso..mo resulta ainda que a deoadencia 
da noss~ munictpalidade provém e·p~cialrneo,
te do dua.s causas-da reatr-icção :\ sull hber
dad& de a.cçio e da deJlciend a doe recursos de 
que dispõe I' ara der satisfação às nec~ssidades 
tl.a primeira cidal e a~ Amer ica. do Sul. 

Os fautores da lei dG 9 de Janeiro de t881 
cogit<Lram de remedios o. os males daqueli~ mu
nicipalidade, mas gttiaram-se por fal•as apre
ciações. 

Ponsat•aru que todo o mal des~vp~recE:u 
com o augmen.to da n.um.OI•o doa VCL' ·11doL•ea!coru 
a sua não re ,Jagibílidade e com a eleição do pre
sidente por voto dos vereadores. 

.Julgaram que o vicio era das pessoas, quau
do ~ verdade é quo es lá olle encarnado na in
stituição. 

E. a. Jlrova de quo é a instituição e não os ho
mens q~e precisam de remedio é de simples 
observação. 

Emquanto dei:uram liberdade à c•mara, 
nunca houve clamor contra e!J. . O clamor 
começou q ua.ndo o g-overno se fez seu tlltor e 
augmentou á medida. que a compressão se fez 
a m •is e mais sentir. 

E' possi ..-el admittir que nestes ultimas 20 
anncs, durante os quaes têm tido S!iSento na 
camara mais de i 00 cidadãos. todos os escolhi
dos do povo sejam relaxados ou relapsos ? 

Não- A explicação razoa vel e que, creacen
do a cidade, augmentaram as necessidades de 
mllis ac~. por parte ~e oeuo administradores, 
e de mili avultado• recursos_ 

E eomo em voz d~ se alnrgar ~ esphera da
qurill.a. a.eçio e d ~ ae dotfl.r .a. cam::ua de maio
res recursos. ~fez·-se lll'ecisamente o cnntrario, 
reoultou dah.' que O!l ver>adores nll<l pode
r~, a ~espeitQ do maior desejo e da m, is soh
ell:. acllTida.de, da.r satlsfac;ão :io e:tig>ncia• da 
população. 

Ora, o povo não vai estuda<' ao coudi~.õcs d() 
•ua municipalidade. O que sabe ô o quo sente; 
o o que sente ó que os se1•viços a ca~·gu 
della não são feitos como tem o direito de exi· 
gir. 

Dahi o gr:i to contra a es.msra., e o seu doF;
eabimento no conceito publico. 

Si o reruedio contidv n& lei de U de J~neil"o 
fosse su:fficiente, .seria elle a prov"' a. mais 1'0-
bus:ta da insubsisténeia. do mal. 

O augmeMo do nu meJ•o dos vet•e., dor e.< c 
cou yeniente ; mu só para po<ler-se da1· satis
fac;ào á necessidade reconh 'cida-d~ separação 
do ~~eculi.vo do deliberativo rl11. camara., sem 
a aspbyxiantc tut~lla do governo, como pro
ponho em meu proJecto. 

...-1 · 'ltro 1·aele içao dos verea..:lo1~cs t si Lra:r. o 
beneficio de co:>rct~r &busos da P"~ le daquollea 
fnnecionarios, que sejam ca· ·az~s de os pra
ticat• para o fim do fazerem clientela, p•·o
duz o maior dos males, o de ser a admini
straçlto m!lnicipal con-fi.uia.. sempl"P. a a.pren
di~es. 

A canuira da córle, que poucos conhecem. 
lem uw expediente tão pes1do e tão sério com> 
qua.Icruer ministerio, · e mais complic tdo e 
difficrl do que o de qualquer delles, pela. sim
ples r·azão de que encerra questões que JOgam 
com o direito~ em .seus dLíferen te.s ra.mos ; ques
tões economica.s, que reclamam con.becimentos 
de finanças; questMs industriaes, qne exigem 
conhecimentos de engenbnria, da commercio e 
o1ltra:s ; qu:-stões de hygiene, que não dispcn~ 
sn.m conheciruen~os de sc.iencias naturaeg e 
outros espeeiaes. 

<Sendo ~ssim, póde-se affirmar que é mais 
fa.cil ser ministro elo q_Lle vereador n.a cõrtc ; c 
qLte este nn fim do quatricnnio é <1 ue po
derá coruprehendcr os ser'li~-os a. ea.rgo rla ca
mn.la-

E L111to é i&i.:$0 \'cl·d~de c.1uc át~m-'i~~ ucr;;su 
"liuvião d~ vere:>dores IJ.Ue tc lUOs tid), dous 011 
tres unicos qne se tl~emm sm\horce de tacs 
servi~os. 

Deconc .testas c-onsidoJ·~~õ~s c do pl'inópio 
de que em administrat;iio mais vale a pt•atica 
do_ que a scie~t~i~-que /> \lm erro querer-se 
prnar o mumc1p10 do d1re1to de -raeleg;:n· o; 
v' I'eadorcs que se ddica.ram ao serviço pu
blico. 

Si o vereador, por tet· o· dit·aiLo. de t·celekão, 
sac,·ifi.ca o intere~se publlco ã cl'antella, o cor
rec~ivo es~â no eleitor, que é quem sofft•e, como 
rnunicipe, as ruins consequencias de tql 
abuso. 

E, si o el~itor n1ío tem a integidade, ou a 
energia, para proceder ci vi comente, cntào ni'io 
ha corre c ti vo possível, r> cionalrne:nte. 

A yer.iadeh'a doutrina é deixar a? pD1'01 que 
é o interess 'do, a lib ·r.lacla de escolher novos, 
011 do r~olag"r os antigoe veroadoL~es, como lhe 
pa.rece1~ m 1is coD:voniente. 

Si escolher mal ou escclb.el" õeru sti " si 
1:ód ~ a.ttríbuir as consequencias; e nunc a. L~réi 
o dir>ito de dizer-e<eolb.i mal porque n"õo hve 
liberdade do escolher oo bons- · 

.A designa.ç4o do presidente pelos pl'oprios 
Ye~.tJ.dOl·~s. é u'Ql maio de .wita.r-::~e qu., s ~ja!.ll 
eleitos presidentes homens sem os precisoo re-
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,1uiz;itoS par.• desempenharem tlio ;,Jto cargo ; J>ondo-o existir onde cUe apeQliS ó uma lllaui 
não dev •, porém. ser aceito, cl~sdo que s;p...-a- fe~taçllo, tomando o symptoma pela n:olestia. 
, 0 0 o<ecuüvo do deliberativo, o que <i o pre- Si b~. como creio, sincero desejo de todos os 
sidcnte o ineuil!bido do execu tivo. brnzileiro• de extirpar o cancro que· sentimos, 

Com elt:ito é imprescindível t~l •c?ara~o ; é preciso irmos muito além do que f6i o leJ;-is· 
c desd l que o pre•ilente <lu. C:tm&r. • tew a •eu la3oi' de 1881, é preciao fazermos •lm~ reforma 
C.(lr/)'o o o:s:Oê\.ltb'o, fl.•ls po!iiçito é oquivalente â t•o.diea.l . 
de 

0
presidente de província; não póde sor de- A primeira condição de forç.~ o de mo:alid~de 

pendente rloe represcnl>\ntos do detibera.tivo, é p:u-a a inst i tuição il sua completa autonomia, 
preciso que um e outra> tonhAw pú<leres distin- ó suo li ber taç;;:o dn tnteh do governo, ó o re
ctos e indopeodentes . ou.belocimenlo do •u~s unive=•• o seculnre• 

Reconheço a necGssid •do de se remover o attriblti~ões e de su~ plena liberd:>d~ de acção 
vício doroio:\nt.e de seo·em eleitos presidentes dcnli'O do ci1:culo daquellas 1>Uríbuições. 
pesw~s que na ' estão na altHra do c:l.rgo. ·;i c i:> O meu projecto tem essa base. 
resultante d~ l'órmo. d& eleição municipal, pêlt\ 1 Dou a cam.,·~ o govorno ecooomieo" o.dmi
qual o povo v.ot.a. em tantos cido.dlios p:l.i'a verea- I nis\rliti ·:o do município em toda a sua plenitude, 
dore •, e é reconhecido presidente o que obtem s~m dependeneia de poder a lgum, salvo quanto 
mai• •otos . :l presta~üo de sons contas, que sujei to :i ca-

Reconheço quo por tal syste.mo, n~o podendo roar>dos depulRdos, o quanto ás sno.sresoluçõcs 
0 eleitor escolher >óment • possoas aptas para o!l'eMiw.s dos direitos de teNeiros, do interesse 
0 logar de presiJ ente e prest.a.H4o lllenos ntten- p~blico o das l eis do ,Paiz, que suj~ito, em caso 
ção á esC<Jlb.:. dos s iwple• v.,. •i\dores,aeontecer:! ele racurso, no primeu·o c~so no> tril>unoes ju
que o mais votado seja o ma: no; eompGt~nt OJ dtci3.nr., e nos outros á. c~m:u'O. dos àoputu.dos. 
dos eleitos. . . Para exercer ~s anribuiçile> que lbe c ·.• bem, 

Declaro, p oróm, que o ll"io d e remediat• esta a c:~mara dividir- se-á em Ires secçóe• : n de
mal, n'o é o adoptado o.a lei vigcnt •. que, si o liborativa, comp··~~, de todos os vcreadorea c 
remove, prodnz ao mesmo tempo entre - o <h dn presidente ;-a ~drninis~ra!ivo, com?ost.a. do 
sujeiçdo do presidente a~s Tereadores que o c~u>u>isslíe.s po~ eUa notne:?.cla.s c do presidente, 
elegem. . - e a ex,:cati 'l'a, o:clcsiv!\menle a cargo dasle. 

Si a camara mllnicip·:! fün simplesmente .{ ckliberatita resolve sobre todos os no-
deliberlltiva, como são a• as ;emblé:19 g;at•Al e goci~s elo intereos~ gJral do município-sobro 
provinciaes, nadá mais racional e con1·~nionb o~ lJ M lhe vierem, em (:rau de recurso, da 
do que a.qu&lla expediente. nclminist>·.t tiva.-c sob:·e os que esta não pudor 

Desde .. ·porém, <Ju• " p>·esi<bnte tern a si '" rcsol\·er por un~nim!dD.de de seus w e.ubros . 
nttribuiçGe• do pod •.r cxeeuth·o nnmHral, ó Além dissJ é clln que npproy~ as posturns 
intuitivo que produz el!e ·ifeitos perni•·ioso>. - es bxla=c;m <l~ con tas- os orçamentos-que 

Em >nell projecto ou concilio nmbos os in- tleercla n revisão doa impostos munieip:>.;;s-e 
lereMos ; evito o mal ,.~su lla :tlo d~ clei•;ã? po- ttUO Iom:>. contas no cxocu tivo. 
ptds r c o d:1 eleição p:d os \'Cr 'udorcs ; t.lt>tt ... \ aclHtin isc~a.l ::oa tlc:.lpnebu. o ci-pedi.cu.L~
al."rbas no pt•i.noipío da 1)1!\' o pNsi-:lenLc d~" t:~~- rc'Oh·c o ; nogocÍ•J; do intetc~' paa·ticulat· c 
mur:\ ur.n cid~tdtlo aa .o.Llttu·a cl:ulltclb c:t.r ;o c i\O conlbtcionn as pustl.\l'rtS, Q.'S l)(l.b.uçt.~s c os o1"4;~~· 
de ~~L· elle lü.u lndapeudeutc, cuma I'Ciii'O ~c ~t- lWHlL~ . 

~an_to do ex~~~utivo, lrun.nlo ó? t~ini~l.ro, oru l:o- Estíl. s~.:c~ão t·ompVe·se d ~ !iUa tro Counni.dsõ~~ 
v~ç~?M pat!~me~to,. c os P • es~~e~. cs .. de,!," o- pelas q uac" se rcp:u•t0 to:lo o tr,.,bolho :tdmt-

lD"'I ts,, em relnçao as nese tabl~ .. s. , t"ô\ m.c . es. uistr.tLh·o c.b camar~ , resóhendo cada uma, 
. Para.<sso basta q?e o -. ·rtJo el -•:tor:.l escolha s~p3rado.mente d:tS outras, um" cerl& ordem de 
duee~mente o ~r•sulento d" carn~r... . ucgocios, como sejam-:· os qno entendem com 

Aasuu, o ~lottor, embor:1 cont>nuc ~ >oiAr, "" úno.nço.s wllnicipae•-os 'l,llC cnleaden> eom 
.s; m ruator CUidado, y~ra VOI'~<do~, ~e.mes~r~- a policia e legísbçilo municipal-os que ae •·e
puloso no voto esp _c•a l quo ?•• pa>.l preSl· fot·•m :i. inslrucção o. car"'O da municipali<bdo 
dente, e por eon.el)'ul!lte hav~ra t~nt<L presutn• - c· OS ~na se ref~l·em o. 0 todos OS mo.ÍB ser
t>.ÇãO de s er aquelle log,•r bom ,occupndo, como ,-iço3 l 
s1 elle fosse provtdo pnr eletçilo dos vcr ea- · 
<!ores. PBI'a que as .-~:roluçõe• de qualquer com-

Assim, n llrê~identa recebandv .r;n::t · h,v~sii- missão, qnc So compor:\ ele <lous membros ele i .. 
dnr:t. do mesmo )JO<ler quo ~.di\ nw ve~.>adore•,

1 
tos J>ehl cama r.\ e do presidente, le';'ham 'l"alor 

.ficará i odep1ndentry destes no õ:tercicio d3 sn·\S ~omo ~~ fossom tomMl:>.s pela P'O.Fl:l. camnra, 
funeçl!es prh·a ti\lls ; e tere mo• os dous poderes: e prec>s > que o~ ~res momb~s SCJ~m acco:des ! 
deliberah1•o e .executi vo, fiscaes lllll do ou~l'O, no eo..o '!ogallyo o negocto sem de~et·>do " 
em Nr. do sujeito um ~o outro,como decorro <1:>.] sccçilo deh~orattn para resolvei-~. _ass1m como 
doutrinn dn ! oi d·J 9 do J~n6h·o. dRs t•esohlçoes, tomadas por unan>mtdade, pMD 

Sii·> este• o• fundan1enl.•• dn modificação que I h•vor rt>Careo d,, parto intoressad• po.r<l n· ca-
fiz . l!Ulr<l e des ta pa<·a o• tr>bunacs. 

A e•·ect<li~t< é el:clusivl\mente ex:ercida pelo 
pre$idente, que par" isso tem " õen corgo a 

Dhnte dos consid'!t-açõ•s qae to!lh•J <las-)n- dk e.·çiio d"" repartiçUes ruuuicipaes, e o direito 
.Yolvid~. pl'>·ecc-m' illcolltro•ei'SO 'lU"- o r~me- de teto ás rêsoluçõe• da carua•·a, quando feri
dio propo•to p >lá lai do reforma. &loito1·a.l Jlào rem o illi0NS3<! publieo, as oosrur~a IUUllic.i-
ataca o mnl rePl da no soa municipalidade~ s<tp- p~os c os leis do ~iz. -
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O oeto só ficará subsistente, ai a cama!''' em 
s~ssão es~ecíal não rectincar a resolução Ütl

pugnad3 P"" dous terço' do numero dos verea
dores do munlc1pio~ 

Por esta. reforma di-s~ a maior lib~rdade d~ 
a.eção â camara., com a~ precislls garantias do 
puJlico interesse, que é o qu3 constitue a prl· 
moira neC!essidu.de da. inattta.ição. 

Sobr-e a. segu.ndll. neeossidad~ essencial ao 
t•eerguimento do elemento municipal-os re-. 
cursos para. .a satisf~t.çãa. doa serviços a seu 
oargo-paxec,-me etlleaz o· que p~oponho. 

A ca.ma.ra tew, relatívamente !1. de-cret;.~.çãu Ue 
imposto~, c;Sõ: mesmo~ po.:!~r 1 q_u.Q têm as assem
bléas provineiaes. 

Dahi resulta que fica com os meios de oo
col'N~r áa ne.ceseida:les do munici pio, assu .. 
mindo pertl.nt~ tteus umu.icip ·s a. r~:=~p ~u~:~at.d
lidade do u•o que fize~ de tão importante pre
rogativa. 

Creio ter mo~ttado q~e a organização da 
nossa municipalidade, ::~obre as bas "E expostas, 
Ei o verdadeiro e U.nico remldio contra o mal 
que todos accuaam. 

Consisto eim pleamente em dar-ae-ihe liber
d•de de •cção no governo administr-~tivo e 
economico do manicipio. 

E creialll os nossos timído• eetadíetos, q us 
nã() vôm se-não abusos-~ que. não s 1 bem cor
rigll·oe, Mnilo sopitando a liberdude; creiam 
qua,q~anto müs livre fór a corporação popular, 
tanto m&ior eltimulo terão S9US n:wmlJros, tanto 
ma.ior illt~J'ã€Sê t··rã o eleitor. 

Nas condiç~ee actua .. s, em que dominam as 
rast.ricçlS ·a, a. desconfiança e a consecnti va su
perinlende<eia do governo, a cama,·a sente-se 
!llollietado. e co!locada em baixo ni,.el. 

O vereador n'ia tem poder nem animação; ~. 
~ tendo meioa de e()lher glorias, ameaqui. 
nba.-st o caoe em lipathia. 

E o el•itor, IIJ.da e1per~ndod& ()(lrparaç!1 q11e 
nlo tem f~rça, trata-a como a qaem não pres. 
t& a dá seu voiO ao primeiro que 1h'o pede. 

Nao oondi>1l•• do projecto, em que a ·cama· 
ra aoaume • e:teluaiva eompeton.ei .. pa.ra roa .i
ver eobre todos os negoc10S do mo.nicipio, a. 
s=ena mud&. · . 

O vereador rseJ1tir-1e-à dominado rela. nobre 
ambição da oonquistar a estiou.\ dr.. seue conci
dadãos, tendo para isso á sua disposição os meios 
precisos. 

E o eloito,, compenetrado d~ que óU> muni
eip•lidade é o unico podar de que d•pexide o 
bem do munidpio,. sentirá o devei", e terá. a 
maior iDteress~. da es oi h · r com todo oeerupu" 
la homem mor•l e intellectualmente digno do 
importa~:te eaogo. · 

E, !"i assim nã.o a.conterer, ai apezar de ter 
fra.nca a estrada da. gl~ria, o vereador a deSpN
:r:ar, e~ ai o P.l·itor. n,'1eza.r de ter em sou voto a 
chave de s'u maior interea<.e, preferir esque
~~-o, então e O C8BO de cfuor-se:- para to.loo
Cleàade niía lut. •~pedisnte, nio ha meiO!!, llio 
ha lei que aproveite-. 

Eis como compr:~hendo fJ regimen munici
pal, que mais assenta •ls nossa:; condiçõ's, 
tl;)ndo consu~tsdo1 com a.nuno patr-Lotleo, a. hl!J· 
tori" e legi.lação dos povos qu~ mais se avan
tajam em nos•o ~•calo. 

Si meu trab•lho, ft•ucto de aturado labor, 
fecund.LUO por longa. experiencia, que a in.
jus tiça. dos máua espíritos tem tornado nmnrgo, 
der a meu pai:~; os ben ~licos resultadas que 
espero com segu.1•anç.a , ficarei bem pa.g'o d~ 
todo~ aquelles owargores.- !Je:;erra. da M enc
zes. 

LEI REGIMENTAL DA CA..~ARA MUNICIPAL 
DA CORTE 

CA.PI'tULO [ 

Art. 1.• A camara municipal d& aórte será 
composta: de 2i l!lembros. 

Art. 2.• Para ser vereador <i preeiso! 
1. 0 Ser bra~1ieiro nato, adoptivo ou natura

lizado b a mais de tres il.nnos ; 
2. o Est~r no plello gozo doa dh·eitos ciris e 

politicos; 
3. ° Contar mais de 25 annos, salvo si fór 

graduàdo em :Ug-u ma. fAcuidad ' do lmperío ; 
4 o Tet• renda ou proprí·xl •d~s que pOS$am 

render, pelo menos 4:800$ 100 ; 
5. 0 Reaidir no muuicip.o hu. mais de dOU!! 

aunos, ••ndo qu•lific>do em qual-iuer do su•• 
p.roohias . 

Art. 3.• KliD .{lóde ser vereador, a eon•e
g~intomente são llullos os ~·otos que nel!es 
t-<::ca.hiraru.: 

i.• Os que não reunirem todos os requisitos do 
a.rtigo preeed !nta; 

2.• O· que já. tiverem sido condemnados por 
crime intama:ntc ; 

3 .• Os que forem ou já. tiverem sido 
faUidos, salvo o c~ -·o de falleneia. casual; 

4. • Os clerigoa de ordena aeculares e ~·
gularea; 

5.• Os que tiverem ineapacidade phyl!ica e 
intell ·ctua.l,que oa inhAbilite da.sfuncyões ill.he· 
re11~es ao car;o. · 

Art. 4.• São incompativeis com o e&rgo de 
vereador: 

1. 0 O demembto de qualquer dos quatro po
deres constituciona."a ; 

2." O de conselheiro de estado ; 
3. • Os do chef' de policia e de delegados 

a-té dous a~nos. depois de soa e-soneiação; 
4.• O de owp-uga<la publico ,de qualquer 

classe ou cat'lgoria inclus~ve os de commis
~ãol quer seja.m geraes, provinciaes ou muni
cipa.es; 

5 o Os milhal'e~& s.inda meBmo reformadu~~ 
§ i.. o 0~ depntsdos e .s&nadores só têm in~Vln

~atibilid~de d~ exercido ; os em~recrados pu
blicas tem direi to de opção, que aó poderão 
exercer a.t-é o dia. da. poSse. 

§ 2. o Os q a e não optarem polo ~nrgo dll v•
r•a.dor seria substiluidos pQr nova. elei~io, que 
se fará: 30 di~ depoia da poose da. nova cn
xr.o.-ra. 
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Art. 5.• Perdem o cargo de vereRdor e devem 
5er substitu.idos. no p-ra'1.o da :i) dias, por n()va 
eleição; . . 

L o Os qlle se mudarem para ft>ra. do muni
dpio, embora voltem a el!e~ 

2, o Os que per<le~am a renda, fallirem, ou 
(o rem eonde1nn :dos por crime inmmante. 

3 . • oa qu~ perderam os direito• de cidadio 
hrazileiro. 

4 . • Os que dei sarem do compa•·ecer ás sessões 
g~m c~ usa justificada, por 3 mezee •egui.dos. 

5.• Os que aceitarem emp regos ou.cMgos dos_ 
de~ign.idos no art. 4.tt 

S.o ()s que renuucia.rem o cargo ou cahirem 
em incapaei:bde physiea ou intellectual. 

§ t ·. • O vereador logo que aeja pronuncia Io 
em qualquer proe~o, ou que seja declarado 
&.11 ido, serà auspenso do ex.erci.eio do c.argo, IJJ.é 
final j u lgamentJ>. 

§ ~. • O prazo para su& substi tu içl\o ser.> 
.em pro de 30 di ••. co o lados do. dato. em que a 
cama.ra tiver scieneia da vaga, quP.r lhe seja 
commanicada officialmente, quer por o.Jg um doo 
veroadore->. 

Art. 6. • Nao podem •em r conjQntamente 
1'4Í e iilho ; irmãos; cunhados, emqua.nto durar 
o eunhad_io ; e membr-oo de U!l!& tirm2 commer
eie.l. 

§ Si o impedimento a~ der entre o presid~nte 
o nm vereador, fir.ar!i. com assento <1 primeiro; 
se fõr entr-1 verea.dores. a. catura.. por votaçiil> 
solemne e nominal, designa.ra o que deve fica.~ 
com as.sento. EIT!. todo o C'-'!O os loga.res que. 
por tal mnti V0 7 fte:a.rP.m vag-os. seràG (}ro:ridos f)O.l" 
nova eleição dentro d''" 30 dias presctiptos. 

Art. 7 .• Nas faltl\s hnpor<mas de qualque•· 
ver• a dor, e uo• caio• de suspensito, Mt·ilo cll•· 
ma.los (!$ eu·,plentes ~ '!JOl" seuR respectivos d\s .. 
trictos, de modo que hs.ja s~mpre 21 vereadores 
em uereicio. 

Oonoiderar-se-i!o faH•a tem(>Ot&ri ... : i •, 
qunndo o vcr"s.dor tiver obtido licença. dn .,,. 
mara para se :l.US 'ntnr d~ seos tr•balhos ; 2• , 
quando tiver olficiado pnrl>ci 11ndo imp ·di
monto ; e So, quando t h·er doix~>do de compa
r~eer :is ,., •• aos, som par-ticip"'Çllo. por trcs se
mana< ~guidna. 
N~ falu do pre~iden te, ó ,_ camara que con

vocar! aou aubetituiO ; na de qualquer vor-' .dor 
é o prasideut.e que fará a. convocoçt"io. solvo o 
dirGtto da eamara, si hou)'ar da parto do pi'G
sidente incuria. ou omisaã-J. 

Art. B.• Tanto o presidente como oa \"Ore&
dorea podam ser reeleitos. 

dendo-ee, no prazo de 30 d ia.a, ã a!eiç.ão comple. 
mGnta.r. 

§ 1.• Slo considerados eleitores para a es
co[h:l. de vere odores, alem dos habili lados peh 
lei gorai. O$ a~~uintea: 

L Todo o c1d&.llo brazileiro que pronr têr 
pQ~O, durante os tre•. ulti:uos annos, a talUI. de 
20$ para o ~erl'iço da iostracção prim,•·ia, á 
cargo da. r&tn!l.ra. municipal, CQmtanto que nS::o 
seja analphabetu. 

11. 'l'odo o que provar que possue no muni
cípio a l;;ums. propl'iedade do valor mínimo de 
2:000$. e-x.eluiao, ~o,pre os •n•lphabeto•. 

lll. Os estr ngeiros que provarem: 
1.• Que residJm no muQicipio lla mai3 d~ 

tres annos ; 
2.• Que telll n' lte qa •lq•er prupriedade de 

valor su erior a. 2:000$. oa é&tabe.leeia;ento 
eolllmgrcial ou industrial. de que pa,o-am ha Ires 
a nu a impostos ger•es e monicipaes; · 

3.0 Que oabem ler e eacre ver o porLuguez. 
Art. i I. A qoAl.:fi r.açiio desses eleit •res ea

peciaes será f~itn segundo •• nor~ estabele-
cidas peln !e: de 9 de Janeiro da 1881; •mas 
ãer.i Mlll pre revist:.. no terceiro an.no dos qua ... 
tr iennios eorrGn tl:!s. i não po.dendo tomar parte 
njl elGição de vere2.dotea senão os <[Ue forem ha.-
bilitndos nessa re\'islt.~ . . 

Art. 12. O processo d~ eleição municipal 
•erá o mesm'<ls. eleição gerd, com as seguinte• 
modifica~6ea : 

I. Cad& eleitor depor& na urna duas c•dulas, 
sendo um~ pc..-a. ~ereador e outra pa:rct presi
dente; CMt~ndCil\. pt'irneira. 11m unieo nome e 
a segunda tres. 

!I. Não h& verá senâo u;n escrutínio; ~ !5 
dbs dQpois deUe Teo.lizado procader-so-á à 
' l'ura.ç.a:o . 

lU. No dia d~aignad~, que a cama~& fará 
annll.11Ciar por edit&es publicad·'~ nos jornaes 
po~· tr~e di&.a ae; u.idos. reunil'-ae·á elb em ses
Bl!n publiea para. da. r eomo;o ao ~roeesso de ve
r ificaçiio dos podere• d os Lovos elei tos, e pro
eed ·rá do modo seguinte : 

t. • E•colherà, por moio da sorte, uma com
missão de cinco membros, 8 qual incumbirá : 
examiuar todas u actas, apresentanJo, no fun 
de 1.5 dia.,, um parecer eseripto a •bre a. eleigã'l 
om r;~rt~ol e oobre ead 1 um dos eleitos. 

2 .o Ne""e trab.lho, qua •erá. f.·i to tndoa 011 
di:.s. dll 11 ho,a.a d:t manhl áo 4 da ~e. a. 
eomtnisslo é obrigada a ouvir a,, ruõ s dos in-
t u-essadoo. e a a.nnexar a seu parecer os pro
tos tos escripto~ que por elles Lho furem apra-
s >n~doa. . 

CAPITULO II 3 .• Si no prazo de 15 di .. a co·umiseio nito 
lJct e!eiçlr~, da verifica.çilo dos Jladeres, p~der conc luit· a veriticaçiio. officiapi. ao pr•si-

d d 1nte da eamo.ra. para que e>tê convoque uma. 
a posse sess!io ímrnedia.t:tmente, . •fim de marcar nol'o 

Art . 9.• A camar~ earó. aleita de quatro em prazo . · 
quatro annos. na. 1• dofl-!inga. do mez de Julho .4.• Terminado o trabalho da commi!!Sllo, o 
do nltilno anDo do quatriennio expirante. pre~hhl'lte lia carnal'a., fal~-á imprimir no jor.. 

Art. :10. A eleiçã& munlcipa.l seri f i ta por na.l de mai"r circulação, edistt·ibuir o:::templsrea 
voto uninominal e por d strictos eleitoraes, pelos n readores, convocand~ por edital os 
dando cada. districto, q· serão os mesmos qu.e mesmos +jreteadnres pa.r.:t. uma sessio, qoe não 
houv>T P"''a dep•1tadu.;. ;et~ v~re>dore• - 0• poder:i te r logar além Je oi til di o.o n m•is do 
eleitores de um districto pode,io ele::r•r quem pra 7. 1 m~rc~do á connu!s<ii~. 
residir em outro; · e si dous ou mailll dilltrictoa I 5. • Neua •es<ão, ~ue C1Btinu~1'á ininterrom
eaeol~erem o meemo cida.ilão, este oplario, proce- pida.men\e todos os ch,;.s, .u.s· i i hora.e do. ma.-
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nhã ã5 4 d'l to.rdc, até con~lui-r-.se a verifi<:ação 1 5.0• Q~ndo .tivêr ?Gcebido listas de qu~m niiu 
dos pode~·es, a camara àara a palllvra aos lnte · i e:<htb11· dlploma, ou apresentar-se com d1plorua 
ress:ldos, l1uo a pedirem ; não p~rmittind? a \que não fór o seu. 
nenhom1 nem a. qualquer verea.dor, ·rallar ~r _ :~a-t. i3.c Os v~readorea._ que., na \·eHfiea.~-a 
mais dG un::ta v&.z sobre cada qué;~ão ~ pOL' maB ~.aor. poderes~ procede1•etn dB encontro ás dítJpo
de um quarto de hora. s>ções da. preson~e lei, sBl'iio susp~naos e pro-

ô.• Si o parecer da eommissão, ou qualquer cessodos, p •gaud·>, si forem julgados culpados 
vereador prapuz~r a. nullidr.dc da e!elç.ão geral pelo juiz de direito du districto, com recuri3~ 
011 dG a~gum dislricto, es:t:l. qu.estão prcf~~rirá para~ relação. uma. multa :pat"a. o c~fL·G muni
qu~\qQer outra; não pôdendo t~l nullidade se~ cip~l, de i ,()()0$ cado um. 
decr~tada- senão por maioria da àous terços do § Este lJ\'Ocesso seguirá os tramites do de 
numero total dos vere>dores. responsabilidade. 

7.o Si â nullidtde pas~&r, neto s~guido n Ai· t. f4. Si a v~rificação do~ podoNs não 
c~mara. =ndará proceder a nova eleição, no e<tiv:·r conc!Uld• até o dia 7 de Janeiro do anno 
pt•nzo pre$cripto de 30 dias ; e 1nssa.ri a occu- se~uinte ao d;~ eleição ; a camara, cujo ex~ 
par-se da verifica~ão dos podere., dos vcreaJoros crcicio deve t"·minar naquelle dia, coutinu,râ 
dos districtos cuja. elsição nfio tenha sido im- a fuocciouar Mé •tue estej&m ~econhecidos 08 
pugn~aa, si a nullidade não coroprehendet• novos eleitos_,_ verearlot•as e i•t'es>dente. 
lodos. Art . i5. L•ecouhee1dos os poderes destes, a 

s.~ No caso de não passar a nllllidade, t\ ca- Cai!lara convido.al-u:s,•iÍ., por officiQS e par editaes, 
xnarJ oc'cupar ... se ... á do julgam~nto das elciçlies a tiJ•naJ•e:l.l p~1sse, flesiguando dia e hon~ si não 

· parciaB3 ou parochiaes; ~. terminado este tra- puder dla ter Ioga r a 7 de Janeiro, á i hora 
balho, faró. a.a~ul'Oção final, segundo as eleiçõ0s da t~rúe. 
paroohiaes approva.d.a.s, do· CjUe lavrará acb, ArL. HL No dia desi~uado. reunidos no 
que farã imprimir e dar, comJ diploma.1 o.os paço municipal os :w~tnbro~ da cs.mara eujG 
veread m~s eleitas. mandato e:s:pit•a, e os .novos eleLtos; aqueHes, 

9.• Si forem aunalladaa elei~ões parochiaes, d~pois do app:•o ada a act;• de sua ultima 
cuja vota.ção valer por- rna.i:s do um tcr~o do se:<:-sfí.o~ 1.1(.nne trS.o um~ com missão de cinco 
total ú.c um di.stricto, considerar .. se-:1 sem. DlL'lOibras1 ps.ra Convid 11' seus succes:;oree; a 
eff,ito a desse di.strict~, J>Ncedendo-s> o. res- tolllal'em posse d' seus l o gores; e, oenlc> elles 
peito delle como prescreve ou. i. Ínt,-~,lur.i los na s1la dos sessões, o pres<dcnt~ 

tO. _Com ~xcep!Ão d':" ~ues~~es ele _nu.1lidacl.e, defadd a cada um o seguinte j~traweutu; 
t~dta.s as ma.1s s.~rao demdt a.s po 1• maioria. reb- « Juro aus Santos E1:angeUws desempenll"-'"~' 
ttvn. . _ . ~ as oUrigaç Jes do carg() de -r.wea.dor da c 1rte e 
.U: Os sete ctdn.d!:i.OS ma1s vo~'l.dos em car.:a promover quanto em.' mi-m. C?~.~ober os meíos de 

diBi-n~to serão decla.ra.dos verend)t'CS; e. ~odos cnqr<..tn.deci·mento w sta mu»idpio. » . 
os !lia!~ serão s~pplente; n" ordem de suas res- · _ _ 
pectivns vatnções. . Art. 1?. ~ll!lJOSsados os verea.lores. to~arao 

12. Na apuração dos votos para presídG11te n as .eu to lndiSt>nct>Lwante em su:~s cad, >r~s; 
ct<mar& limitar--ae-:i :~. somm.r o• votos cl~< faltO o qoo, o prestd ·nte apresentar-lhes-o. a 
oleiçõos parochines appro~'\das, organizando li~l' dos Ire; cidadãos .eleitos_par~ presidente 
um~ lista com os tt·os nomes qna tiverem obtido da •loY:> ·c~m~rn. e conl'ldal-os-a a I'Otat·em, pot 
malot•in, feitos os de<5mpates p •lli sorto. o <crutinio s~crcto, em um daquelles tres nom··s 

!3." Si, na apur•ç~o, so annullar a. ob\ção parn presi,1ente eft~•~tivo, sendo prodamado o 
do Ulll districto, ou do tantas parochias do• Ji. que reunir m:-1iori~ de valos, e na caso de ern
verao• districtos que reduznm a vot::çlio ge••al pate o que Jesignar "sorte. 
do munkipio a menos do dons terços, conside- § Os dous reatant~s membros da lisl~ 
rar.se·i nulla l' aleiç[o de presidente, c em tal oct·iio os sub•tiLutos rlu pre·irl.·nte. aeguodfl' 
e~AO ~ ca.ma.ra m~ndnl'à pt·o~eder em todo o !"~- ot•dcm d~ vutaçõu, á que se proce•\eré. logo 
mcip1o, no pruzo de 30 dr~e. !Ljuelln eletçao após " escolha d01 quelle, ou como deaignM a 
eapedal. sorte, si der-se emp ,te ··ntre elle'. 

1~. A c•ma.r•s. niio. Foder.< s.nnttllnr uma A•·~. 18. O pl'esidente c ~eus substitutos 
olel'!o sani!o nos segu>n!e~> co~o$:. pr~starão, incontinenti, o mesrno j ara<nen lo 

!. . Q!lando a mesa t>ver srdo >llegalmont~ que os vere:ul.m·es; c aquell~ ocMpara s1a ca
~ustttwda, provando-se que houve pa1·~ tsso deir~ especial, que ser<\ collocad , no topo da 
plll.no con.cet"ta.do. 1uesJ. J.a.s ses..:Oes. 

2. • Quando se tiver feito ·a eleição em lo•ar AL"t. 19. Con•tituida a nova eamara, o pre-
que n.ão o designado, s9m ter havido p>·êvia ~ll- sident~ da 'L ue terminoa seu tempo, tomara a 
tortzação publicada po~ editaes. palavra para le,· o·relatorio doa t•·abalhos do 

3.• Quando a mesa não tivOL·pratieado 0 pro- qu .. Lrieuui~ _e~pirante, o qu~ d:ve~á tra.tar. d0 
cess~ prescripto prov!lndo-se que 0 fe d . todos os a-tos da sua 3danmst.açao, espectal-
fé ' · z: em~ ment.e dos· qu" entendet~m com a-1 fino..nças 

· muni oi •a.e3~ que1~ em relação á. receita, quer en~ 
4.. • Quando tiver funccionado an.tes cu de- relação a despeza. . 

pois das horas marcadas ; i• to é: si th•er c.o- Art. 20. O novo pN>sidanto, terminada a lei
m~o os trabalhas antes, ou terminado-os tura _o re!atorio d, seu antecessor, d >Signa,·ã 
dcpo~e daquallao horas. Não haYcndo prova de cinco dos novas vereado1·es p~>·a acompo.o.ha
mé. f":. dev2 ear tol~rado uma. h.o.ra. de e:tce1:~0 na 1 rsm, a tê íóra. do sala: o, as meLI.l .. r .... s da ca,uai':t, 
ter~naça.o dos tr~lJ:Uh~e. I qnc terminon sGu tGlllpo ; e, depois <le to r mar-
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cado o di&- para 9. reu.bi~o dos '\~\!ra~n.dol"es em 
sessão ordin~ria, d~rá por findos os trnbalhos 
<lo dia. 

CAPinJ'LO lii 

Dtrs attrt"l;u;çGes da ca·m.a:ra da c:ú1•(e 

Art. 21. As attribuições da camara municl
F"l da córto, dividom-a> em proprias o dcleya
das ; sendo as primeiras inherentes ao l)Oder 
qus G::(erce como e:<clusiva alministrndoro. do 
rouniciFiO ; e as segunda.s commettidas por aa
toridàdc" ou poderes ostrnnhos. 

Art. 22. Incumbe á camar~. como altrbui, 
ções propria3 : 

§ 1. o Administr;J.t• o patrimonio municipal. 
§ 2. o Docrat:u- e executar todas as obros e 

trabalhos municipao.s. como sejan1 : desempa. 
ciumento de ru~s c logradourc~s pu blicos, con
stl·ucçl!.o de caes e muralhas, abertm·a de ru~s, 
de estradas, o de praças, construcçilo de pon
tes, pontilhõns c bociros, abel·tura d: fonte~, 
aqueductos e cb.afa.rizes, aterros, desatexros e 
drainagens, alinhamentos e nive!lamco.tos de 
ruas, praças e estrad~s, pt<lporo de jardins pu_
blicos e ar borizaç;lo de ruas, prayas, estradas e 
logradouros publicas, calçamentos, canalhaçã<l 
d"agua potavel, <le ga.z ~e ütuminaçao e esgoto 
ptl.ra aguas pluviacs, pa.t·a agua..s servidlS e 
para !Wlterias fecnes; finalmenl e tudo o que for 
re~la:nado peln conveniencia publica e pelo 
decoro ~ ornamen!J da cidade o dos povoados 
do municipio. 

§ 3.' Pm\'et· " tudo o 'l. uo diz res~eito ;, 
viaçà) publica do muuicipiO, não sB podondo 
estab~leccr aystema algum de transporte e 
conducção, sen..i.o por sua ullica concessio. 

§ 4. • Dal" licenç<> pa1•a. q ualqu .,. obl'tl pnl"ti
Cillo.r, ,.xigindo qu~ toda.s s~jam feitas de con
formidade oom as posturas, no que OOIIcorne :i 
NJgUn!.nç.a. da construcção, ã. bcllez.a da t"aclu.<la. 
o :l.s condir:tí:?s hygienie:ts, nfio só om r(ll!lç!i:o 
ao pó direito como ás accoDlmodaçües intc,·na.•. 

§ 5.o Tra.to.r Mtiv~mente do embello1o.mento 
c do saneamento da cidude o puvomlos do mu
nicipio, aj:1ràino.ndo ns pra~:11, ~1lnrgr..udo. nli
nhando o nrborisando as t·uas o ostl'n<hs, com 
dirdto pleno do dosnproprie.~·to ; ·e obsl~udo, 
por neto sou ndmi11istrativo, ~llo se fn~n alguma 
ol,ro. do con•trucção Ms limi t·:s dos povoado e, 
sem que lho sejam pt•csontcs c suJeitos à suo. 
nppl'O\'D.çlío o prospecto da fachnd•l e n plant~ 
dos compartimentos, bem c.oroo sem quo dâ ella. 
o alinh:unanto, ou :trru:l.ção a o compo ~ente ni
vellv.meuto. 

§ 13, o Cmar do nss~io das ruas. pra~~s e mais 
logradouros publicas, com esreci.,liõ.ado das 
pr.nü.~,s, f:tz:Gndo a pNcisl\. limp ~za 1 e pi'Ohibin;lo 
que se façam despejos e deposHos de li:~:~ e de 
>natcri::ts organic.'ls decomponivels fóra. do> 
lognres que por ella forem de.si~na.dos. 

§ 7 .• Abaslecer d'>gua :i cidade 0 l>ovoodos; 
fazendl, onddór preciso, :tirriga~.ãodns ruM 
c prnças; bem como prover da necessad~ illll
mina~a:o à cidade e mais povoados do muni
cípio. 

§ 8.• Demolir,ou fazerdemolir, sinãofore:u 
mais susceptíveis de reparo e reconstrucção, os 
ediftcios publicas e particulares, que amea

v. Y.-33 

~~rem ruína., fa.2.cndo préviamente vistoria. com. 
intimação dos interessados. 

§ 9 .• • Prohibir, na parte c~terna das casas 
particulares, n~s 1·uas e logradouros publicas, 
tudo o que possa tra•or po1•igo 011 embaraço 
aos t!•ansenntes e fOr contrario ao cmbelleza
mento da. cidode. 

§ iO. Construir, ou dar licença para con
skruh· merco.dos public<JG, policiando-os e não 
permittindo monopolios, e ah·a,.essamenoos a 
respeito de gen.et·os de primeit-a necessidàde 
q u<l. alli sê oxponh:un ã venda, e mesmo ~ 
qu~lqueJ• out,·o J>Onto do município. 

§ 11. Licenciar os espectacalos, jogos, cafés 
e quaesquer-outros estabelecimentos de recreio 
ou onde se rMn:l. habitua..lrnente grande nu
mero de posso as, exigindo dos licenciados ga· 
rantias efficazes da ordem, da moralidade e da 
hygiene. 

§ 12. Prover a tudo o que entende com a 
alimcntl!.ção publica, abrilldo feiras, creando e 
permittindo que pnrlic ulares creem matadouros, 
e regulando, sem influir sobt•e a liber.lade de 
commercio, o merc~do de tQdos os generos, 
de tuodo que ga1·anta eua abundancia, barateza 
c boa qualidade. 

§ 13. Proteger, quanto puder, o commercio, 
a Lwoura c as industrías do municipi o ; esta
belecendo premios, distribuindo modelos d~ ma
chinas e ru.~ndando vir do estrangeiro gara
nhõ; s, que melhorem as raças animaes do paiz, 
e sementes de plantas uteis, que não pos
:suimos. 

§ i 4, C~t·a~ da salubádade public1, pr~scre
vendo em suas posturas r egras do hygiene ; 
marccmdo oa sitias onda ae possam fazer cemi
tcrios, hoel>ita~s, tn<~.taciouros, theil.~ros e outros 
osta•,ol·•cimentos publícos e porticulare.~ onde 
se dcim :~.iuntamento~ popnlares o de onda pos
sam rcsultrlt nmlcs d saude e aos commodos d~ 
populo.c;.ãoi o!lrigando os particularEs a esg-o
tn.rom ou nbJt'rnt•em seus teiTanos pn.ntnnosos ou 
,\lagodir;~s o n tra2orern asseiadas suas habita
~.üe~, l'L'ohiiJindo; no contra dos povo~dos fabri
cns nocivus Li •audo "deposites de maLel"i.as in
thnunn veiB : l'''ovidoncin.ndo, emfim. sobre ani
ma c fi d,cmuinb.oa, so lJro o brios e sobre loucos, 
'l uo anda~·om vagando. 

§ 15. l'L•oscra,·er r•Jgras architectonicas para 
n.s constr ul!çti·'s 1 do modo :1. b.ave1•, sem prejuiz:o 
un rm,-icdndo, l1armonja e bell<lza em sua pel'
~peclti":J.. 

§ HL P roven~r os inc.cmiios, . n:io sd pela 
rcwo~1io J!l..s: materio..s infi.nmmavais, ma.s prinei
p~lment~ pela obrigação que deva impor aos 
particulares de trazerem sempre limpas as cha
minés de suas easas. 

§ i 7. Estabelecer ca•a• de caridade para 
doentes pobres ; ~sylos para mendigos; mater
nidades pa:·a partur:en tes sem meios; instit<ttos 
pnta. e~ame de amas de leite ; e salas de reco
lbimênto p~râ as crianças, filhas de pobr-e~, 
passarem a; hor~s do dia, emquanto seus pae> 
estiverem no trabalh.o. 

§ iS. Fundar escolas ae ensÍRO prhnarlo, a 
que prestar:i o maior cuidado, empregando os 
methodos mais convenbntes. 

§ 19. Prover u eon.sen·o.ção das matas e 
crcar, n'1. mal$ l:~rga escala p)•"ivel, princí-
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pahn<Jn.Le n~ts montanhas que cercam a. cidade, 
plantnçào da fion:stas; provando ~om o mesmo 
cuidado li. regularlZaç&o das pescarms e c:tçadas, 
de modo que não se colham poicses o caç' no 
temp> de su& reproducção. 

§ 20. Crear a IJOlicia municiiJal para o fim 
e;pecial de \•elar pela execu~o de suas posturas 
c par"· garantir a segura.nça e comrnodos dos 
ha.b ita.ntes do seu mun-lcipio. 

§ 21. Dividir as parochias em distl"ictos, se
gunde as conveniencias dos pJVO<. nomeando 
os respectivos: escrivães, que servirão com os 
juizes de P"" e co1n os oubdele,c:ados: 

§ 22. Nol!le:>.r e demittir livremente os em
prerrados necessados ao serviço municipal, cuja 
apo~entadoria decretara, snbm~ttendo-a a appro
vação da cunara dos deputados. 

§ 23. Deferir juramento aos juizes de paz e 
cb.amn.r os immedia.tos a substituirem. as ~."agn.s, 
de mola que nenhuma p1roehí:l. ou dístrícto 
estej t com ~uatro juramentados. 

§ 24. Levantar o cadastro do município. 
com1 b~se segura para. a decretaç~o de seus 
impostos. 

§ 25. Representar "os poderes do Estado 
contra os abusos oas nutorid:ul.es ~ as oppres
sões que suffram seus mun\cipcs. 

§ 26. Applicararenda municipal como julgar 
mai~ conveniente. co.1:tanto que .sêja. em wis· 
teres de inter~s~e do municipio; faz ·::mdo: nü fim 
do c~da anno, o orç:.mento, dish·i iJuido por 
verbas, para o nnno seguinte; e pre>tando ;i 
cn.moro. dos deputa.doa~ todO$ os ll.nnos, cont l. 
minuciosa. e documenUula da llU '"! tii"er frll.Sto no 
exerci cio vencido. 

§ 27 w Faze~ cont:ra.tos a conecssões q\tO 
versem sohi·e s -:rviços municipacs, n.1o podendo 
rescindit-os nem c~s~ul-os senJo pelos meios 
judiciae<. 

§ 28. Ex<!rcer1 finnlrue:n~c, Ol:rl toda n. sun. 
1•lcnitudo! o r;ov ~rno ~dmini~tratiyo e econo· 
mico do municipio, inoluindo o dit·eito do ne
cretal" os imp<Jstos muni~ip~es, cem a unica 
roatricção d~ aulJlllettor osso seu neto :\ "P" 
provaçih d' c~ma.ra dos doputrulos. 

•\t•t. 23. No e~oreido do stta~ ILt tribuições 
proprins, a cnmnr• é um podot• publico, do 
cttjos netos n>to haverá recurso ou appelbção, 
senão quando olrenderem direitos de terceiros 
-o intoros~o publico-a na leis do paiz. 

§ N'o I• ea•o o o!Tendido tem recurso pam 
o poder judicinrio ; no 2• ll 3" o recurso seri 
pm·.• a camnr~ do• do1mta:hs; entendendo-se, 
neste como am. todo.., os casos em q ne a. ca
mara. tonhn. de j u!gar ou de npprovar actos e 
propostas aa. camara municipal, que serão con
siderados válidos e appro1•ados ai na . ,·ssão do 
anno não for tomado. dofinitiv~ deliberação. 

Art. 24. Alem do simple• cidodão,·na.s ques
tões·de aou parti.culã.r interesae, podem recorrer 
das resolu~õ es da camarn, nos dous u!timos éa
sos do artigo:> precedente, qualquer habitante 
do mnnicipio~ os proprios vcro:1doreJ e o pronw
tor publico. 

Art. 25. A~ attribui~ões ~e legada~ são, por 
sua na.tll.re.t:a, 1ndeterro.tnaveis ; cons1~ tirão nos 
encargo:s QU commissõ~s que sejam c )mmetti
dos á cam>ra por decrotoa dos podere.- legi$la-

ti ,~o e cxecutho ; não podendo, oomtu-d.o, com
prohender m~teri.a de car.acter politico. 

§ A eamara póde nomear a~nellas cornmis
sões, toda. a. vez que seu eurctciO, diracta ou 
indirecliamente, envolvei-a. em qu.e!ltõea polHi
cas ; ou quando fõr incompatível com a. obri
gação que lho corre, de velar pela manutenção 
de suas o~ttribuiçõos proprias. 
Nest~e eao:;os repre~entarâ. respeitosamente 

no poder donde tenha emanado a dispasi ~.ão, 
recuS3ndo-se n. aceit'll' a. eommic;slio. 

CAPITt~O IV 

])~ modo de administração·.- Das Se$.<Jes 

Art . 26. A c~mara municipal da córte •et•a 
dividida em Ires secções: delibBrati"Da, com pi)S· 
UI de todos os vereadores e do presidente; ad
ministl·ati~a, composta do presidente e das 
eommissões eleita.a ;: txecuti ua: c:>m"[30Sta. do 
pr 'sidente, tendo sob sua immediata de
pendeneia. os empt-egados e agentes munici-
paes. · 

Art. 2i. Incumbe á secç&odelibera~íva: 
§ 1. o R:lsolver sobre toda• as q uestõea de in

tel"ess~ Qo munici_pio, que estiverem compi."B~ 
hendidas nas ~ttribuições da cf.mara.. 

§ 2.0 Resolver sobre as que a. secção a.dmi
nistrn.tiva submetter à saa C()nsideração. 

§ 3. o Approvat• definitivamente os projectos 
de posturas, os babnços para prestação de {:Oll
ta3 c os projectos de Qrçamentos, formulados 
p~la secção administratil'a. 

§ .1. o Avocar a si e decidir qualquer nego
cio da alçada da secção ndminí<tmtiva ou da 
cxec.uti.va, que tenha motivado recurso. 

§ 5.• Tom~t· contas ao presidente das lle~· 
pezno feitas no exerci cio, devendo suspendel-o 
c s~bmottel~ u processo de· responsa.bilida.de, 
si reconhecer quo excedeu qu~lquer verba do 
orçamon~o, ou quo transferiu saldos de umas 
pi r:l outr~:;, SGln suo. prévia autorização, ou, 
finnlmonte, que empregou dinileiros tnunici
paes em misteres não comprehcndidos no orça
m~nto. 

Art .. 28. Incumbe á. sec~.!Eo ~dmínistrMil'a : 
§ 1.• Resolver todas a~ qucswesde interesse 

.particulal', que forem alfectos à camam, e o 
exp edionte. 

§ 2.• lntorpor sen parecer •obro as gor~~es, 
qnc a secção dolíbcrMivn tenhn do resolver. 

§ 3.' Formulor projec~os do posturns e dar 
parecer sobre as que forem ~p~o•entttda• na 
secção delibora ti1•a. 

§ 4 .• Coll.feccionar o balaftÇo documentado 
da receita. e despeZ!J. do exercício :tíndo, tle1·endo 
apresental-o á secção deliberntiva até o fim do 
mez de F~vereiro seguinte. 

§ 5. o Organizar e a.preeenta.r até o fim de 
Outubro ·de. cada anno o proj eeto de o:çamento 
do a.nno seguinte. 

§ 6.> Fazer propostas tendentes a melhorar 
os serviços municipaes ou a. crca.r novo:~, sujei
tando-os á approvação da secção d eliberativa, e 
dar parece•· sobre as que tiverem origem 
naquella sec~o. 

§ 7. • Fiscalizar a :fiel observancia do orça
mento, pedindo creditos p~ra dQspeza.s extrn.or-
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dinadas e eventuaes e propondo logo qua~s as ! § 1.• QualqucP resolução que nã.o seja tú
verbas donde s~ póde ti~a.r a. qu~ntia pedida.. mada em s ssão putlica,salvos os casos dc~s que 

§ 8.• Datparecor sobre qualquet projecto de forem tornadas em vistorias e rla.• tomadas pela· 
inte1·esse pnbhc.o, quer- apr~s~;nt:1do. pôr verea- 11ec<ião admínístrativa 1 nenhum eff~ito obriga-
dor, quer por particulares. tol·io terá. 

. Art. 29. A sec~ão administrativa compor- § 2.• As sessões ordinarias Sel·llo semanaes. 
se-ha de quatr.o commissães; de doas vereado- Art. 32. No dia e hora p<"O[ll'ios, achondo-se 
res cada umt1., eleitos pela camara, n~ primeJ.ra. no paço municipal mais de metn.do dos \-"<H'~'ndo
sessão de cada anno, e do presidente desta, I' e o, o presidente, oa ~m su~ faHa,q tt~lquer dos 
que é o presidente nato de todas a~ quatt·o; e substitutos e n~ falta. destes, o vereador mais 
.!ãO ellas: i:\ a de fa.:tend~, que se o.::c.upa.tà. velho dentre os presen~:s 1 tom!l-tií. is:::Hmto n.o 
com tudo o que entender com as finanças mu- topo da mesa, ass~ntanào-se os veyeadores in
nidpaes-2• a dejustiç:t, riu e se occupara com dist inctamente em torno dellh; e a<tue1le an.
a~ questões r?l~tivas :la postura.•: leg:i•h«iio m.u- n_uocia.r:i que vão começar os .trabalhos da ses
nrc1pal e pohcu:t-3:~. a Uo ;:diinn..lsll·aç:3.o 1 t1ue -;;ao ror estas pahtvl·as-Estu ahet·ta. a sessão. 
se occuparã coa1 os questões de admiuistroção Art. -33. O presidente, depois do lida, ap
geral da camara--i• a de instracção publica, pr<>vada e aasigno<L~ pot• todos os voreadore• 
que se occupa.r§. e;,;clusívamente dos· negacios presentes,inclusi'l'e os que não tenham assistido 
da ius~rucçw á cargo d"" camara., u ulnma. s;:,.s::;:o, a ""cta des•a ses~llo, de~ignará 

§ ~ . 0 A:~ res()]uçõGs dGstt). sacção, na parte a. o.rdem do dia, que sujeita.rá:J par part12t! :i 
em que tem o poder para decidir definitivamen- discussão; dando n pal:wr:. ao• qllc 11. pedirem 
t~, serão v:\lidas e produzirão seus etl'eitos, co- na ordem em que a lizerean. 
ruo si fostiem Lon:w.da.a pela camara, com e1cep.. ArL 34. E::sgot:uh a {1iscwdo de qualquer 
ção dos easoo de recurso pora a me$nn eam, ra questão, ou encerrada por pt•opostn de nlgu:n 
e dú não haver perfeito ~cc&t•do entre o.; ~res vereadot, o pt·esidente sojeitol-s-h~ u vat~çã.o, 
membros de cada commis:.são. Nestes casos a. ~lan.do seu voto em. ultimo 1ogar, mas sómen~e 
questl!o s~rá a:tfeeta á. decisa:o da secção d~libe- qua.ndo ror prec~s.o d·~ s~mpatar, caso unico em 
rativo.. 9.ue terá o direito de TOtar. 

§2.0 Ascommiesões r~solverão separad:unen- § Os votos da maioria doe membros pre;enleo 
te, cada uma sobre os negocias de sua compe- o:t daqueUes por quem o J?l"e$iden~~. uo caao de 
tencia. empato se decidir, consutuiriío a resolução da 

Art. 30. Incumbe á secção executiva: c>.mAar'"·.J~ D · d 1 · · à d d di rt. vv. ep()IS c ernllna ~ o. or em o a~ 
§ 1. • Dat· prompto e fiel cumprimen~ ao que 0~ m~smo anteE, si a eamara concede~ urgen

f\ir resoll'ido pahs sec{õcs deliberativa e admi- ci&, poderá q uúquer vereadot• f!lzer p1•opost1S 
nistratiya. 011 :.presentar projGetos sobro negccios munici-

§ 2.• Ap"esentar à camara os planos e orça- paes ; nlio ])Odmdo o presidente a.ceitar e monos 
mentes das obras municip&es, que serão por ainda sujeitar â deliberação da camara: expo
elle proposhs O. mesma ea=ra de eonformi~ad~ sições, requerimentos. propostas ou projcctos 
com o orça.!Ileat.:l geral para as despez,. d~ referentes a questõ2s de interesse particular. 
el<:ercicio.. § Tumbem não permittirâ o presidente dis-

§ 3.0 E:c:ercer o direito de ~eto a respeito de cnssões sobre laes questões, s1 lvos os casos do 
g<>&ls.<>er delibera~oiio da c.,mara. que .Jalga.t· il- §to do art. 29. 
legal ou prejudicial ao pubhco; de~ndo con- Art. 3\). Nas .. cta. das sessões, '1 ua serão ln
voMr uma sess~o especial, M qu1l fllndamen~ vr~daa pelo •aereta6o, sempre pre~ente o• 
tará sua opposição · mesm.~s sessões, não se tomarão discursos ; mas 

Si a dolibera\:iio não fõt• adaptada por dou• simplesmente propostas, parccct·es, projedoa e 
lPtç.os d• totalidade dos voreadot·esdo municip\o, d·,claraçõas d" ..-o to, ,1ua sejam apmscntado• e. 
o voto pre•idendal prev<~.lecera. 1 

§ i. a p 1.estar contas annuolmcn !e, em sossão subsct'iptos por seus autores No mais, far-s·,. r.>. 
ntenç.iio: dos aSSllmptos sujeitos :i. àiscusEão-1l:c 

1tue octã marcoda pel::l. camo.ta, com autecc- resoludi:o tomada sobre cada um-c do'; vm·o:.-
d!~nt~b. d.o i5 ditt.s, de s.u"' gesLão no cxcrc\cio 'r 

encerrado. ou do ultimo smncstl·e. dores que vota~am pró o contra. 
§ 5.o Nomear o dcntittir ad nutmn os em- Art. :~7. Si alg-um VBre~dot· sahir <!am"<iarn, 

lYtegados da cam!lrJ., não polenJo, porêrn, crea\'. em faltar :..o respeito devido et. algam coHaga. , 
lagares, nem mesmo de col!lmissão, bem como o prcaidante a.dvertil-o-ha de!icttdamento; ~· 
:~.ugmentar vencimentos, oinda mesmo ~ titula si não fôr attendido por duas vezes, con.n
de gro.tifico.çito; sem autori?.ação d!L camar~. dal-o-ba a retira~·sC ; susp•ndcndo a sessão si 
que e,· Jõ competente para marca. r O nurnero. C<l- não fôr QlJe.dooidG. 
tegm~ins n vcmcime.nt.os. dos -P-nlllrrg::a.dos muni- § Si o moswo v3l"a~dor 1 Qm outro. sGssiro., 
cipaes. repetir o ,,boso, a camar• suspen<lcl-o-ha pelo 

§ 6.' Fornecer á secção ddiberativa e ó. exé- tempo que j ulgar conveniente, chamando para 
cutivl' os elementos precisos para ü de!eropenho sul.lstituil-o o cidadão mais votado dentre osqn!o' 
,Je ~u:'.ls fnncçõcs~ obti,·oro.m votos em sau distt·icto rut. ultima 

Art. 31. Ali sessões da c~m~ra serão pullli· eleição municipal, ou seu immediato, si elle 
oàs e terão logar cnde e qoaudo fór designado recus~r e ns,im por diante, até que um 
no primeiro de cada anno; devendo ser ~!lnon- daquelles acoit e o collvitc ; e no caso da não 
ciada qualque-r a.lt.el"ayào r1uo hnja neccs3idadc quCl'Cl' Lomu.r o..;;seuto !l.êO.huiU. J.o dtatricto, cha--
de fazer-se. . mar à os dos districto> roais~prosimo<. 
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.Art. 38. Terminado <> tempo da sessão, si 
não fUI" proi"og-ado t\ l'cquerimcnto de nlgum 
vereadór, ou esgotadas as ma terias q a e forem 
d:.:dl.s para ella, o presidente dará fim aos 
trabalhos por estas palavra.s.- Est<i enterrada 
a scssao. 

§ As sessões da camara começar<'io ao 
meio dia e terminariio ás quatro horas da 
·tarde. 

Art. 39. A ca!ll11ro. não poderá vender bons 
de seQ patrimonio, nem contrahir empresti
Dl(h superiores ao uobro de sua. renda annua, 
calculada pela média dos tres ultimas annos, 
sent licença da ctmara dos deputados. 

Art. 40. O cargo de vereador é gratuito. com 
e};cepV<"io do de presidente, que terá uma sub
venção votada de uma vez pela camara dos 
depu todos. 

Art. 4i. As actas c pos~uras da camal'a 
s~rão pnblicadas em um dos j ornaes de maior 
cireul•çao ; b3m como todo expedienl<l das 
secções administrativa c executiva. 

§-15. Imposto sohre quitandeiros ambulantes 
<111 c.staeiona.dos em log-radouro publico. 

§ 17. Fóros dos terrenos das sesmarias <la 
camara e dos de marinha na~uraes, acc!"escidos 
a. n:H).nga·3S. 

§ 18. Os direitos quo percebe o Estado pela 
transmis-;w da propdedade locada no mnnicipio 
neutro. 

§ i9. Lnudenüos dos terreno3 das ~esm:\rias 
e de marinha.'5, tanto na.htr;l.ea corno accrese i
dos, induindo os de mangues. 

§ 20. Imposto por tonelagem dos navios 
que carregarem- c desC.ill'a'egat~om no porto da. 
cõrte. 

§ 2i. P1·mnios do~ dinheiro.~ de110sit~•dos no 
cofre Jmuücipal. 

§22. Rendimento das Jll'·'~"" de rn~1·codos c 
de outL'es p.r.)prios municipa(}s. 

§ 23. Hondil'!10n.to ~~s emrU'21.:fl.S de liOJt(ls 

qanndo t'everLcrcm ao d0nünio.municipal, ~o 
qnal ficarão Wlos per~encendo. 

§ 24. Emoluu:.enlos das repat•tiçõGs muni-

CAPITULO T 
cipaes o m.ultas administra tiV?J;. 

I §,25 Mult"'s policiaes, SoJundo o art. 51) do 
Cod1go Cnmmal. . · 

I §25. Imposto ' de carimbo dos cm·ros, r:orroç "~ 
Art. 42. A fazenda municipal comprehende, e mais vehiculos de conducçfi:ó a Lrans;10rle o 

além do patrimonio da camara, . toda e qual- das embar~nções pequenas, com ~xcepção das 
quer renda que possa ella adquirir. que só se ~mp~ega~•3m ·no serviço domc>tico de 

Da fct~enà,a, municipal 

Art. 43. São fontes do !'enda municip,J, !eus donos. 
sl~m do que prodn•h· o patrimonio, além do § 27. Multas dos ,im•ados e out1'as estabela
que resul!ar de do!!alivo> e joias por contra~os, cidas. na l~gisbção gm·aL · 
as seguintes, que oonstituem os impostos mtt- § 23. Emthn todos Ol impos tos pe,·mittidos 
nicip>Gs, desde ji reconhecidos : âs pro v i ncias. 

§ !. 0 Licenças onnua.es e especiaes pa•a _o\rt. 41. A bzendo. muniei po.l gow.J•i dos 
todo o negocio 'JUe se cstahclccer uo muni- mesmos 1,.-i.,.iteg·ios que tem a fazenda nacio-
eipio; na!. 

§ 2.• Licenç~s annmies para bancas, thea- Art. 45. O Juiz dos feit.os da. f~zenda. naci~-
t1•os e escri~torioi: ; n~l se rã tambcm o dos folt05 da fuzr:)nda. muni-

§ 3.• Multas por infmcções do posturas; cipal. 
§ 4.' lmpos~o de ~angue sobre o gado vac- Art. 46. s,1o l'evog:l.do; as disposições em 

c um, snino e hnigero abatido para o consumo contro. rio. 
<lo municipio; Sa\(1. <los sessões. 2 1l~ Olüuln·o de 1882.-

§ 5.• Aferição de pesos a lllOdidas; Beoctrm a~ 11{ eneoú. 
§ ti.• Arruações pa1·a determinar-se o limite 

ent,·e o te•reno publico e o particular; E' lido c v~i ~ ilnprimil· pa1·a ontmr lll OI'-

§ 7.• Locação de l'ohico;tlos o do <Juo.osquor dom dos ll·abalhas o scgninto 
objoctos <[llC occapom o 3olo, o ~ub-8olo o o 
supe,·,~olo dos logJ•J.ilom·os puulicos; 

§ 8. t> Dodma taa-U.tnn.; 
§ fl.u lmpo!oiilO !lll u.gu·u•donlo, vinho, liC(JI'es 

e todog mr.ie \Johida~ OS[>iriLuos:\s Oll fCl'!llOII
t1das, qno se vondoJ·om no rnunicipio. 

§ 10. Impostos chamados provinciaoo 'luc, 
pelo§ i•do m·t. 36 dn !oi de 3 do Outub>·o de 
f834, pnssaram pa!•a a renda gel'al. 

§ 11, Imposto sob!·e terrenos baldios com
preh'.ndidos dentro da ár~n. da decinm urbann. 

§ 12. Imposto sobre dividend0sde compn.nhias 
com sêd~ no tnun.icipio .. 

i:i 13. Impostos de [l(llicia, concedidos :i. ca~ 
mar 1 por lei de 3 de Outubro de 1834 e que lhe 
foram retirados pela de 26 de Setembro de 1867. 

§ H. Imposto de ca1·ros, se~es, carroças, 
e<>nced1do pela lei de i7 de Setembro de 1851. 

& i5. lmJ;>·Osto de canüas, botes, faluas, c~
tratas e ma1s embarcações pequenas, postas a 
frete ou empl'egad ~s em cm:nmcrcio de seus 
õ.ono::;, · 

A' ~onllni•são d >ponsilo• o Oi·tl·tlu<los foi pl'C· 
s~nt·} o rcquel"imetü·l documentn.~o CitllJ.UCI Jo;.~~ 
qu.i :n. Augusto d t Cost:t. l?orreir~t, th":sourei1•o 
da dil'ectorin geral <lo~ correios, solicit:l seis 
mez.~s (lo licl)nçn. com o respocliv~ n:'!nchmmto 
_p:tr.:~. ti·nw.r de su~. s:J.~1de. 

Con:::illerj\,ndo L1. comruÍss!o que o suppli('ante 
sn acha enferm:_,, como lH"O\rn.m os :t tte~t~(lo~ 

medieos juntos :i. petição, <\de pare o C!' qu' •c 
adapte o scguin~c twoj ~et1 : 

.tu·t. 1.6 l~'ic~ q goveruo t.~utol'i.zado ~ cou
c l'!der seis meze:s d_e ·licença. com orclena.dó a 
JCJa.qnim August~ d~'. Costa. Feri"ai~~' thesou· 
1•eiro da dir(3~~orh. ger~ l dos eorr.eios~ p~r.t 
~r:l.t~r ile oua so.adc ondo lb.o co:1vier. 
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Art. 2. o R~voS'am-se ai:. disFosições om con
trario. 

s.Ja das Mruruissõcs em 3 de Outubro de 
1832.-lldefonso de il.-aujo.- Jose Ma;ri
anno. 

São lidos, postos em dis~ussão e approYalo• 
sem dcb!lte, os sGguintes 

ParccertJS 

N. 310-1882 

2a. SESSÃO 

Pro!oncão rle D. ,)faria r.,.;," Pacheco 
· Ba.l~boso. 

A commis3ã'O de rar.enda., i.L (lu em foi lli'~·. 
seu~~ a petiç-ão ~LU qu~ D . .Mtü' l~~ Lniz n. Pa
checo Barbo!' :·••l'' c:· lho seja r elevada a pt·cs· 
cripção em 'lue incort·eu, alio: ele 1'ecebm· o 
meio soldo de seu fnll:•cido p~i, o ma,ior :·c
formado .do exercito Manoel Antonio Pa
<lhoco, é da parece' que se roqni,ite··do mi
nisterio da fu~enda os papeis rehti'lo3 ~ ess~ 
pretenção. 

S~la. das eommissõ ~s em 2 do Outubt·o de 
1882.- Ptado Pimentel.- Cai-·los V a~ ds 
Mello.- Abelm·lln do Brito. 

N. 320. - LBB2 

2;,. S.ESSÂLJ 

Pl'etllt'•çiiQ de Pedro Pereira de :Umeid,, 

A commis~;\o de faze.ndil ó de parecer rt ne 
scj~ ouvido o governo n. rosp~ito ela. petiçto 
em que Pedro Pat·eü·a d<> Almeida, ex-com
mandante da companhia de g~arcbs da al f<tn
dega da Bahic~. L·•·•q uer lhe sej(l. a.b::míl.da. a e~a:·a. 
I'J.U9 fazia pa.rtê dos scof.l \rcncimen tos. 

A petição ~llt1did3 jã f j enviarla "''mini'
terio dJ. f~7.en<la COi\1 O OJ1i.C io d.!\ cnm,al'::. r}os 
deputados seu n. 571 <l' !9,!c Julho de iSia. 

?~ço da c~m~r" dos depu ~nd03 em 2 ele On· 
tubrc de iS82,- Prado Pi>ntMcl.- .t~cl~J·d•J 
clcB.-ilo. -E' lírln c \':ti a im11ri1nü· o St.!g"lliH{ú 

t\. 321 ,-iRSZ 

2·' SE:lÜO 

l',·clen~lio de Sr.luado1· Jose Dominuos 
;li elclâor . 

A commiss.T\.o de. est.atisLic~l, col onis:l.C~·.:113. C' <l .. 
techese e ci~·iHs aç5:o tlcs tntlios, tondo em visla 
a. informação 1~resta.dtL p-·l o ministerio do im
p~rio D.Cf]l'Ci1. d~ pct i~""io êi.c s~h·L\dot• Jo.~6 Do
rningm; J\·[elc"hiol• pr.ra qne íkue pertencendo A 
comarca de Lençoes : na provln::.ia de S: Paulo: 
uma sot~te de tcf!'O.S situ!:ld:l n. mat•::rem do rio 
Pardo e perLcncen~e ~\ú t1.amicipio de··s .• Tcsé <lo 
Cht'ist.ia.nismo~ na rmwinch do Pta•an~t 6 d(! 
p:ll"GCC_L' qu~ s:eJa eH:~. i~·lrle~·i!rÜta., púi\1ne a tl"aas
fm·encia do Mrrilo1·io· snlicituüu. iraportaria. 
&.llcrlção nlliuha divisoria das pl'OYÍn~€as d:! 

S. Po.tllo o Paran.~, som razão do u tilíde.de pu
blica que a justificasse. 

Sala das coxnmissões em 2ü de Setembro de 
1882.- .Tosd Pompeu.- _4Ti<lic/e.ç sp·i,.ol(L. 

E' lirlo, !1-poiado, posto em discussão e appro
l'o.do som dobo.te o ssguinto 

R~querimento 

" Requeiro que s~ mande tirar em a v~lsos 
para ser3ru dhtribuidos )'Or todos os deputados' 
sQna.clor~s o- mini~tros G prJjeoto dn. rc:form~ 
municipal c a introd11cção, otte tenho a honra 
de- ::ujol.ta1· ~-apreciação do C{)ipo legislativo. 

Sala das •e~s5e• em 3 de Ontubro de 1882.
Bc:::IJl"i·a. ela ;l[c~t~:re1l'. 

O Sn.. PnE.':jW.l!:N'l'E :- Tcn: .:1 pRla.n·a. ;J SI'. 
B"<c:·r~ d•J ~l:·. nczes. 

O 8.1..·. Be~e'l.··ra de Meneze8 
p~ch n!~g~n-:·ir1._pnr 5 min11to~ para fa.ndamen
tS.i' tll11 l'Np\CrllTICllt?. 

O Sn. PRB3IDES'TE declara. que a urn-encia 
rcqu.erid...'\ ~'3l o nobl'c de1>11larlo só pOde ter 
logar depois de í'n.lbrem Ôs 11obres UellUtado.s 
que J:i obtive r <.ml urgencb. p 1ra a sessãa de 
hqj~. 

O Sn. BzzERllA DE MENEZES requer 'l UG Sllja 
consulta.d~ a easa .s~bre a ll~g.Jncia que pediu, 
s~m preJUlZiO d:l JU conct.!thd>~. a esses nobres 
deputados. 

Con•ultodo. o. caso. decide pela affirmo.lÍ\'u. 

O Sr_. PttlilSWl'~~:ll :..,-Tem a po.l:>vro. o Sr. 
Leopoldo de Bulhões, por lh'a haverem cedido 
os Srs. Antonio PiuLo e Gon,o.lvos Fe•·reira. 

O Slr. L20p!)ldo de Bulhões: 
-Sr. prcsiden te, cu não p retendi:t tomar a pa
la v r::. no exp cdtente da soss:io de hoja para não 
prejudicar ns tl!·gcncias conccdià~• ~~oos Srs. An
ton io Pinte" Gonçalves Ferreira: mas vej[)-mc 
for~:>do :~. f~~el-o. Serei muito breve, mesmo 
[l <r~ não pr,,judknr. como disse, o-rlireito das 'CS 
m~us n ob!'es n.mig·os c collego...:;. · 

S1·. prcsiclcntc, estou prof<Inclamcnto mara
vilh:~lo pOI'YCr o 'llle actnahncnto se o•ta 1'""
l'i:tnd~> na. ru tnh~~ ~prcH~iucia ! (.JLWl .... Se a. todo 
ó panno r,.alva,r uma ~.:oul~liílõl.tnL'a. imposesival 
(fllJOillrlo rlo s~·. Ca.J'I.}{J.lho ele Re:;an.tle), con
clemnnda pela opinião puWen, condomnnda j:\ 

· pot· vezes pelo eleitorado d~ nlinha pt•ovincia. 
O governo, par.:~. con~:~Ogllir ~~50 result.a.do1 

nflO tre:pidn em dar todos os passos nccessnrios ... 

O Stt. A:.:To~ao· Pr:-~1'0~-L:i vni o Pel'oi~~ pnr:~ 
~on~umum.1· a obra. 

O Srt. L'tO'!Jvt.no nn Rur.H~r.s:- •••• o a p1•ov~ 
ahí esLU ; n~da menos de cinco on seis ·dc
lnis ,õcs e, n.final, :l. r0moçS:~ elo juiz de direito 
da. 2.1 v _.r.,_ d:1 capitaL 

Sr . prosidentc; s~ o minis teMo actus.[ con
tinuar no gavorno por mai~ alguns mezes, a 
situaçR& r:.sti moT t...'l.1 o p::ll·tirlo liber~\l, como 
disse mn distincto chefe liberal no senado, 
est•i liq11irlado. Teve, senhores, a habilidade 
de dividi r a deputaç<\O de 2\liMs,a deputação da 
Bahia, a deputação do Rio Grande do Sul e até 
o. depu~~-ão de G~ynz,q•.w ~~n,ta o.pcnas dedotiS' 
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membro• . Esta• divislSes, que se mani! .. tam i O Sr. L~~·en.ço de A1bu
na camBm, hão d9 n.ooesiarlamontG eaten.d~r-se ~uer~ua (1"':Ut.~s!rn ik _eftt·ange'r os):. -
á.s 1rovincio.s, 0 u•n partido fraecionado c um ::;r .. prestdentc, limtt·.r-me- et a dat• os c>clo.-
a~tido wo~to. . recu~e~t.os, que pede o honrado deputado pela 

P _ . · ~ - prtlVlntta de Goyat. 
O SR. Fl!:T.ICIO DO_S SA::<TO> • :- A .. eputaçao S. E x . allegou que, parn oalvat• a eo.ndida-

. de Goyaz ficou divid1da pelo me1o. tura do ministro da ag-ricultura, tem feito 0 o Sa. LEOPOLDO DE BULIIÕEs:-Sr. presidente, 'i governo diversas demissões, o citou, entre ao
para ss.lvM a e:>ndid~tura do ac.tu_:>.l ministro t :·os, a do secreta-rio de policia, a do engenheu·o 
da agricultlll'S, o g.:>verno dem•t~tu_ o eng~ milita-r, si nA:o n1e engano ... 
nhairo da provineia ~e Goya.z, denntll~ ~epo1,5 o Stt. ANDRADE FtGllEIR.A.: - E a do S<Jcrota
o 'ecre~rio da policta. da mesm:>. pron ncta c 0 I rio do govot•no tambem ; eassou-s~ o decreto 
secretano do gJverno • · · . imperial, que o nomeava. 

O Sn. ANDJU.DI'l F tGUEIR.\ da um ~parte. 0 Sn. LouruNÇo DE ALnUQO:ER.QtlE (ministro 
O Sn.. LEoPOLDO om :SoLnõzs :-. • • removeu do ostralôgeirus):-•.• c a. rewoyào do juiz do 

(creio que istO já e uma. z:ealidade),a 7omm.an- direito da 2• 'f<ll':t da 0:1.pital. . 
dante·do batalhão 20,d~ m1nha provwcla,retirou Dando ss ra:Wes que exph~m estes a.c~os, 
o presidente dell•; e o substituiu... por quom, creio que terei salisfeito ao h onràllo deputado. 
Sr. prosidonto? Pelo s ecrota.rio, quo foi, em Quaat.o õ r • moç!o do j uiz de direi to.>, é 
1878 do actaal ministro da agricultura, quando obvio qae ni<> póde aproveitar à elei~iio do 
presidente da provineia do Ceará. honrado mini stro daag•·ieulturn.. (Apa:rte3.) 

Ma.s estes ma.llejos não produzit·ão reaultado Uma lei de orça.mento determinou 9.ue al-
a.lgum1 yorqao~ por mais que.,.. di.ga.m, ~ minha , guma.c; v.u~s da direito fossem suppru~idas, 
provinc>a não e um bu~go p"dre, ass:m como loso que vogassem; e a de quo • • trata. o umo 
não eleg-eu o aetuat mmiStro ~a !'gr'c~lt'!-ra, dellao. 
que não é TO'(>l'li'entante do .JmmeJro _dlSir•cto O SR. ANDRADE F!GU:Euu.: -Devia estar ex-
de Goyaz, pots de li. não ve1o o seu diploma o . 
não.lb'o foi conferido conforme pelo poder com- tincta ha mutto tempo. 
petente. (Apoiados e não o:poiq.dos. ) O SR.. Looanço t>E ALBtlQtlE:RQCX (ministro 

o Sa. BEZZRlU. 011 MExEZms:-Protesto con- riA: estrangeiros) :-Portanto o !)'Overno, suppri-
) mindo-a, não recorreu o. um meto direct.o ou in-

Ira a sua asserção. (Ha. outros apartes. directo d' f»rorMer a. eleição elo illnstrado 
O SR. LBOPor.;o lllll BcLHõEs:-Desta vez, se- ministro da agricultura. 

nhores o re•ultado he. de ser o moemo, e nioto 
está e;,J.O"'O a _di<>n.idade ds. uünha provincia . O SR. A1<1Jl\ADI'l FlGtrliiR.~<-0 aue sinto ó 

Q "' que só agora oe lembruse disto. • 
O Sa. Esca.&GilOLLE TAUNAY dá um aparte. O Sa. Loutu:><ÇO D B ALBUQU:E!lQUE (ministro 
O SR. LEOPOLOO DE RuLuõl:S:-Os motivos qu~ de estrangeiros) : - PerdOe-m~ V. Ex., a 

determinaram a 1ninha auaanci& nesta oeca.sião accusa.çtio procedc1·ia,si não fosao &xtincts. .a -v-am 
hão de ser dodos dest& tribuna. c 0 governo nomeasse pa••o. clln. ou.tro juiz de 

Envio á men um requerimento, Sr. presi- dirGito. ( Apoiados 6 apartes. ) Mas não, o. vara 
donte, p8rguntan&> ao ~ovcrno, ~o1• intermed.io :ficoa eitincta. 
do ministerio do illlperio, si de f~cto foi adiad:c Sí 01ta >oto pudeo•e in1iuir sobre a eloi9íio 
a eleição marcada para o dia 9 do corrente, e du míllistro d• agricultura, oeri a. apellas por oe 
ai o go<crno e.tá resolvido a mauter • dou- ter removido u m magistrado que i ntervinha di
trina. do oonsnl~o da estarlo rclo.tiv:IOIGnte às roelnrucnte n& eleiç::io. (Apoiados e aparte<.) 
incomp&tibilidadea eleitorn.es. E' at<i ootn.nha.vcl, Sr. presidente, q11c se 

Tonho terminado. (Muito bem.) :>ecuse por isso o :;overno, tanto mais quanto 
o Sn. f..oun~NÇO DB ALnUQUÉJLQom (ministro e.•so magistrado_ foi removido para umn como.~co 

de ostrungeíros):-Peço e. pabvra. para dar o• oxcollent~, m~tto melhor do 9.ne aquella ,'"~ 
lloclarccilnoniOi do que o noiJrC deputado pro-~ ')UO cotM o, ~-lo que tomo a liberdade de_ I~• 
0 ; 8•1 ' p;;roben~ ao lllllll trc dr.putado pela tn-onncta 
· · · da Goyaz. (Apoiados. e apartes.) . 

O Sr. Leopoldo de Bulhõe~, 0 B~"'undo acto de que foi arguido o governo 
obten~o a. pa4Yra pela. o~dom, requor urgone11• 1 é a. cle~islilo elo seerote.rio do policia. 
por 1;:. mmutoa par:. a dJscwssio do seu reque~ . . . . . 
rirnento · F.sse fancc>onar•o fo1 nomeAdo denL.ro dos sots 

' "' ezc• da lei, tinha fdto [mt·te da •ssembléa 
Consultada, a oamara decide p:.'l" '· ·r m~tiva. provinç.i"l, e a inda. perdut·ava a su~ i ncomp'. 
E' lido, apoiado e posto em di• · .• . · ·.v ~ se- tibilidade ao tempo da nomeação. 

g uinte O que so !1z ? Em voz de declarar-se nuii<L c 
.Re'luerim•nto de nenhum orf.!ito ess& nomeaçiio, ;;uardou- se.o 

Requeiro informe ·0 g-ov~rno, por intermedio d 'creto, o decorridos os seis meze., consen
do miniote:i> dr, impcl'io>,oi de úcto foi adiada a tiu-se que o Domeado tomaue posao do Jogar. 
eleição lli' . C-~ ~"··~· " dia 9 do corre n lP. . Apello pna o illustre d9putado pelo Rio do 

Si est:i. • .. ;.·!· ~!c a m• ntor a doutrinado con- Janeit-o, o6m de quo me d1ga com toda a fran
•elho de '"'tsdo . sobro inoomJ!<'tlbilidade clei- quez~ &i case individuo estava legalmente no-
fora.l.~BulMes. · meado, ~i po~ia exercer o cargo. 
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O Sn. Escn.;G!<OLLE TA.u::<~>.Y '-Nilo. Como 1 O D1·. Jardim é um cngcnh0iro muito intel-
muito.• outcos a qurym o governo não cassou o ligante. muito laborioso. e a elle àove a p~o
decJ•e to de nomeação ; . por exemplo :_ os Srs. ,·inci• do Goyaz todos os seus trabalhos. 
C_o•t_a Azevedo e SoiJJ'G, que eram mcompa- O Sn.. BEZERRA nl'l llfl'lNEUS E ou-rn.os Sas. 
tlVGlS. DEPUTADO~ : - Apoi~do • 

. O Sn · ~oum:r<yo n~_ALnUQUE!lQU~ (minis- O Sa. LouR&NÇo DE ALnüQUERQUE (minisero 
t1 ~ de eotr<mge~ro;>· O Sr • SodtG não estâ do estr«ngciros): -Poi• bem: o honra.do depu· 
exercendo comm1ssao ren>unerada. tado, levado sómeute pelo interesse partidario, 

O SR. ANDRADE FrGU~lRA:- Remuner~da; deixando-se influir apenas pelo desejo de ter 
o Sr. Gosta A1.evedo com gr&nde remaner&ção, em sua província uma infiuencia incontestada 
e i.odos elles incompatibili~ados; não podiam ao r 3o1icitou e obteve a demissão do [r. Jardün. ' 
nomeados· Si n~o se e~plica_r esta com eação Pergnnto: podia o nobre ministro da a.gricul· 
agora, esto~ ~utor1zado _para dtzcr que. opa teve tura, que o conhece de ha. muitos aunos e està 
por _fim facll>tar a ele>çiio do Sr. mm1stro da inteirado dos serviÇOs que o Dr. Jardim tem 
agncultura. prestado a província de Goyaz, ser cumplice 

O Sa. LoU!UlNÇO J»l At.BUQU~ll.QUE ( minis- dosoc aeb, que não h.esitnrei em qualificar de 
tr'O de estrangeiros) :-Sobre as nomeações·" que niwiAmente inju•to ? Certamente que não. Eis 
o nobre deputado ecaba de allu:lir, não tenho ahi ~ razão porque foi dcuüttido o engenheiro 
opinião formada. · a que alludi11 o nobre deputado, e. devo a.c~re~ 

O SB.. ANDRADE FrGU~Ilt.I.:-Não póde deixar cenbr que é des~ da!a _quo vem a d_ivergencin 
de ter. · · entre S. Ex. e o :,r. m trustro da agricultura. 

O SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE (minis~ 
tro de cstrangoiros):-Estudal~as-ei, e J'OSilO ae
saguro.r-lhe que, si foram indevidamente feitas, 
os decretos serao immediatamente declarados 
de nenhum eifeito. 

0 .~R. ANDRADE FIGUEIRA:- E eu s:!plau
dirci essa. coberencia. do governo. 

O SR. LouR.Er<ço DE ALsUQUERQO"E ( minis
tro de e.st?ang~i'fo s) :-'Posso ;:,.ffirmar isto ao 
nobre deputado. (M 1lito bem.) 

Mas , ainda quando legalmente hovesse 
aido nomeado css:J fanccionario, o governo, de
elaro-o com t\ld'l a Í&an,-ineza, não teria. a ca.: 
ragcm .de m;.ntel-o no logar, porque sua na
meação só poderi~ s~r feita ~ lr q ue:n igno
ras~ e-lhe os p1·ec0dentes. 

O SR. LF.OPOLoo DE Bo<.KÕ.Es -,.Isso é que 
quero qu~ se disouto. 

O Sn. Anis~IDl"S S>r>roL.<:-'Iess~ ponto 
V. Ex. não tem razão. E' um funcionaria 
muito dilltincto. 

O SR. LouRENÇO DE ALnuQUERQOE (ministro 
cl~ estrangeiros):-Na gecrctaria da ,ju•tiça 
ex:i s tem as ~~1ais si.g-nific.."\tivaa: informações, 
tão significaliva.s que o governo não podia 
de modo algum hesi~" •. 

Mas não se pt•ecisava disto ; a uomeação e r" 
illognl, a t:lnto basta.\"9. p::~.ra. que fosse d~eb. .. 
r~da do nenhum elfeito. 

Occupar-,ne-ei ~gora da demissão do enge
nbrJiL·o. 

O nobre depatado podia tet• ~!legado outros 
factos, rna.s .estn, DãG. 

O Sn. LEOPOLDO DE Bur.nõzs :- Como assim! 
O SI\. Lounr:xqo DE ALsOQUERQOE (min isero 

de estrangeiros) : - BsLe não lhe~ fica bem. . 

.0 SI\. LEOPOLDO DE !3ULHÕES:-EnlãO faça-me 
o obsequio de analysal•o. 

O SR. Locn.ENÇU .u.K At.IIUQ.UERQ\3"E ( mini.stra 
de e.s trangein,s} :- O loga.r de engen beiro ara 
alli exercido ha 20 annos pe:o Dr. Jardim 
(apoiados), primo do nobre deputado, mas 
divergGnte em politica~de S. Ex. 

O SR. LEoPor.na n:e Brrr.HÕES :-Não Lpoiado. 

O SR. LouRENÇO DE Ar.suQUllRQilE (minüt~o 
de estranqei>•os) :-0 honndo ministro ncebeu 
de onigos do nobre deputado cartos em que 
se llta dizia : ou restabelece-se a nomes.ção do 
engenheiro ou perderá V. Ex. mnitoo votos. 

O Sa.LEoPOUlO DF.: B OLHÕEs:-Està enganado, 
não f o i isso. 

O Sn. LouRENÇo DE ALBUQUERQUE (ministro 
de cstrangeiros):-Ellc, porcim, preferiu ·ar· 
rlscar sua candidaLura a submet ter-se a intima
çOesl que são indecorosas. 

O Sn.LEOPOLDO DE BcL!lÕES:-E,portanto,niio 
podiam ser feitas por nós. 

O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE (ministro 
da estrangeiros) : -E' doloroso que se venha 
fazer questão no parlamento «e aetos como este 

'}
ue a.ca.bo de o.precia.r. Em que tempo vivemos t 
á o governo não póde. sem excpor-s~ ~ expro

baçõos, fazo.r um acto · de rep::.raçii:o e jus
tiça! 

O Sa. ANDR~DE FrGUEIIU. :-A oo.casião foi 
mal escolh.ida. 

O Sll.. Loua E,.-ço DE At.BUQUERQU" (ministro 
de estro.ngeiros):-A injustiç& acabava de se~ 
f;ita e, portanto, a repa.ração não podia ser de
morada. O ho11tado ministro sabia que este 
ado ael'~a p1·ejudicial á sua. ca.ndidatura., ma.e 
não h.esitou. 

Não sei si o nobre deputado fa.llou lambem 
na demissão do presidente. 

VozES : - Fallon. 

O Sa. LouRENÇO DE Ar.suQtn:R.qiDJ ("•i
nistro de estrangeiros) :-Pois bem ; o pre
sidente da província. foi dew.ittido, porque in
stou por sua. demissão. Logo que o con
selheiro Fleury foi nomeado ministro da 
agrieulturo., si hem que não tivesse razão 
-para t~t" grt~.ndG coniianç:a no prGsidente de 
Goyaz, todavia, não tendo motivo tambem para 
duvidar da sua lealdade, escreveu-Tho dizendo 
quo adP.>.inistr~sse a província desa.ssombrada
monte o contasse com o seu apoio. (Apoiados 
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e apwtes.) Elle n~o o conhecia pesso~lmente e J:i se v e que a occMilio escolhlda, em que se 
o qlie aco.bo de dizer n~o envolve censm·a a esse l>'~tava ,·e~le<ção do nobre :ninistro da agricul. 
illustre cid~dão. tur~, foi a·1u'llh qu1 obrigou o govl1rnoa lem-

O pl"esidonte rospondeu-lho que mnito brar-se de uma lei .mtiga. 
scnlia não podet• satisfazer o desejo de S. E"-, O nobre ministro foi adhnte e disse : esse 
que o s;u estado de saude e~a tão grave ' magistr~do , contilllxando, poderis não ser fa
e tão prejudici~l o clinla de Goyaz que in- ,·oravel a e5ta. re!lciç.ito. 
stava. pela sua demi.s~ão, e acresconto~.~~e tc.l- o Sn.. LouRENÇo Dll Au~QUERQIIE (minis:,-o 
vez quando es)a alh c~egasse, c_lle Ja .ttvcsse de est~angei,.o•):-1'\1\o diS!e i•so 
pnssado a admtmso1·açao M seu tmmed1ato. · 

Q~tando o distincto ex-presidente do Goy~• O Sn .. _Axn>U:UE FlGUEIRA observa quo o 
faz. o primeiro pedid:; ~e. demi5sáo, o Sr. cunS3- nobre rrnnr~L~o diSSO quo osso m~gistrado e t-a 
lh~;ro Fleury opp~z-se a que seUB collcg-•s o hom.cm poht1co e qu~ nenh.~~~o accusa?o se 
eat1sfizessero, snppondo que tal pedido não era po<a a faze• ao govet•no por ttrar da eapltal de 
motÍYado pelo allc~a.do estado de molestia., n1as Goyaz um magistrad,)politico. Ainda. nisto htt. 
pOi' suspeitas o desr.rmfiançaiJ Q11a.n.do, pot'r~rn~ Utn!l. confissão da. aecusnção que se faz. O orador, 
veiu o segundo pedido em ter:no> tão rositivos. quel' conce~~r que esse mag-istrado seja um 
como os que acabo de l'c.fel"ir, deu-s'3 logo a de-. homem poht1~0; mas, nesge caso, a ~ua remo
:m:i:!:são. Que governo n~o procederi.IJ.. do l!.l~rsmo ção, ll.:\ o~easlão etn (1ue tevG logar, não foi 
modo l Pois isso <i motive ne Mn~nra, é favo- um acto de impaa·cialidade do governo , foi um 
r"cer a candidatur~ do minish·o da agl'icul- a_cU> tendonte a remover um embaraço á reelei
tura, ti praticar algum acto repr.;hen.sivcl 'I Pa- ção . do nobre ministro da :J.gricnltura. (N ao 
roce-me q_u' nib. <tpo,~dos.) 

Ma• o nobre ilepnta<lo pelo H o d;st:"icto do O nobre >11Ínistro, usando de umaÜ'onia cruel 
Rio .te Janeiro lambrn·me quê tan1bem foi de- para com o irmão do de11utado interpell.Ante, 
mittido o secrohrio d~ província. diss<! que elle o dGvern :.pplaudil• por seu h< mão 

Um seoret>rio de p1·ovincia, posto que ter >ido J'emovido para uma e"eellento co
el:nrça ca.1"go 'impol"ta.nte, não põde inftolr sobrê. ma.rea. :Ma.s a lei. que extinguia. uma d:l.::i va
uma eleição de modo aprecisvel. O ess0noial õ us da comarca de. Goyaz, n~o declarou qual 
quo o presidente sej~ favoravela.o C3.ndidato,pois dellas, e, ji que o govsrno desde 1877 ato agora 
o secrchrb ê obrigado a servi.r le1lmentP., ~ níio se lembrou de o:.:ting-ui~ nanhumo., e só 
desde quen nio fl<er, o presid,nte solioitru·~do agora o fez, devia escolher o.juiz da outra vara, 
governo a sua demissão, que naturaLmente será. porque era mais antigo o tinha mais direito 
concedida. á recno~&o pura essa. melhor comarca. Está 

Tarnbem não ha nisso mo ti v o para ce-ruarar claro, porta a to, que a remoçi[o foi exclusiva-
{} governn. men\e polüica. 

J:i vê a camara que os capitulos de :J.~cusaçlio O Sn.. FERREtRJ. DE :MouRA (ministro ria 
formulados eon\ra o governo pelo honrado depu- j ustíça):-Por que~ 
tado por Goyaz são inconsistentes, não po\iom 
attingir o alvo a que S. Ex~ visou. -

0 lH'Int•a.dO mln~stro da :J.griculturJ. e ine!â!Jft7. 
d~ que1·er p~sor s~b~e o eleito1·ado de saa pl'O· 
vmc1~, pal'a se fazer eleg-er. {.4poiadvs.) 

Si não o fosse~ leria tomado desde o come c-o as 
necessarlas p1·ovideuci ts, e nessG ca::n ó muito 
provavel que o honradQ dt>putado não viosso 
a.gor~ acCe1Sal-o. 

E' quanto mo cabe dizer. 

A.' requerimento do Sr. Andrade Figuei1·a. a 
camara vota mais i5 minutos cb urgencia. para 
continuar a discuss~o. · 

O Sa. Axorún-" FlGUE!l'!.A: -Porque o Sr. 
mini!;:tro do cs trnngeiros já Cisse que eJ;,l para 
rem:ne1· tlm emb:.:1raço ã rc.eldçiio dO uohte mi
nisti•.) da s.gricnitnra. (.Muit(}s "}lÚO apoiados l3 

vivos pn-testos de: >itaioria.) · 
Como quer q a. c seja, o orndor felicit:. o paiz 

pelo acto do governo, j)Orque, ao menos, amda 
c1 ue tA.t'l'i2 1 rêsol •relt-se .1. oxt3eu tar urua. lei que 
supprimia uma despsza superfiua, como era 
aqliella que se bz ia com o ordenado de um dos 
juiz e; de Goya~: Deplo"a, p·01·ém, que o governo 
so llGstl occa.!nao se lembrasse de c.umprir o 
dever d~ executar uma lei de intere~ae pu-
blico. · 

O Sr. A.ndrade l''igueira co- O nobre ministro do estrangeit·os dechrou 
meç..ao!Jserv-ando que as ex:pl:CétÇÕes qUB 'tC!\.1)3. ainda (!UG a demissão de s:GCratario de TIO}icia 
<lo fornecer o nobre minisho dos negooios es- · ti11ha. sido decretada pdo governo, por haver 
trang~iros não deixaram de rnw~vilhar 0 or,1- aquelle fanccionario sido nomeado dentro do 
dor. Realmente, bem longe :lo conlr-~:·iar as scm,1Stc'e a~ sua incompalibilidade como dépu
supposições ~1ue_ se envoh'em no 1·eque1·Im.~nto t';l.do provincial que foi. Felicih o governo 
do nobré dopntado, S. Ex. não f e r. m~is por t~1· pt•:tticado este no!~ de fiel execução 
·do que confirmal-•s, d~cbr;,ndo ,1uo 0 go- d; lei ela1toral; mas pede-lhe que seja co
v~rno removeu um dos juizes de dirait~ da ca- ilercn\e u que ~xccute igaalmente essa lei em 
pttal de G@yaz, }lorque ha uma lei do antiga o':lt'O> cases ~G incocnpnübilidade, e:c;t que a lei 
d.~ta, ~A 20 de Outubro de :!867, mandando G><- nao fo1 r~;pett2.d~ por almns dos m1mstros li
tmgulr uma desta$ varas, desJe q'lle v:.g-as•e . b'raes pass•dos, Citad e>emplos. 
O~a, ai a ~ituayão liberal começou em Janeiro O Sr. José da Costa Azevedo. mui distincto 
de_ 1878, ., àahl para cá e.ta situação tem feüo official de mar in h a, dontro dos seis mezes de in
nada menosde 40D ou 500 nomeações, C<lmo Só compatibilidade qae lhe l'isultarn como deputo.
ag-ora se lembrou de fazer esta remoção ~ do g~ral peh província do Amazonas, foi no-
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meado p~lo minhtro da. mo.rinha. pCI:ra uma 
commissã.o irnpottant~ na. Europa. eom grandes 
venciutentos e extrao:-dinarias ajndas de custo. 

Ora, este acto foi per-feitamente ille gal, e es
tava no. m.e:3mo cas:> de ser revogado. Outro. 
e:templo : o Sr. conselheiro Jeronymo Sodré, 
e:t-depatado geral pela B•hia, foi nomeado pelo 
go~erno pal'll. uma commissão r!tribuid~ na 
Europa, dentro do sornestre de Ínoompatibili
dade, ~ o g-ove::-no~ se _não quer unic:1.rnente ex.e~ 
cuta.r a lei em o lio a.o secretario da policia de 
Goyaz e para facilitar n. reeleição dJ ministro 
do. agricultura, está na obrigação dP, d ·cl<lr&r 
nullo o decreta que nomeou· o Sr. conselheiro 
Jeronymo Sodré. 

O SR. F:eli.aEin-\ l>E MouRA (minist>·o da jus
tiça) :-Ja não esti. mais n~ commis,ão. 

O SR. A~DRAOE F1GIJ EIR.< responde que del'e 
5er dec.Iara.do nul!o o decret.o, _cl\W11do a.o c ~n
~elh.eiro SndrB a. nbrigação de entrar par~ os 
cofres publicas com as qttantiaa que indovicia
mGnte recebeu. 

~fur-rAs Yo•Es D~ MAIOa r,; :-Oh : Oh. ! 
0- SR. A:.oR.•os FlvU!l:IRA observ~ q.ue deYe-~e 

fa•er isto, porque o ac(o do go ,·erno foi illegal. 
Occupa.r-se-i agorn. rl.o uhimo actO, a respeitJ 

do qual o nobre ministro de estrangeiros deu 
elplicaçõ3S mui pcrfun::torias, mas que o orador 
reputa. mais g-r.avl:: Uo yu.e o.s· outros a. qU~ tem 
alludilo;refere-se a de missão do secretario do go · 
vcrno na. provincü de Go_yaz. O nobre ministro 
d•clArou qu~ a.jlllltificaçlio do acro e•ti em qu~ 
o secretario do governo n e uh uma iufiuoncia 
póde ter n•s eleiçõ :s. 

O Sa. LoURENÇO DE A LBUQUERQUE (ministro 
de est-~angeirus) :-Ett não disse isoo. 

O S!<. ANDR.<D~ F:GUEIRA. diz que, como ques
tão de facto de xa á consetenci• oa camara a 
aprJciaçã:o da respoota. do nobre miniatro.A ea
m:tra, qae sahP. o q_ue é um secl'et-ar-io do go· 
verno, sob1·etudo ngs rovincias centraes, onde 
<:stes smp~egos costumam ser p-erminPntc~, co .. 
nhece bem o grão de influencia que elles po
(\em exercer em fav()r de um ou outro candida· 
to ern wna G!eiç:io politica. Mas não discute a 
qu ~'tão neste terreno; dí sente-a em terreno 
:nais gra. ve. 

() nobre mini~t-ro disse que· esta. n-.:Jmeação 
havia sido cassada pelo gove1·no imrerial c que 

· for.1 decl •rád~ nullo o de~reto que nomeára 
e:i:se fu.acch.ta:-tdD, em t.-onse.1_ue!lci ~ da. a.ua. in
compatibilidade como d'putado provincial que 
era. A camara ~rã lido a consulta pubhca ha 
rlous dias no Die.,·ia O fficial~ e o oradot chama. 
a. attenção dJ. carna.l'a. para a gravidade da. dou
trina. {1 u ~ o g ~ver no ahi estabeleceu. 

Este funccionario tinha siJo nomeado pelo 
governo transaoto, em Abril. e o ministerü 
a.c.tual quebrou a solidarietlai:le com o seu ante
cessor, deeretando â nullidad~ daquelle .:J.eto e 
in9pir-ando-se unicamente na pais.ão politica. 
pa.r~idaril.. Mas não ficou sómente n1sto : o 
lliinisterrio actua.l, n~o só queb1·ou ~ solida:rie
d,~dê c.ow o governo transacto1 comG Astabe
leceu uma doutrina o.narch ica. O P'~sident~ 
do. proviucÍa havia suspendido a. posse deste 
fll.ncc iona.rio p.:1ra representar ao governo, 

v. v.~24 

EUppondo que •••a ineompatibilidndo era de 
exercicio, e, port<tnto, d;,·:a terruln.ar- CO!ll os 
seis mezes q_ue a h i lhe ma.rcou .· Passa. lo este 
prazo, o presid ·nte da pl-O\"inci:c., en.tend~ndo 
que não subai.~tla. a. incompa.tibilida.d~, rBsolveu 
dar-lb.e poss~ e offic\ou ao governo coinwuni
cando e~le f~cto, declarando ao mesmo tempo 
que, em fa·:e da l•ideit$3-2, o• presidmtes 
de provintia. ctuupr~m as detibe:r;\.ÇÕ~s do go
vecno,embora lhes caiba o direito de l"Q~resen-
tação. · 

O governo nã~ hesitou em declarar r1u ·-• a 
ordem para dar posse ao funccionario~ como 
todas os actos pratic.:!..dos em relação a elle. 
era mauife•tameute illegal, coocr.ri• á lei, 
e que, po~ conscq uencb. era de1·&r do presi
dente te~ descbedecido a olles. 

. Ora, pôde o governo aconsell),>r esla doutrina 
aos seus deh~gadc~ ~ 

Quando o gm·erno dêt~rmina .aos seus del8.
g o..do.s que não cum.pr3-m s..'":> delibel."agõc; do 
gove"no. porque ellas siio conlrtrias i le;_, não 
é isto autorLz~r a ma10r auarchia administra
Livs. ~ 

E• com e.ata doutrina quê. o governo prctcnd.e 
res?lver as difficuld•des da situação ,. fazer 
entrar a ord !IU no c•~hoa que Já nos vai asso
berbando ! 
. O SR. R,ll'JS30~'":- B' Joutrin:t do LJ•recer 

a.ssign.ado por conser-vadores. 
O Sa. A~ ORA DE FIGu~ntA não conhece nos 

membros do conselho de estado. senao conse
lheiros de est•do; não "ttende à opinião politica 
que elJes .. eguem~ e a doutrina do.s parece1·e:~ du 
conselho de estado n[o res~lva o governo do 
respon•abilidade do seu acto. (Apoiados.) 

l.;m~ causa é o parecer <lo conselho de ••· 
Lado culll. 5eUt$ cout>iderandfJS: outra é a acto do 
govetno. 

O p;1.r.ecer n.:to passa da cllDSult.a.t não é obri
ga.torio para o governo e não o ~alva a. respon
•abilidade do seu actu. (Apuiarlo• e ap«rtes .) 

Declara que entrQ os conselheiros de e~tado 
que assigns:ram o parecer, si quizer uccropu .. 
nhar o nobre dep utado na clo.ssificnção politica 
que acabou de fazei", só e xigte consei'vaGor o 
Sr. Vi•conde de Bem R<. tiro. 

O outro.; o Sr. con.elh·'iro !>brHm Fran
cisco, distincto liberal. que está presente para 
respondel' pela verdade d·~ sua doutrina~ o outt"o 
consolh.eirD, si não O libcr:t-1, eon:aervador cer
tn.menta nà.â é ; foi nomeaJo nesla. situação. e a 
tem acompanhado. 

O Sa. )h ~'s"osA :-S~mpre foi coJaiderado 
c.onservador. 

0 SR. ANDMDE F!GUEIB.A Objecta que ce 1878 
a -esta parteapre:::l!!!ntoU·se sempre como liberal. 
Insiste eln qu.e o governo deve te :· a. t-.~ sponsa
bilidada de s~a doctrina e não conhece defesa 
m1is miseravel d o que esta de rlesculpac-se o 
govei·oo, invocando consulta!~ do cons(!1ho de 
est tdo. ( .~poiados.) 

O Sa. LoURExço DE ALUIJQUERQ!:E ("tinistJ·n 
de estra.ngei>·ns):- Não invoquei. 

O SR .. b:nRAD& FrGOEll\A neste ponto res
ponde o. um aparts do nob1•e depu1ado polo 
Ceara. Não encontra.ra S. Ex. no dominic do 
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partido eonsarvadol\ apez'r dos maito~ enos 
que, como. pX'tilht> d!' homem, devem caber _a 
essse 1Hrt1do nos penodos do seu governo = nao 
encontrará acto d ·ssa natureza (apoiados }, 
declarando.se manifestamente contra a lei 
a<::tos do governo imperial e que es.tava no dever 
de seu delegado de•obedecel-os. Xlio conhece 
aclo nenhnm do p~rtido conservador des~ 
gouero,·e· o mini.~tro que o pr:tticaasa não ter1a· 
simplesmente perdido o tomporan1ento des:a 
seita, mas toda a noc;ão de erdem,que é a glorta 
•lo partidQ a que pertence o ora<lor c emblema 
•la su~ bandeira. (Apoiados.) 
Um<~ v•7. que o Sr. presidente observa qtle 

o tempo ni terrniliar, niio continuará a c<ccupar 
a attonção da caaa. Põe r.,ruate ás suas obsor
vaçlles ''PPlaudinlo o acto,po••que importa uma 
econ!Jmia. para os c.ofre; publicos, ms.s censu
rando a inO i>portunidade em relação ••os inte
t·csses politicos do Sr. ruinistJ'O da agricuhura. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs requer urgellcia 
por i5 minutos para responder ao Sr. ministJ·o 
do estrongeiros. 

E' approv~do o requerimento. 

O Sa. PRESlDENTE:-Tem a pulavra o Sr. roi
nistro daj~stiça. 

O Ra. LEOPOLDO DE BucHÕEII protesta, jul· 
ga.ndo ~aber~lhe a preferencia, 

O SR. PRE9IDENTE: - Est~.rdo prorogada a 
diSCUBSào, tenho que Seguir a Ji&to dos Q!•BdOres 
incriptoa. 

O Sr. l<'erreira de Moura (mi
•~istro .da justiça) :-Sr. presidente, act•edito 
que o nobre deputado pela provinda de Goyaz 
poder.i voltar ainda ao aasumpo, visto . ter eu 
ae occu rar por pouco tempo a atte llção da ca-
lnilra.. 

Não 1ue achavn prese.nLe qu~mlo S- Ex. usou 
•[1 palavra, e por isso não pude ouvi!· n.s obse1'· 
vaçõcs que fc>. sobra n remoçao do ,juiz <h di
Nito d• 2• vara da. cnp'tal d1quelh provinci~; 
1o1as," p~lo quo disse o nobre depum. lo pelo R.io 
.te Janeiro, confes.•o que,si cu fôra o juiz de di
I'Oito, de quem SG h•ntn,nito ~CCOÍtftJ'ÍO. <lofeso. d~ 
tal ordem. 

um magistrado, aliãs distincto. int~nriesee no 
pleito e lei tora! (<tpoiauo • e apartes), c execu
tando umo. lei que mandM·a supprimir aquella 
vara. 

Não se pó .lo aocnsar de parcial o :~cto do go· 
ver no, porrJUe o magistrado :remando nio foi 
aubstituido ; e quando não tJvesae o g-overno 
e~ta defesa, que consid~ro caba.l, cab.íria por 
terra n. !l;Ccusa.ção, desde que P.e _ consideras:;e 
~n" o. noticia: d"'J.ttella rcmocão ba,·ia de chegar 
a provintia de G<Jyaz muito d''pois de feita a elei
ção, q ne f 01 marc~da para o dia 9 do corrente 
mez. 

0 Sa. LEOPOLDO DE BULHÕES:- Influirá no 
2o esc~Lttinlo _ 

O Sn. Fl'rutnRJ.. DE MouRA ( m.in_i•trn da 
justiça) :-Amda. que baja 2° ~seruL.nio, u4o 
se p:.derJ. diz·•r que o governo praticou uma ill· 
ju~tiça. dando acL' · •sso a um m"g-istrado, e pro
eurando o,.sim a.vitar qu~ olleintArviesse n:t 
oleiçã'o a favor de quem quer qlle ssja (muito 
bem). 

O Sa. LEOPOLDO DE BuLHÕEs :-Prote~to coll
tra a doutrina; não ha lei quo prohiba o ma
gistrado de dar o seu voto. 

O Sn.. FERRElR.~ l>IC MouRA (>ninistro da 
}t•stiça) : - Kão se trata .te toTher o dh•eito de 
voto, tut~-se sim d \ evitar que um magi•trado 
se torne caudilho de eleiçlles,creando obstaculos 
• uns, e protegendo a outros. (Apoiarlos s 
apa>·tes.) 

Dei:>:emos de parte este incide:nté. que julgo 
respondido : f~llemos agora na demissão do se
cretario de policia de Goyaz. 

s,·. presidente. eu não demitti este empre
gado, ap,, nas considerei nuUo o decreto que o 
nomeou ; porque nullo era ell ' de pleno direito, 
vis to ter sido lavrado dentro do prazo da incom
patibilidade legal, que subsistia. para nq uelle 
rUadão, niom bro da assembléa pt'ovinci 1l, cuja 
legislatura findou em Dezembro do anno pas
~ado : cum·n·i po:·t;a.nto um dever, fa~cndo effe
eth•a a cxeeuc;ão da lei, 

Sr. prcsident~. si eu estivessepres~nt~ q-na.n.
do em uro~ dns a ·ssõcs pas~~da• o nobt•e de
pu lado pela Babü a pr~senlou um requerimento 

Sr. presirl.ente ~sta dt:fes.v. iauporta. uma. pedindo informações ~ es~e reapeit.oT teria. n.,
accusaçiio, desde que S. E:<, reconhece qaoll.1 o~oa.sião .jastificado o acto do governo, 
qJJe o juiz de direi to foi removido para não como agora f.,ço. 
crear embora~os á reeleição do mo.u collega. o Quando nao fosse nullo o decreto daquella 
Sr. ministro de. a.gricnltura. · n0meação pelo motive o.d:l11zido, era me11 dever 

0 Sa. ANDRADE FlGUEIIU.:-Não disse isto. reeo~sideral-o 1 c~ vista d.a.s informnções 
· . . p3sstmas, que obttve a respetto do nomeado • 

. O. Sa. F>:RRl<IR~ "" MouR~ ("ttmstro da (.<l.p~i<Uios a ap~rtcs.) 
JIL.<t!ça): -Chegue!, s,·. pre•.'donte, 'l':~ndo I Por dua• ve•es foi a.quelle·fonecionario de
fallava o nobt•e ~eput•do pelo ~10 de J"ne1ro, .e rniLtido, a bem do serviço publico, (continuam 
ouv1 S. Ex .. as~lDI se pronalictar ; tenho po1s os a.partas), sendo uma dellas, si me nilo .falta 
o dever de JllSllficar o meu ac to. I~ memorin, no dominio conserndor. (.!partes.) 

O Sll.. A><DRAD& Fr~<uELRA: -0 Sr. ministro ·I Par~ as nomea.ções que faço eo•tumo guiar~ 
ele F.str~ng-eiro9 foi quem disse. ! :nc pelas not.as • que encontro na minha 

o Sl\. Louul!.>:ço D1< ALBGQUERQUE (minist••o .
1 

se~retaria, e por inform. ações de pess~as qua· 
,Jc. e.<tmngeiros) :-Foi y. Ex. hficada.s ; c posso asse.r;ur 'r~~ n.obres dep~· . . . I tado:s . que st alguma nom.eaçao feL La por ru1.m 

. O ~R- F!!lUU!:~ DE Moua.1. (m•":•stro da Jus- reraht, em [leBSoa menos dig ... , não mede
t•ça).- S1 a&il!D fosse, S,, pr~stdente, o go- lllO~arei em recollllideral-a, ainda que desa
vernu terw. pratrca~o u?' acto dtgno de louvor, grade ao meu melhor amigo. (Apoiados, muita 
um a< to de convemenc~>. publica, evitando que bem.) · 
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Sr. l"'e;;i<lente, quando dact..rai sem atTeito I Barros, aect•ehrio da policia, e disse qne o 
o Jecre ~o . c1n e nomeou aquelle cidadão, n ão rointegr-~ria no l~gar, caso~ presidente o pro· 
Lt'atoi da •tuda<;ar si elle era meu correligiona- puzeeee, como ,·em allirmar agora que, aincb. 
rio ou ad •ereario poiitico. quo nlio e:r.istis•o & incompatibilidade, não úu:ilL 

.J\8 aecnsar;'ões fp'aV ~~que lJ~S~f!l soln·e a l't- eem ~ th n lte reintegravão ~ 
pu~~.i1o do exc-eecret:mo <la _pohc1a de G~y~z, 0 Sn. ZAll.\: _A. rnziíÕ 0 •ímpios: .; <j Uf} 
d~t·~ de epocas antertores." mu~.b":,. ad~un:s- eçt~va convo;noido do quo o pt•esidento não pro· 
traçao, e. e~ v~rtude de.lla.s e que JUIQo t .r atdo ~ema um bomem nessas condições. 
eUe deautttdo pelo -gabinete de 28 ele março, · . 
como ja o tinha sido anteriormente no domin io O SJl • .t\RrST!Dt ' Sr1so~A: - Eu, como presl-
conser~~~cr, . . . . . . donte d" J?rovinoio, o propu•, p<>rq ue é um 

. .. ~ . . ~· , fun.ccionArJ.o muítn digno: ·q_uaro qoP. venham 
O Sa .. AaiSTID~ .SPINOLA ·- Bntpctatho 0 parn n tl'il.>ana essas notos.(H a outros apartes ) 

secretano que V. Ex. nomeou fo1 tambom . _ : 
demittido pelas conserv.tdores. O Sa. LEO? OLDO D:& Bor:.Hol!s: - Sr. prtst· 

<l•:nte, Jlcrgunto: quem foi norocndo om logar 
. (Ha outros ttp'lrte<, e 0 Sr. p•·esiM.nt~ re- do oecretario dcmittido ? 1 Qatamente um con-

e/ama attenÇao.) . serv:ulot (n~o c '"·'is consorvador, porque r o-
0 Slt. Fr;attEIR.I. DE Moont. (m inist•·o cU< nogoa as suas.el'<lnças), que já um:> vez solfreu 

just iça):- Tomo em. consideração as info·rna- demissão:> bem do serviço pubEco. 
çOes que me tsão wiaistl'lldas, tsew toJa..-ia in- Voze s : _ Quenl. é es:ie f 
dagar si nascem de origém liber'M ou eoos)r· 
vador~ ; as•i"' procedendo erei> que rum pro um O Sa. L EOPOLOO os BuLHões : - João da Silv:t 

· dev'" inherente a todo e qu~lq ue1• s-ove r no. Dourado. clemittido por J'roposta de um dos 
Peço, porhmto, ao nobre deputado tiue .se dig-- QX-pre,.identel da. minha p~ovineia. Rntretanto~ 

na modificar o oeu juiso, niio ,.; a re<peit.o d(l ago~a. que se est.i apurando a mora.lidade dos 
primeiro, eomo do segundo facto, de que se funecíonario• publi cos, é rein teg rado e collo
serviu para accusar o minis tro da justiç1. eado nesse logar ele confia.uç~ ! 
(M ·uito be'?l ! muito ben~ ! ) Quallto no secrctar~õclo g overno, S-.·. pre,i-

OSr.LeopoldodeBu,hões:
Agrad•ço, Sr. p:esidente, ao nobre min istro de 
esh'llnlj'eiros as explicações que acaba de f1 r
nc.c~r a ca.mara~ e os termos em qua as fez; os 
mesmos agra<lecimontos, porbt , não 'posso di
rigi r ao honrado tuinistro da justiça, que acaba 
do sentar-se, e começarei por dat• uma resposta 
;,, acc.usações que S. E~. "em de formular. 

Disse o nobre ministro que o secretario da 
policia foi demittido 11elo f>1oto de incom.pa
tibilidade: qu, fóra este o motivJ official; mas 
nccrescent.oa que~ ainda. qUe oss:! não e:t:s~isse, 
o ~e.nittia, por outros motivos particubres. 

(JS!t. F oRRr.tnA m : Moun.A. (minist i'O da JU:>
tiçá) : - P.õr tic11lo.res, não, publicas. 

O Sa. L llOPOLOO DE. BuLHõEs ; - P ublico• '! 
E ntão peço s. V. E:x. quo traga esses molivos 
1"<"' a t.ribuna . 

O Su. S Pl,.OLA .: - Tr&S'" csa.-\S· iníorm .. ~ões . 

O Sa; LxoPowo o~: BuLHõo:s : - N~o "" ataca 
:t$:Úm a honr-a de um fnnccionario distineto, <lo 
um liberal conhecido em to<l• a provincia ; e 
<rue, infelir.monlê, pol isso quo. ti nrn·libet•:.i •lo 
merito f\ nm amigo certo nas lnt:ts, ó hlces
S#lntomt\nte aeeusad.o e cn.lumnhilo. 

E dcpoi• de dcmittido o S}Cretario da polici:., 
S. Ex. dccla.roo. que, si o pNsilente o propu
r.e~se novamente, reintegral-o-ia. 

O Sn. lr.DEFDNso DE ARAU'O : - Porque cotavn 
o orlo <k 'i uc o prasiden te n ão o proporia rnai ~ . 

(Htl out,·os apartM c o S1·. presido~>IB •·e-
clama attenç<io.) · 

O Sn . L T.oPor.oo n E BCLHiiES : - Mas. . i o 
uohre minist~o já tinha lido as iuf•rmaç~es , que 
estavam na secretarla e quo fa~: m minbtradas 
pelo ex-presidente de minha província, in imiso 
p!lsr~ll àn Sr. Pacific-o Antoni!:l X "::1~,. ~ ~ 

deote, lamento que a eleição dos ... conselheiro 
FlMry tornasse indispensavel a sua de
ru iss;lo. E 51':1'3 dieti.ncto co-reli~ionario, um dos 
chefes do partido liberal de Goyaz, ac•itou o 
car~o a. pedido meu : e um cid ·dão abasl>ido e 
independente, que aceitou o cargo para pr estat· 
om sel'viço ao partido c ao p•·e•ideate q~e aca
bava de ser nomeado ; . entretanto, o governo 
aproveitou-ao de um ensejo para domittil-o e 
desprealigíal-o. . ' 

A minha. posição, SI.". pre>idenle, nesla 
questão, é especial. Sinto-me constr.ng-ido, 
pot•qtte estou c.eRsuranclo co-religionario t meus. 
:MM, porque o faço ~ Por<Jlle esse.; co- rol i
g·ional'tOS <jUCrcm sttffoc;w o p::.rtido na mi nlm 
provin1;ia. 

O Sn . Asull.U>t:: ~·uiUI':llU : - I) goveru" 
im~erial C[OCr creo:r par lido em Goyuz . 

O Sn. L>:o>ot.oo 1>1< tlt:LllõEs : - Um pal'ti•lu 
oftlcinl. que felizmente não medro.ri.. 

Uma .;ousideração do nobre ministru de e•
trangoiro!t chQr.ou-mc arual."orunmtle. Diasa 
S. E,;. quo foi depoi s da demi~w.do Dr. Urba!IO 
C<>elbo de Gouvet< que cu rettret n confia.tl ~"' · 
quo jámais dep<>sitei no Sr. cor.sc lhciro Fie ar}' , 
:lctu:t.l ministro <la n..~dcullurs. tsto é rom
pletamonlo ine>:acto. P.•SJI demis.s!io ioi p it· 
blicada depois que o g-oyerno :qui solicitou 11m 

'I'Oto de confi~n~a o CJUe eu, po1· minlt~ parte, 
recUliei-lb'o .. Como podia, pois, en, par osse 
ú oto, separar-me do Sr. conselhei~o F!nnr~· e 
elo governo 1 

O que me ail:'~stou tlo mi11isierio, o q11e fo~ 
com que tne cu H ><:ass' no nuwot·o dos dissi· 
dentes, fo i, Sr. presid,•n Le, urn motivo que est:\ 
na coueciencia de tod ~ : foi o acto do Sr. 
pre•idente do .:onselhc• wandsndo su•llender " 
Gsecuç!o d"" \eis pt·o•iuciae.,. 

Eu ontandi~ que ess~ neto nllo tinha, CJillo 

11ii~ t~m ainda hoj3, ju~tifil:ta:;ão alguma. 
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Appella S. Ex. para os precedentes. Fui I e_st:'do que deu llarec~r a raspe~ to. da incompa
exa.10inar um preeeden~e que, cre1~, _oeeorl"(lu t1btlt~de ~o e.e:cretat10 da provtncu. de Goy~.~.z_. 
ew 1842: um b;tnco do l'tlal"!l.nh>lo em11t1a papel- Feltzmenl~ S. Ex. não •~stentou uma opt
moedo.; o p:-c9ident~ Jo conselh'J tomou a t!el..i- nião definitivn a respeito do assumpto .•. 
beraçib de immedíatamcn.~e cassar essa auto- o sa. A:-;nRllll! FrGt;Erl\A: _E' uma. opinião 
rização 1 que a.o banco rore~. conced1da. pela definitiva. 

•ssemlllén provincial. E' um caso anormal.. 0 Sr.. MA.RTDI ~·a.H1Ctsco:- .. • porque Ol'a 
O s.r... A~DRADE_ FI6'!ElR.\. :-R _de~:..:.s, eu .• parecia condemn~r oacto da seeção do lm"lel'io 

uma epoca. r 'voluctonat·ta, e~tl<oaorltn:l.rla. do conselho de est.1do, ora parecia approval-o. 
O Sa. LEOPOLDO DE BULROES :-E, depois, Sr. (Ap~1·1es.) 

presiden~e. os prece lentes nã1 podil>.m jus~ifi- . A_questãtí é simples: p<ide um d'putado pro
car este a c to ; e ai as camara i p l:iisadas, s1 a5 V1ncml~ como a.q ueUe de •:tU~ se trata, ser no
carnaras ~io systhema. indirecto 1 odiam h.omo- meado pal'a ca.L·go que é incompativel carn :l.S 
lo~ar attenta.dos dessa ordem, hoje que o poder funcções de secretario do governo 1 Não pódc, 
le;;isbtivo está rehabilitsdo e rodeado de pres- ahás atac:l.l'-se-1~ de frente não só o espirito 
tig'lo. d •ve contc1· o e~ccutivo üent1~o de seus como a.lettra. da lei. 
verdad~i•·os limit'' ". . O Sr •. A'iDRAUl! FIGUEll\A da um apa.rt.:. 

Foi esse, Sr. pt•esidente, o facto que deter
minou a. mi nba. posi\.ã.O ; s agot•a SOil força.lo a 
quebnu· o ~ile~cio que ten?o gu<;:rda~o, por jue 
v~jo o part1do h?oral de nunh< mfehz provi n
cia, cuja or;ram,·ação custo u-nos 18 an nos de 
luctas! de lat·gos saorificioe e pâtriot icos es
fo,·ças. a.ro6l.Ç<1rJo de sor l'e .l.uú.lo a ruiu~. E 
p:tra. que. senhores~ Pat>a. su~tenta:r~se um ~Ow 
me~11 que h\ nao tem bae.es, nao tem 1nftueoc1a, 
que tem feito eleiça:,s á m:ío a1·mada, com pre
sidentes de provincü. e chefe5 de policia. á su~ 
fei9ão, 

V& V. E~., s~. p•·eüdente, que não posso dei
xar de protestar ... 

0 Sn. AFFON>O PEKXA :-E todos OS bons li
beraes :te: ow pa.n b..a.m a V. Ex. 

() Ss. LEo?OLOO DE BuLHõEs :-... 3, para 
cumprir o meu dever~ hei d? vir se:np1·e á tri .. 
buna, posto que muito constrangido e com o 
coraçlo cheio de pezar. 

Conclúo, dando desde já ao Sr. ministro da· 
:J..";rricultura os peza.mes pela. derrota.. que a. suâ 
reacçio na provincia ha de tol"n~r inevita.vel. 
(M'uito bem, mt>ito bem.) 

O 8r. 1'1-~arthn F:r.•n.ucisco (pela 
wdem) :-Sr.·pr·sidente, psço dez minuto~ de 
'trgeucia, unicamente, pa1•a responder a algn
mas con•iderações feitas pelo noi>re deputado 
p~l&. provincil. do Rio de J.e.nciro e que exigem 
immodiatamentQ resposta. 

O S:r.-. Mu.rtinh.o Contagem 
t;btendo-a palavra. pelt. orJ.em, diz qns nito~ 
possivel qu"J a c·1ma:"'à·- p.:ts:se a. tr.atar de outros 
assumptos, por mais importantes qu') sejàm, 
som que prim~iro decida. esta qu ~i!!itào 9 que diz 
respetto à economia da nos la vila parh mAntar. 

Por i,so pede ao ·sr. presidente consulte á 
· camara si concede prorogação do tempo por 
mais uma hora. sfi·o de que se discuta e vote 
esto importante incidente . 

Poato n .votos, _o requerimento é appt•ovado. 

O Sr., Ma.rtiln. Fr::t.ncisco:
St'. ·yreBidente, <\i&eu.tiudo o &:s~nm'lt.o com quê 
se occupou ~ reclamação do n.obre deou.tado po• 
do~az, o nobre deputado pelo Rio ds Janeiro, 
referiu-se pe&soa.lmenteta icim~ como um dos 
membros ds secç&o<!a Iolperio, do conoelho·àe 

En~ITo i'. Ex. não leu u que sahiu publicado. 

O Sa. Ai"/u.tlADE FurUEmA:- Li tanto CO!llO-
V. Ex. poderia ter lido. 

O SR. 'h1ARTIM: Fno:\.NCisco:- Pois eu creio 
que não posso ser acousado, gro ças ~ De~s, de, 
pelo menos, não ler o que •'signo, e não só 
leio como costumo estudar o que assigno ~ntes 
de prastar a millha assignatura. 

E 1 vcrdo.d(l que pn.ra c<Jndemnnr a opinião d& 
secção, kJOsto q11e e11 :res~eiLs a boa fé com 
que o governo passado de t1 a. sua decisão.,. acre-. 
dito mesmo que niio estava bem informado a 
r('apei to do fn-cto e das ci~·cumst;1ncias espe
ciaes, e,u relação ao individu > qua.ndo deu P.sta 
deois:io, o nem na macife,tação franca da opi
nião; par p<rLe da secção não vai qualquer 
intuito de injuriar ou aggrsvsr a nenhum dos 
merubr s desse gabinete, por q11• deoe a todos 
elles muitas att •nções e defereuci>s, mas tenho 
o direito cte sustentar em materia constitucional 
uma opinião diversa d•• que elle• tem, para 
condemnar a opinião da. secção, .e taes f1jra.m a.r.; 
dilliculdades em que o nobre deputado pelo "io 
de Jane1ro se viu que quasi ~rr ~!:ato a ao Sl'. 
Visconde dB Bom Retiro a qualidade da con
servador. 

O SR. ANO~ADJ: F!GUZttu.:- Ao contrario ; 
declaro>i que era o unico conservador qne havi~ 
na secção. 

O SI\. MAaTt~r FaA,.ctsco: -Estas eonside
raçue• d•s diversas p.o.rcialid tdes a que per
tene~m 0:1.1 rueu1b:os da secção (JUe sesi;n.o.rllnt 
o parecer1 serva:n a pena.~ par<~. demonstrar quo 
a •ec<;.ão niõo póde de modo o.1gam ser eivada 
em ~ua decht~o do espirito partidat'io. 

Ell t estud.>u s mMeria, d1~id\o-a tanto quan t.;, 
era posoivel, segundo lhe fseultavam as luzes 
que havia adquirido sobre o assurnpto, e ao go
vemo • estava completa liberd~da de acção. 

O Sa. ANDRADE FrGuErRA :-E por isso mesmo 
o governo á o respoosa"\"el e não oa membros da 
secçilo. 

O Sa. M.~aTtM F!UJ:<Crsco: -Oe rnemboos do 
conselho de estado se dão máoa n ·nselhos são 
tambem responsaoeis pel :s seus actos. 

O Sa. ANDI'lAD"E F•&olmu. :-Perante o por
· lamento, o g~verno 9 que é o respongavel. 
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O SR. MARTm FR.UWISDO :-E' nem se póde 
e<>mprohender um fun ·cionario publico ~uo pt&· 

tique a.ctos que pertençam ao desempenb.o das 
sn ·s fu<Ãcçõea~ CfU.'l nã.o seja respc.nsavel p~lo 
~ue f,.z. 

O Sr •. ANDRADE F!GUEmA di um nparte. 

verno tive83e · o in toito, que se lhe attri hue, 
de destribuir o pa.rtid~ libetal em Goya~. 

Vou fazer uma. reclamaçi!o, nio ~m fa.\'Oi" do 
n:a.ini·tro, mas em fa\ror do amigo que tonhoço 
de longa< aullos. A inftu .. ncia da iamilla Fleury 
em Goy z é tl·adiccional. .Ante5. d · vii· a este 
r•ecin~U o ac.tual ulinitstro d;t agricull.u.ra. viera.w 
o p'li o um titJ ·de S. Ex , nessC"s tempcs glo
riosos em que o parlam.en to muito se recom.
mendava pelo seu p~ lrioti.smo e pelas sua~ 
luzes.). 

O Sa. MAR"l:l>l FRANC!SCo:-Quanto ó. espccie, 
eu entendo que qualquer f11ncciouario [>u~lico, 
desde que uma. o:-d~m tenha notorlamente o 
eonho da illegnlida.!e, póde dasobGleeel-a. 
(Apartes.) 

O que resulta deste facto é que a conservação O S1l. ANDRADE FIGUEIRA <lá um uparte. 
desse funccionario publi"o no emprego tica O Sa. 1-hR"J:t>< Fa..;."cr•co:- Eu não per-
dependenLa do gove~n~, mas nio e 'ti elle in- gunto si eram libe.-~es ou eonservad ;res e 
hibido por mo lo ~lgum de desobedecer n uma V. !;;:. que s , be lan to da Hi;tol ia Patria, com
ordem, si ella tem o caractoristico d(> i !legal. prebenle p•·rfeüamente ·que a di~i.são dos par
(Apn:rtes,) tidus riaquelle tempo· nada lem ;;e commum 

Digo ma.is, qne o fuuceion:u·io ~tte desabe- com a di1·isão actu~l dos par lidos. Os parlido> 
dece á ordem que ju[gjj, ille<al, deve immedia- de cer~a epoe.a para cá passaram pot m~difi
tamente pedir asu.a demissão. (Apartes.) caçõe;. Ora, d;g:,·me Y; Ex. o que tem de 

Esta minna opinião resulta das di•po'içõe~ cowwuru os caramur<ls, os mod ·r.,dos e os 
da nossa legishçiio '"rimin.al a respeito do ~•- exaltados com ~ organização actual dcs pa~
sumpto, e embora haja quem pense dl modo tidos 1 O que te,u de C011<mum .a organizaçâí:l 
contr~u·io1 esta opini.ã.o t~.n sido sempre aus- do p:~.rl.:du c.onserva.dor actual com a organi
tent.da e com solidos argument·1s. zoção d<JS tempos an t·•riores ao partld•> p~ogrea-

PJ.o;;so a tratar do segundo ponto., q_u9 é a. sístJ" ·~á nO'V<I constituição do 'Partido liberal~ 
remo9ão do j uiz de direito da eap;tal de V. Ex. sabe isto perfeit~mcnte e filz-nos 
Goyaz. ínjastiça , consi.lerando-nos tão boocios que 

Pergunto eu: ha lei al~uma que prohiba não comprehen,Lamos estas cous~s. S. Ex.. ó 
que o funceionn.rio y_ue hm o tetopo de. pnssfl.r b.om"ln muit? distincto, muito aiõtudio&o; m;:\e_ 
de umn para outra entra,~cía seja promol'"ido ? ha mais alguem que. embora de lon-'re, procura 

o S'R. Aars'!rn~s SPrs:ooLA :-Ningtlem con .. imitar essa dedicação, tambem estu4~ al;,uma 
testa a Legalidade_ co usa, tatobe.u se lemb'" désso.s q ueatoea de 

his~o':'i t p!lt["ia, 
O Sa. MARTiltFa,u<c!sCo :-Si mo eoutestam Assim, resumindo, 0 actoc'nsurado é legal, ó 

n. bgalidc>de _então procuram csqundrinhar n. eon"eniente. Pdde. em relação á politica local, 
intenção do go~erno, ir alem daquillo que é ter qu~lquer inconveniente ; mas é· a nós ·que 
liclt::.l não jà em retaçac. noe govern9.nt;B.s) 111'.L9 compt:te tomar conta deatas queatõcs? Ah~H~lu.~ 
em relação a qualqu~r pa,·tic\llar. . tamento. não. 

Si vós dizeis, o acto é perf>itamonte legal, iili o ~overno prooede mal desorg1nizon~o o 
·porque o im 1>u;n•es? Podemos nubres depu- p~rtido liberal da pro~ineia de Goyaz, que 

tados qu~l::tilr-ee de u.in act.o que està. de.a.ccôrdo afinal é o l!leu p.a:rtido1 m.ai:J tarde h t1. de ex,?e
cnm os preceitos da lei~ Poi• quacd, _a. antori- riment~r os inconvenientes doe seus males. 
dad• não •ahe da eephera da .lei pôde el.la por- ( Apa>'tes.) 
"entura merecer ~nolquer censura! Não. aboo- Guardado o direito ,4e censura, que,sem du-
1utameute. V~o então os nobres dep·~tados fa- vida. pertence no paria n.ento, eu nã~ posso com-
7.er aqnillo qne niio é lidto nAm em relaQilo binar ne~sas ideas da organiz•çào deumajUilta 
" individues quanto mais em rela~i\o a autori- d• oue11tore> para dirigir o pode1· exec\lti"vo. 
da~es, ~iio entra.rnaa in~enções que g~raram o Parece-me nm governo ácima do ,governo. 
acto.quan.do confessão a sua legalidade. B' um O govetno é sem duvUa uma commissilo sa· 
flag .... nte erro. Que direito tend•• vó.• rle pedir hid~ rlo parla.tUento, proeura viver do accórdo 
e<plicaçõeo ao govarM si elle cumpriu a lei com elle ; =• não póde • 'r um ti tere nas !lllios 
como confessaes 1 dos di 'er;oa depo.tados, que, cada um por sua. 

O:·<L, além da legalidade, o• nobru de ·u- ver, vem deolorar na tribuna -que é o excluaivo 
!.n.dos roconoecem 11 utilidade (npartes.) o go- repreoentante da opiniiio do pa.iz. 
verno tinh o direito de escolher entre um e O Sa. AFFoNso P:~:NNA :- A ·eleiçio foi ou 
outro e nilo havia de perguntar aos !Lmig<Js não adíad~ ? 
dê um juiz, qu~l era mais conveniente si tir•r 0 SR. M.<RTillf E'aA:o,-crsco:-Eu nãv sai si foi 
o.m ou outro. IstoJ não· s'!ria. govel'nar. a.dia.dn. elc:iç.ã.o alguma; não aou gcverno. 

Assim. senhores, cansaram um ~cto do go-
verno e coofess<m q ue elle 'é "pe:·feit-'lmente O Sa . ANna,~DE FlGUEtR.~: -E· o -learte>·, 
legal, perfeit<~nente ju~to, ecoaorntco e con· como daclaroa. 
veniente, e dizem-lhe: podíeis fuze• melho" do à SR. MA&tm Fa.,l<Ol&Co :-A' m~licia do 
que fu.estes, em ve>. do remover ojüz A, dsvieis Jlobre dep11taio pelo Rio da Janeiro que diz que 
rem)Ver o juiz B. eu me declarei lecder, peço licença p&rs opp<ir 

Outras consiJeraçõ;s pódem apporacer â que não me 1lz fet;dor, n:l:o tenho pr.,teny.to 
respeito desta l'emoção ; ma.s interes;am ollas algu= ISéllãÓ .a de cont;nuar a ser Marti m.Fran
á ·politiea pl'll'lirrcie.l e ni'ío creio que o gc- 1 cioeo-e.nada JD&i•. Ap~naa como .tn&io'velho 
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fui c !!COlhido para orgiio d"· governo e da maio- E digo '1 ue foi oote o int~ito do govel'llo por 
ria, para dizer ~goma c:ousa q~9 pulllsse t "l' que o~;b.r•• que es~a• remoçõeo pr.> log-aros 
ef'eito~e assim ouso dar alguns c.onse[hos, fructo longiquos, ond~ os ma3'istra.Jo~ não têm rela
da experiencia de longos annos. O no1J1-o dapn- çõ~s, o obrig 1.ndo-as a abandon>~· fnmilia·c in
tado e que ê eearkr da minori•, emllor:. com ter esses, importao:>. em llld:l recuos do quo n:. 
intermittenelas, dura.n.te a a.asencia. do. muito 1 delllÍs!S~o. E' contra i:5to (1 uo c a pruLealo. 
distinnt.o ehafa o Sr. coJlsGlhéirO Pa.ulioo. Aquelle mRghtt~.do d dos I..G:\!s distinctof! d:\. 
Mag~a-me profunl&mente que S. E>. esteJa mll.gilltratura b1·"úleira. 

em segundo ~ogar, porqll& eu o acho com emi- o SR. MARTl~; Fa.\1\'Cisco:-Ninguem contest~ 
nentea qua.lida.des para o eargo, faz ftech,. de isso 
todo o pàa, e aada lhe eoc>pa, o s .• br<> t<>do · . _ . • . 
tem um conheci.oenlo que no• fe.lta. ó O So.. A~J'~Nso PE~:>~.t . :-St nao fo1 tntulto 
regimentista de força, oomo se p<)de ser, e to:n do nobre n~m1stro da a.gl"!cultura, promove~do 
o' iniões ps.ra solver todae as hypotbeses do re- esto. rcmoç~<!; prer:<rar terreno p1ra o sen tn
gimento, incluoive par.> entreg .• r âo m>io"i:>.s, teresse p"btlco, fo1 com certna: ata actc de
que devem jnlgar-J!Q po.rtidariaa, as decisões s tstrado do gove_rno •. p~r'lu~ v:u off·~d~r um 
que pertencem á mesa, a. qual deveria da,• do~ mem '':0!1 m"s dut•.n<:tos da. fatotha Bu
maiores garanti.os da imparcialid:tle. lhoos, hmt!•a .esso. que a Inquesnon:t.velmec~c 

Para não abusar m:iia d .... ttençlo da e>.!Dara, wn dos pr.u~t~e~; sostentaculos do P!U"ll!lo h
limito-me a 68t.as breves c onsiderações, decln- boralna provmc10 de Goy"z. Hn m uuo tempo 
n.ndo que sualento o acto do governo. }.fuito q.u' m:\Die'!-~0 relao;oes com mem~ros de•ta •h•
bem; muilo bem.) tt nctn famtba, e posso atlirmnr a camar~ <tuc 

s~mpre tenho encontrndo em todos a mntll:' 
O Sr. A:ff'ons~ Penna :-::São se isenção," m•ior indepondenci~ e o maio• oroor 

achando presente o meu nobre colleg-a e~- ao.• princípios ; e pelas noticias que tonho l ido 
ministro~ d .. justiça, que f.Jz a nom a~õ:o d.1 scmpr~ de Goya• poss? affirm:tr ainda que " 
5&cretario da poliei• de Goyo.z, nom •oção que partido liberal nu nc~ teve alli m'is <hlic~dn; 
mereceu hojJ as cens11ra.s do nobre minisltct <b servidores e b·,talh<dores mais loaes. 
justiça. corre-me o dever de dM' as rn~~~s quo, 1 Po•·tllnto, eu uão uodi~ deixar de p1·oLeo~u· 
t~vo o governo de quo fi~ p(\rto, pnro. f:u:er I contra. este noto d-o gOverno, q ua Y:ni o1fellcl~ i' 
aqo.ella. nomeação. liber;1cs de tra.diçl!o fi rrnadn. c que, em todo; 

, O no)Jre ministro d• justiça declaro. a qu• e xis- os tcJupos, assignal•dcs 81rviços tom :westndo 
t~.am 1nformações desfa.voraveis ao aecre- ao partidolib,.•al. 
ta.rio que fOra nomell.do po.t'CL o. poli.ain do Sol'in. umc\. fJrtttno. pa.!"õ.~ ~Pui.nhâ p1·o-vjn.cia u 
Goy•z. remo~it 1 do Dr. Bulhões Ja.rdim p1r~ um~ do 

Pois eu contesto a opinia:o de S. B:t .• ap"el- suas melhores cowarc:ts. si o ::teto do governo 
laado para ae informações que foram t•rest~<'!u não tivess~ em mira. deaõostar e<Se illostrc 
no nobre ex-ministro dn juatiç~ [lGlO honr<>do madotrodo, O:'l' •dnndo- o dG sun J> rovincia n~
collega o Sr . .A.-istide• Spiooll. íJUe e~orceu t~l:ond~ o pr.,nd'n laços de familin o reh çõe> 
o logar de presidente ~'l Goy LZ com. ap~laus~ de nmizade, que prol'avelmente o impellir~o ::t 
geral o pr!Stando ass•gnal.ados scrvtt<>S n ·Jsse abaudonn· n car<-eiro., onde. tãQ J,ns servll;t>S 
cai"go. (Apoiados.), . . . . t~m pro•t."\dn «< pui '-· 

O honrado e:.-m1n1stro da JUSh''" nful iez 
aque!la nomeação levian.-.ment •; colheu iufor
mo.çl5ea e em vista del laa, por lho nrom d•d.s 
por pessoa quo merecia toda " uossa eonfi:l.nça, 
como deye merecer & de· tod03 que &l prezam 
de pertencer ao partido liberal, f~z a nomeação. 
Pol1&nto o nobre ministro d',!. j •ts tit.a. dosde 
que traz &qui aeci:tsaçõG!> ~ uJU funeeionario 'I uo 
foi demittiilo, devo precisar os factos t'nra. <lar· 
Jogar á defesa. 

Qa• nto á questllll q~o •o tliscuto, 011 noto 
que ainda niio foi respon<lido, Mm pelo go1•erno, 
11em par qualquer dns nobres deput.,do• <tue 
tomaram a palavra, o prime.iro dos <Juesitos 
do re 1uerimento do nobre <leputal o, isto é, si 
foi ou não adiada a el eiçã:o ~ u~ se Mhn.vn mar
cada para 9 de Outubro. 

O SR. ZAM.~ :-Não foi ~diarln. 

O Sn. AFFONso PENN.\ :-E' um !•·1uLe •o\lre 
o qo!'l ainda n[o se ouviu nenhuma declaração 
offi.cial, 

Achan~o-me u.a trii.Jaua, não posso <lei.s:'<r do 
lavnr um protesto contra ntn neto do • ~"()VCl'no 
praticado eom o intuito de atir~r fóra d~ roa:l'is~ 
tratura um dos seu• n>embros ma i• d:stioctos. 
como é o Dr . . Antonio Felir :le l3·dhl!e:z h t<dilll. 

O S.!.'• 3.iartínho vonLa~cm. : 
- v. E:<., S•. pl'esidente, c n "'"nar:1 Yêlll p~r·· 
feitamenlc q ue este rno1ncuto nitu c1·n. p:1r:a. 
aq uelles cpto, como eu, lerantam pela priuteil·• 
vez a. vo~ neste rootnto ; c c>at'l ewb.•raço cres~e 
p•r" m1m qu•odo so trata do umn 'lucal.iu 
molllontoao. como ú ,.. do requc'l'iwe11tu apre
sentado polo nDssu distincto c<J ile;w u :-;, .. 
Hnlllõas. 

Pnrt\ um <lnplt L'\•ln 'ln'l poln. tn•imoirn. \·nr. 
loma n p~liwra l )l) p :'!.r :,n,P.nlo. ~Ol'r~ o riC'\·I'r 
imprDscindivol de Jir.BI' quem é, c doudc l'&f\1: 
mns o tempo m·s-e c V. Ih, .me dispensa~·.< . 
disso : vonho das urnas c $OU um invento do 
nobt•e s~nador o Sr.Sar.,iva,que dotnu o pai1. com 
um" lei que permittiu ;ir " este recinto q11~m 
não ó nada, uma. l ei ftU.~ deu loga.r a que eu, 
s\ruplas sold 1do ra.!O, simples lid~dor de aldeb . 
viesse- n to~ a iru:.ignG honro. do lonu.r a.ss.ontc• 
no parl~monto óo meu paiz •. 

Um momento d;,s tes niio or~ ptl'S. mim ; 
devi:< deixal·O aos p•rlament•rea proveeto< 
P:\l"J.. 'iua. to!lla.t~&nl a peit.o o;; tá. Cfu.\Htlo s lC. 

le"\""antasse.-n à ~turtt. ele q n · elb é dig-na; per· 
que. du.rante este paáodo da prin1eiL .. J. cam:u·~·. 
~l~it.!;! . li';zeemi?D.l:\ r .. ~l~ ·,.·~"..'.) ;:ljrn ~tC: C'.: U~C ':!"0 • 
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nheço questão n&nb.uma que po"'a ter" impor- nõo tom a pretenção de ser mais liberal do 
tmcia. da que hoje nos occupa, pois trata-seda que a 1uelle que o precedeu no governo. 
liberdade do volo. Nio póle mftingir ca•tigo~ nem destnir as 

Parecia-me que tinham-se acobaio para sem- bases da. anião. (Apartes.) 
pre essas cam•r:;o iilhas da vont..de dos go- A pa.lavu liguidaçào fni prohrid::. com auto
ve~nos, e que por is&o podiam ser oastigadas a ridade do governo.{C'ontestoçiíei.)F.squecP-ram
bel pcazer de quem as elegia ;·parecia-me que se, porem. d~ que o principalsocio da sociedade 
os deputados· deviam agora mere~er alguma e~n liquidação DlW foi consultado. 
eonoidera~ão, Rõo sô por p~r~e do seu paiz, O principal sacio é a n~çiio, que mandou o 
vorque elles representam .a vontade de um seu f~ndo so~ial, que é o resalto.do da eleição 
districto, como principalmente pQr parte do tlirecb, e, emqu mto o g-overno liberal puder 
g·overno, que é um commission&do rlo .pJ.rla- m~uJWr-se (~om o~se fund.o capital, não pOde ini .. 
meRto. •'i"r liquidaçitn, ou o.brir fallencia ao partido. 

Em vez disso, e que vemos nos'! O nob1•e ministro do. a~ricultura não tem 
Vemos que aquelles, que tiveram a desgraça, justificaç~o no acto de que nos ocoupamos. 

de divet•gir do governo, •M castigados em pleno o Sn.. z.ur.~:- o a:cto não é do ministro da 
pc.rlllmento ; n9m de outra mod 1 a e pôdem con- ag:ricultm•a. 
sidera.r o~ a.ctos em questão senão corno um 
castigo infiingindo aos dissid•mteo. O Sn.. MART!NHO CoNTJ.GEM:- E' solidatio, 

E, em duS4-S palavL·as, o von demonstra.l'. . :tté a. h i chegam os mcua conhecimentos~ 
()governo, para. su~ d-de.s~, e:ncastella.-se n~ Sr. pro~id2nte, o governo nio se póde ac[l.S-

!ogalidade do seu acto. tell:>r ao principio da neutralidode que, ew face 
Em nrimeiro lagar parec.e que p~demos oppnr da lei, devem as antotidades manter no pleito 

um~ excepçiio neste seattdo, porqu' o actual ete1toral. 
no ore mini.etro dtl ao::;ricult.ura ~ o meno11 eom- -. . . 
petente, c.;mo o g-abineto 3 de Julho, para on- : . q SR. ARISTIDES ~PI;'~L.I.:- E e um motlV<~ 
,-astellar-sc 1'10 reducto da l~~alidaile. ' lutll, po~que .n~a. o JUlZ. da 2• vara, que e 
l~u appello para o conh;cimento. de todos cunhado do mmiStr~ candtdato. 

que têm acompiinbadu oo h'abalh.os de.Jtl ca- O SR. .. 1ihR•rmso CoN7AG~M:- Si o neto do 
mara.. govern? fosse inspirado em ta.es motivos, pra

ticado em outras condições, e livre de suspeita, 
Si o governoob1•ou por obediencia à lei, per- eu !lão teria duvid< em applaudir, mas dovido 

g-unto: só nesta qua l1·a foi que teve noticia da que se iizesse om nome d, lei e da neutralid&de 
illeg·nliJade Jessa no.ncação l Si tinh~ noticia que deve-se manter em eleições, tanto mais 
ha. mais tempo,porque n&o cum~riu o seu del'er qn~nto vejo o nobre mini•trodajtlstiçadeclar&r 
tomando providencias som deixar suspeit:<r de •tue o seu acto tinha por fim arredar a in
•cu a.cto ~ (Apoiados c·apartes,) Si era ill··!r>l fiuencia de um magislr<ldo, da elei~ão. 
"nomeação ; si o pro -alimento do governo era 
pautar os seus actos pela lei, aao podia o gc- () Sn. F .. RR>ma n:m MoURA (ministro rla,ius-
,·orno <lemorar a. lll'OYi.lcncia: m•s tomar ogora tiça) :-Não foi e3te o fim do governo. 
os"' ,leliberação. depois da conduc&a do dirno O Sa. ·MARTINHO CorirAGElr:-0 nobre mi
re;lrcsentantode Goyaz, e um acto que póde ser nistro acabou de dizer que não podia s~r este o 
'jualificado de c:~.stigo inftingído a um lliasi- ti.m dc. go.,,.rno, porque. a ncticia ia chegar 
, onto, E quem vê a• barbas do ,.jzinho • ~•der muito depois da eleição. Si a eleição não foi 
.teve nór as ouas de molho; todos os dis- ndiad•; si nã·o havia necessidade deate manejo; 
sidontes de1·em contar com penegui~ão. O go- si n recusa de auxilio que~ fa.milia Bulhõe< 
vem, não ~uta da vida e prosperidade do. pao- podia pre<tar ao nobre ministro da agrieultttm, 
tido lill ·rl\1, a11tes, pclrle-•e di•er, tr~t·1 <I e es- n~o e:s:plica este ac\Q de nunca coc.b.ecida reac
magn.l-o. ~lio, ~er;o.nt1: qual ó o effeito do a~to prati-

O Sn. DuQuE-E8TnAn,>. Tl'liXEmA:- E" yer- cado ·, Nuo passa Ele um castigo ao deputllo<!O da. 
·'· dis~idenoia. (Apattes .) 
<mde • (IUsQ.) A rem~~.iío não se pód~ dizer que foi um pro-

O Sn.. MARTENKO CoNTAGE~r: -O ~overno. sente feito ao Dr. Bulhões Jardim; seril>. um 
procedendo com tanta act'imonia, promovendo donativo de gregos. 
reaeçõos desta ordem, esqueee-se d1 qu~ os O nobre deputado por minha. provi11eia, que 
saus amigos de hoje for~m inimigo; do gabinete me precedeu, most.rou como remoções. desta 
de hontcm. ordem podem arredar bons m1gistrild.os da car-

Um gabinete, verdll.dair11.mente inspi~ado ras rei r a d l ma.gistrattl!':l.. A fami!ia Bulhões Jar
doutrinas do seu partido e nos seus altos de- dim é, como já foi dito, ba muitos •nnos, o 
veres, não tem o direito de praticar actos Jesta mais fort9 suatentaculo do partido liberal em 
oràem para reprimir a dis>idellcia liberal ; a Goyaz. (Apoiados.) 
prosperidade do partido, a ~ommunhão de pt•in- O governo nilo podia, por amor de pequenoa 
cipios~ não perrnittem c:1.stigos des:.a ordcm 1 into;rcs.so;a, perseguir os seus amigos, os seus 
t•orque os co-religionarios, se •arados por uma companheiros de luta portiJaria, entranhados 
•1uestão qualquer, podem estar de accórdo em uma provincia como Goyar., onde a lub 
>lllllnhã. impõe s~c•·i1icios. 

n;..rei de novo : os principaes amigos do ga
binete aetua.l foram os inimigos do gabinete 
passado, ~ eu supponho que o •ctual g11.binete 

U!l Stt. DH~Ul'Al>O: -Deu ruelhor comarca. 
O SR. MARTINno Col'!TAGEM: - E' um pre

Fl&nte de ~regos. 
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Ar.redito qu~ a ebição foi adiada, embora 
tenham-se d•dG inform•ç5es em contr&rio,pGis é 
elMo que esta reaeção ni provin-!ia de lloyaz 
não tem poo fim. simpleStn!lnte inllingir um 
castigo ao del)utado disside11te, nem Inetter 
cuca aos qae não querem acompanhara go
verne. 

O SR. ZAii!A ·-São creanças para terem !ll"do 
de ct"a 1 

O Sa. .. Mu~mao CoN'U<?.E>I:- Tem pot• :fim 
maia prep!ll'll.r a reeleição do no b'e miniotro da 
agricaltnr~, c11ja. entrada nesta c1mara tanto 
deu q11e fa••r ao pa,tido lihe1·aL (Aparte,.) Os 
culpado• niio oíio os Bulhões d~ Goya.1, sií.o 
aquelles que ti.-eram a imprudencia de es
col~ 'r mini •tro, cuja reeleição era duvid.J ••· 
Emquanto nã.o !iCabarmo . .; com esla d •pende nela 
da re.ale.içã.o do·s ministros, não tel"emos. eom o 
novo systema eleito~al, senão ditliculd~des na 
reelêição dos ministros. tanto pat•a um como 
para outoo partido. (O Sr. presidente peáe ao 
orador que .Be cinja à materia do requeri
mento.) 

O requerimento trata do adiamento da elei
ção~ e qu~ro demonstrFI.r que a eleição foi 
adiada. 

Si esta rea.cção tem por fim protag" r a re ' Lei
ção do ministro, ci logico concluir-se quo~ ebi
ç!<o foi a.rtiad,, afim de que os meios F<JBlam 
pl'(>du~ir resultados. 

Alem di to, Sr _ presidente. no caso mesmo 
do não a.diamen.to. ainda.· temos a consiJera.çào 
de que pó da hav"-r 2.• escru tinio, como natural
merne ba de haver. (Apoiad 1$ e aporte•.) 

Ora, como membro muito obscuro do par
tido liberal ( niõo apoir<rios), mas como um 
daq uelles que n uncà deram "s coa tas na lllta, 
eomo um d quel1es que. não se têm poupado a. 
nenhum sacrificio. não· posso deix5r d' ir d' 
encontro, p totestaudo contra o actj do go
verna, que, dizendo-se libe.ráJ, persegne,entre
ta.n.to, os nossos amigo~ e co-t•eligionarios. n:a.ra. 
prepa.L"ar u1u terre110 difficil, em que imprtlden
temente enttou, com a escolbll. Jo nobre tui
nistro da agrieultuta, a quem nlio faltam UI
lentos, s. quem não f~It 1m qua.lidad u:;, Ja cujo 
caracter na.ria. tenho a. dizer~ tn 1s cuja. reslel~.ão. 
não ba dundar-se, devia ergaer· es>e alarmll., 
essa desaven~a no so,io do P"tido liberal, pl·in
eipolment' da Goyaz. 

A.:.sh.n, St. pr •eidenté, lastimarei si p()r 
acaso tiv~r ~ido adiada a eleição cte Goyaz ..• 

VozEs:-Não foi adiada. 

O SR. ~i.;RT!NHO 00NI~G1:11< : - .•. porq'Ie 
iat' import ar.i, ct·eio eu, clara violação da 
a.ctuol lei e leüoral. 

P.!fO Sa. EERll.EtlU: nl. MorrRA (ministro ela 
justi~al: -Não se adiou a eleição. 

O Sa. MARTrNHO CoNTAGR."M :- Estimo ouvi r 
isto, porqu1 fico poupado do p>Zar de . ve~ tnaie 
uma ve2: violar8 se a. lei om nome do governa 
libero.L 

O Sa. Ftll..REI1\A.DE Mr,uaA {ministro J.~ 
_ju.stiç<'~): -Nunca. se cogitou de tal .a.d;amento. 

O ·se. M.<RTt«ao CoNT.~GE>I :-E, lastimrndo 
estes facLo•, ~.oncluo protestando em norn& de 

todos os liberaes de Goya~, de tcdos os traba,. 
lhâ.dores do pa~tido, co~lra o acto de um. g-abi
neLe, que., d1zando-se hbera.l , Jeva.ntou t!o a.lto 
a bandeira de 1858, e qae, entret.an.to, .serv-e-se 
do pau dessa b •ndeira para dar bordoada no• 
proprios amigos. nos proprios co-re)ig-iona
rio•. (Hilarido.d• prolongada.. Muito bom.) 

O Sr. Za.tna. esta-va longe de suppor 
,que. surgiria hoje na c~ma.:--a. urua. di-scussão 
des~a nat LI reza., e lhe pal"ec! que quando· va.i. 
sm· encerrada. a sessao, não surgiria no s~io 
da familia Jjberal um& discussão qae, pondo de 
ra.rte ass:umpLos que D.03. mer ~cem attenç.ão, 
e<tabelece uma luta eslarll, Ul'IUI. luta fratri. 
cida. 

Trata-s3 da remoção de um jui1, de 2• para 
ga. entrancla. Pat·ec ~ que o nobJ•e det)uhdo, que 
ê juris.eonaolto, gabe perfei u.ment-:: <J. ne ne
nhuma lei tan>~s que Dlllnde o g·•Verno ouvit o 
juiz que tem de ser reruovido, isto é, que vai 
ter nm &ceesao, pass2.ndo ã. entra.n~Ía supe .. 
rior-. 

Ninguem póde consi~erar a~melhante acto 
otfenaivo ás leis do p üz; o a.cto é muito legal, 
foi praticado ainda em o bsd i ~·wcia a. nma lei., 
que ro.:tnda. e:x:tinguir uma das varas da capital 
de Goyaz, desde que pudesse fica.r vaga. 

O orador não reconheoe direi to ao nobre 
deputado por Goyaz de ol&ssificar de vinganç~ 
pess:;.ü um acto do governo, pel'f'eita.mante 
legll; esta interpretat5o nunca s-! polerâ dat• 
a uma retribuição de blns set·viços pr"e!.alos 
por esS3 mggi5trado-que fei e:ta.ctamante o 
que o governo ÍB7.. 

Si o governo se quiz2:sse vingar, não remo·y~
da e<se ma tistrado de uma comatca de segunda 
ent:.ancia. para uma outra. de terceira entran
cia. da. orde~ Ja do Rio t.:as Mol'tes. 

Isso foi um f,wor, ·ou uma. recompeos1, que 
o gove-rno no nosso pai.~ só co;tuma faz Jr aoa: 
s •us amizos m!l.is dedicados. 

Abstrab.indo das ~sso•s que compoem o actuol 
gabmete, o orador não conBi:ler& que outt'OS 
possa.a Bervir-se de posição i!enttca p•r> v-in
ganças peasoaes eontra'luem quer que seja. 

Re!o.tivaroont& ao aotul miniot••o da justiça 
sabe a orado~. qu~ nullca, cru. circu;:r:utt~ncifl. 
nenhuma. de sua vid;'l, ss 11I."estou :t ee1~ instru
mento de vingança contra al~uem : o oraJot· 
prote;ta d' somellanto juizo om nomo de seu 
colle~a que occup' a 'pa•t~ da ju$tiça. e nf
fit·m~ que seu acto oó foi inspit·Ado por motivos 
de interesse publico, e em obedieneia a um prOl
coito l•gal. 

O orador conhece o Dr ,· Bulhiiíes Jardim, fa% 
justiça ao seu m'lraeiment.o; mas., é demasiada. 
preten9ão .d6 nobre de~utado julgar que a juiz 
de direito de Go\'az é uma entidade tão gr~nde, 
que é preciso que o ministerio se reuna para 
exercer contra elle um acto de vingan~a. 

0• aetaaes ministro~ seriam ineptos .i-tendo 
por fim facilita- a reeleição d • nobre ministro 
da a~ri ·ultnra, reaerv1s •em o acto p·•ra as ve&
peras da el•ição, quando nem a noticia delle 

· p~deria. chega,· a Goyaz no dia e:n se deve 
fazer a eleição, que e • 9 de Outubro. 

Exp !nd~n.do uma opinião toda. sua, e nunca 
do governo. entende o orador que da.do o easo 
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de '1ue o juiz ~e direito da 2• var!' de Goynr. es- 1 Este procedimento não se coaduna nem com 
ttvesse envolvtd~ no processo eleitor~!. o gover- 1 o caracter de S. Ex., nem com os seus prece
no-telldo p~r ttmbre a~tar os .magistrad<?s · dente3, nem com o conceito de quo S.Ex. goza. 
dú ple1tG e1e>tor~l, e g-ara>1tlr a ma>s J?lena. h- Espera, portanto,q1le S. E:;;., interprete do rc
berdade do Yot.o-e~ta va no seu pleno dtreito re• gi>nen to, seja nessa cadei1·a um sacerdote de 
movendo esse magl~tra_d~ do Iogar em qu._e pro- justiça. e não favoreça 3quellas em prejuizo 
cedta contt·a os prtnclptos de neutralldade, destes. (Apoiados.) 
<jU~r pró quc1• cont•·a qualquet· c~ndidato. ·· 

Mas, si o juiz de direito d, quem •~ lrata., O ~I\. PREI\IDENTE : :-:- Qaa.ndo o no~t·c depu-
não intervem em ebições, não t~m candidato, ta~o acabou de fallat· Ja esta~a exc~dtdo _:m 10 
G nil.<l hostilis~ o nobre nlinistro d\1. ~gricultu- mmuto• o _tempo d~ proro_!ra<;ao. Fot _entlio que 
,.,, paro. que. esta ·cebcrmo. de medidoa politicos eu declar~t _que "'dtscns.sao estava adU!da c que 
contra •• te magistrado 1 se p~ssava a orJ':.m do dia. Mantenho, porta_uto, 
. N'ão so póde invocar interesse; do partido a nunh~ r~soluçao. (Protestos e reelamaçoes.) 

hu:rol na l'emogãa do juiz d, dir~ito de Goyaz. O Sr. MQ.tta Machado desejando 
O melo de qn~rerem alh, como_ dtz o nobre de- ter plen~ liberdade do Yotar o requerimento do 
pu.t.a~_o em aparte~ ~5 seus at~1 gos. e parentes~ n':lbt•e dGputa.do por Gaya.·l, ped::l ao Sr. presi
eons!t!ue urna doutnnn que nao pode ser ad- dente da camara qu~ censuhe a. casa si lhe 
mtttida; porqtte o go':erno não e co!'stituido cenccde a exoneração do seu logar de i•• sect·e-
pa.ra nttender a ee:s~~ 1nteresses pa.rttcnli\rea, ta ri c. . 
nlns Ms interesses do bem publico. I Não desejava. votar o requerin1enLo do Sr. 

ltefere-so em seguida rl. exoner~ç:lo do se- Bulhões como um . acto de oppo•içlio ao gabi
Cl'etario do\ P?llcia, q?-e foi delib~rada pelo go- na te ; · m:>s tondo-110 compromettido_ a yota~ por 
Y~rn::'!, em v1sta de 1nfol•mo.çõíB gue t:ve de eUe, parque Julgou que a. eu~ .r:na.terl& el'a. d1gua. 
u1u modo. que muito o hom•a, e dtz que esto. d SP..r :t..ce:iln., não póde. agora. que a questão 
discussão !i_:j,•e terminar ; que ~stá na. con- assumiu um a al·acter que não se Bsperava, l'e-

, scienc.ia. da. cam:trt'- que no s.cto do ,.overno nS:o cus.r do terreno em que se r.;ollocou. 
l~ou?e m:>tivas inconfe•saveis e termina de- Não só da tribuna, como em COllversaçõe3 
obrando que vota contra o r eq'uetLiment'>·. parHc:dares, o m•ado1• manifestou opinião ; 

o s~. PtumDENTE :-A di•cussão fica. adia- por isso ':ão lhe fico. ])em recuar desse terreno 
d~ pela hora. Ordem do dia. e mau da a mesa o seu req uerlmento. 

O Sa. AND!lloll: Frc.uuR.\ :-Pe~o a palav~a. O SR. PREli DENTE:- Agora não é occasiiio 
peb ordem. . . oppoJ•Luna. . 

• O SR. Pn~sioENTE :-J:i passei à. ol'dcm do 
clta. (Protestos e Tec!anwçü~s.) 

O SR. A!<DltAD~<: FwuEIRA:--Requeh'O que V. 
Ex. con.;ulte a C3sa si concede u:·gencifl. para. 
se inte1·~omper a. orden1 do dia. 

O S!l, PR!ISIDEN'rE : -Niio po~so aceitar o re
querimento do nobre d ' pulado. 

O Sn~ AxnnAnB Fm-TJF.IRA: -ü 1•egimBnt.o 
é ~expresso. O requerimento de urgencia in
terrompe a ordem do dia.(A.poiados,l'roto:tos e 
rec~am«ções. V <trios Srs. deputaclos pcrlw• " 
Jlllla~•·a pela ordet>t.) 

O Sa. PR&31DENTE : -Não 1""'0 dar a pala
wa peh ordGm. (Apoiados, protestos e ncla
"'açües. Gra>1rle susstorro.) 

O Sk• • ..,.,ernandes de Oliveira 
insiste no re~u~rim~nto feito pelo Sr. Andra!le 
Figueh·:~. O Sr. presidente da camara. ê homem 
i:np:tt"ci;l-1 ; santado ne~ts. c2.dsira. O a garan ti11 
to.nto dos direitos da maioria como dos da 
opposição. (Apoiados.) S. Ex. além disto é um 
l10mem de cnracter. (A1wiados.) 

Si e.st~ é o conceito que S. E~. merece· La.n~o 
~L ma~oriu como .a. scns nd1·crsarios polit.ic.c~~ 
S. Ex., na in t~gridade do seu caracter, não pó:!e 
deixar de aceitar o requerimento do nobre depu
tado. porquanto S. Ex., não digo que muita de 
industria., apenã&J o or~dm• acabou d~ faJla..r, foi 
dando a discussão por adiada e passando imme
dintamente á ordem do dia, preterindo assim oe 
direitos que tinha :l opposÍÇãO de req uerel' pl'O• 
rogagão de hora. · 

v. v.-35 

O Sa. MA-rn MACHADO di• que seu requeri
mento pód ~ ficar sobro a mesa para ser votado 
em occasiü:o conveniente. 

O SR. PRESIDEN1'E:- Está em discussão o 
p1•ojecta n. i80, pretenção de J. J. Fagundes 
Rezanda e Silva. 

Tem a palavra o Sr. Andrade Figueira. 

O Sr. _-\..u.drade Fi~;~;ueira vem 
t'GquerGr o adiamento do proJecto >obre o 
qtDllb.e f oi concedida a palavra, afim de que a 
c~mara vote ~ u~genclli. que podira para q_ue 
continue a disc ussiio de requerimento do nabre 
deputado :por Goyaz. 

Suppõe q ue a ma teria. do projecto é de tal na
tureza que não ca.l"eCe gastar muitas ilala.Yra.s 
afilu de jnstificar o adiamento requ,rida. 

O proj e c to não 6 segura.mente de natureza a 
angnriu.L··para esta. ca.milra a respeito e a eon
si_deração do paiz, ao p:.sso que o requc
rimen:o do no b1·e deputado por Goya• pe
demos mai< elevados interesses publicas, pede 
a houra do governo~ pede a. honra. da maioria. 
de•ta camara que sejn votado na. presente 
se;siio, porque aeham-so ahi envalvido• graves 
íntet·esses de ot•dem pol;t;.,,_. · 

O orádot t•equereu a nrg·mcia ao mesmo 
tempo que o St". Brcsident'} da catntu."D. an
nunciava que se ia cntra.r na ordem do dia. 
E' expre;so no ragiment~ que a declaração de 
urgcncia inter-rompe a ordem do dia ; mas 
s4 Ex:. n&o quiz COD.f.nllta.r a eamnr:l-. 

Ag ora, tque lho cabe a palavra, requer o adia
mento do projecto que •e dhcute, afim de que a 
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camara vute a urgencia por el_le pedida, e 
manda á mesa. o seu re4uedm'.!nto. 

Vem :i mes::t 1. 8 lido, apoiado e entrll. em 
tlí~:.cu~sà9 o .segainte · 

Requerimento 

Requeir.J que tique "diada a discuss;to do 
p1·ojeoto ~té que seja votado o requorlmento 
sohro eloi~ão do Goy,. apresentado pelo illua
tre d~putado Bulhõ~s. para o que requoiro ur
g~ncta~ 

Payo da camat•a, 3 de Outubro de 1882.
...tL Fig!l.a.i-,.a. 

O Sr. Lourenço <;le Albu
querque (mi><ist1'o de estra,.gei~os) :
St·. pre>idente, entendo que o requerimento 
està em discussão conjunctamenla com o pro
ject·>. segundo uma vota~ão muito recente da 
ca.~~r:19 que firmou esta. doUtrin1, .a qllal foi 
p•·eclSa.mcnte pro~oeadn pelo nobre deputado 
['elo U • districto da ptovmcla. d.o Rio de Ja
n ~iro, a.utor do req aeri mento que ora se dis· 
ente. (Apoia•los, ><ão apoiados e apartss.) 

Como quer que sej•, Sr. presidente, não ha. 
razão par~ ql!e o n.lbre deputado por Minas, 
{o secL"et::l.rio d:l cn.::nara., coasid3re que esttl
questiío tom maior únportnncin. do que S. E;:. 
suppunha. O goYetno de o. as informaçi>es q o.e 
na o~cas,ão polia <Ur; si, porem, o nntor do 
requerimento não està satisfeito com ellas si 
quer- que sejam l?ubliee.dae ns noto.s mdste~tos 
na. sec"etari~ da JUstiça a respeito do sect·et~rio 
de poticia, quo foi demittido. o governo com O> 
seus amigos n~o terá duvida de vátar o re~ue
t·unent<> 4o noon depuLado para que essa' no
tas seiam pr-.sentes á Cl.man. Fique S. E:s:. 
cet•to de quo não q u~remos occ ulta.r a verdade 
á. ca.ma:ra., ntto q uerGmO'S por modo algum que 
ella. approve ás ceg-as nosso prooedimento. 

E ~sta a declar& ção que me apresso a fazer. 
n5o somsnte como sati.ofação ao nobre deputado 
1" secre:a:r~o, ~o mo tl mb em para que os honru
do; oppo,tetomslas não acreditem haver Msta 
(\Uest~ motivo qu'. p~ssa pr(ljudicar o goYerno. 
l Apo•ados. ) 
~que nos .Pod~rb pr~,iudicar, Sr .presidente, 

sert~ oc~nltarmos .n vGrda.~lo .; ma.s, n.o con
t;•arto, .ternos todo o inter.~s.se em que ella s~la 
conhcctda, tanto da. ca mara como do paiz poi; 
tsmos a convicção <lc que. p'ublicadas ns infot·
mações, serã geralmente applo.udido o neto do 
.goye~no. (Apoiados.) 

O Sr. Ma.rtinho Cont~e:nl. 
t'~quer o encerram2nt~ da discussão do re~ue
nmento e do projecto. (Apartes.) 

O S11.. Pa~!StllENTE submette i votação. da 
ca.mara o pedtdo de encerr.nmento da d.iscuss:.to, 
quanto ao requerimento. 

E"' ~~ :rov:tdo o enecrr:;-mento e bem. assim 0 
rcqnertmanto. · 

D Sr. ~.t:oreira. do Bar:ros 
rc t•ter o encerramento d~ discussão do reque-
rimento <lo St•, Bulhaes .lo.rdim. · 

lO:" approvado o oncorrnmento 
l·:· nppro•Rdo ·o rdquarituen~o.' 

. O Sa. So.<REs requer urgencia. para o req11e
nmento a.present'Mlo pelo St. {o sec:retarlo. 

O Sr. A.:n.tonio de Siqueix-a, 
(r.ela orrlem.) observa. que depoi• da. a?provação 
do requerimento do nobre doputad.o pelo H• 
districto do Rio de Janeiro, tendo-se entrado na 
ordem do dia, devia a camara occupar-ee da 
m3.te~ia quG se seguisse ir:nmediahmente. 
(Apo•ados.) 

Nestas condições não compreb.ende o roque
rimento que a.cab& de fazer o nobre deputado 
por Mina.s, que vem prejudicar as ma terias da 
ordem do dio.. (Apartes.) 

O Sa. SoAll.Eepade o. palo.vra para responder. 
O SR. PmmDENTE dochro. que n:l:o pode 

dar-lho a pab vra. 

E' submettido i votação o requerimento do
S r. Matta Machado. 

E.' unanimemente rejeitado . 
3• discus•ão do projecto n. i80, sobre ~ p l' e 

tenç.~o de J. J . Fagandes de Rezende e Silva. 

O Sr. f,Leopoldo de Bulhões 
nito póde deixat· passar •eru rcpal"O o ptojecto que 
s2 acha. em 3a. discussão, e ya.i_occnpal' por mu.i
to pouco tempo a attenção ~ camara, quer po~; 
não serem necessarios muitos ~rgumentoa para 
eombat,,r P'ojecto tão a\Jsurdo, quer. por haver 
outros assumptos impo~tantes na ordem do dia. 

o prc~ecto e a con~inuação ou complemento 
de outro apresentad' em i87i, e o orador pro
test-3. ener-gicamente por n!o ter a ca.mara bem 
considerado o assul!lpto, cert9 de que não se 
h~ de reproduzir hoje o que se deu na camara 
de 1.871, votando-se um privilegio estupendo, 
monstruos:o, sem discussão! s~m ex.ame a até 
sem. a.tt~nçio. collocando-se na~ ma:o;:; de um. 
homem que todos conhocQm, sem condições de 
idoneidade, urn lunatico, o direito de lavrar a.s 
minas mais impor~ntes d9 Brazill 

EstG projeóto com c.ert~z9. passou inn.dverti
da~enée n:l. C!lmar.a. e no senada, para. ir iro.
pedu· de certo o tleeen volvimento da. induetria 
mineira em Goyar.. · 

Com que fundamentos foi voto do este pt•o
jecto ~ Que motiros tnve o parlamento p11.ra 
conceder. ao Sr. Fagundes Sill'a o privilegio de 
lavrar uma. &•·ca. de de• ou doze millegWlS q ua
drndaa, contendo minns de varios. metaes pro
cioso; ? 

Si iate é uma. irrisão, vai a irrisão rec, hir 
sobt•e o p 1rlamento, e não sobre a p·rovincia.. 

O ?r~do~ .faz o. hi.storico d~ qu:•tio rclati .-~ 
ao pnvilsg!o e dlZ que niio e crl'lel r1ue o g~>- . 
verno e a aaDmt'a estejam !Ol!lando a. sério s~
'melhante preten~ao, porque esta e uma pre
tençiio burlesca. que não merece ~ a.tten.ção da 
cama.ra, n ~ m do governo. 

O orador não viria á tribuna comba.tel-a si 
tal privilegio n"ão atfeetasse os · inter,sses 'de 
suo. provincia, não estivesse impedindo a for
mação· de companhia.~ de lllineração e assim 
impossibilitando o desenvclvixnent.o desta in-
dnstria. · 

Q11e tiro tem ·a Elsto.d~, concedendo privileg ias 
?esta n~lurez:>. t . Seu fim deva ser a.coroçoar a: 
1ndustrta ~xtra,Wva d o OutQ ~ do~ metaes lJf9' 
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ciosos. Mas, para conseguir este fim. o Estad~ 
deve conceder o privilegio â. pessol detarmi
n~da, tendo em considera.ção certas qualidades, 
cert3os condições de idoneidade. 

.App,lla ]'ara a consciencia da camara para. 
s~ber si o Sr. João Joaé F•gundes de Rezende e 
Silva esta em condições para explorar em be
noJicio proprio e do paiz es:ms rieo.s jo.zides do 
ouro c outros metaes. A tb;ea prh·..,legiada pela 

.lei n. 2002 é justamente a que contem a• müs 
riea.s minas de Goyaz. sendo a extensão do pl'i
vílegio de i O a. i2.000 lcgua.s quw!rndas. 

A lei entretant~ não deternüu,, bem qu,ls ja 
a â.rea conce.lida. A ca.mara,espera o orador~ 
nlio decidirá hoje da m·esiila fó:·1n3o esta 'luestio. 
As minas são important~ o o mo -domonstr-am o.s 
chronicl>S antigas e os relatorios de presidente• 
da'l uella provincia. · 

Foi a minecação que povoJu aq uelhs re· 
giõe• c lev~ntou monumento• que aioda perdu
ram. 

Lem bn o orador o facto de que em 173"2, 
umo. companhia estrangei~a desviando o curso 
do Mo.roallão. em duns horas do trabalho tirou 
ouro ~uJ!iciente para cobl'ir todas as despezas 
feitas em 2 annos. 

No Cayapã a riqueza é a mesma, como prova 
o orador com trechoa que lê â camo.ra. 

A' vista r;lossas informa~ões para as quaes 
pede atten ção, espera que a c~mara. não sanc
cione o p3dido e approve o substitutivo que o 
orador vai remetter à mesa. · 

Vem "me-a, o lido, apoiado e posto em di~· 
cussão e<>m o projec.to o seguinte 

Substitutiuo 

Artigo uuico. Fica revogado o decl·eto n. 201l2 
de 24 de Ago>to de 1871, que autoriza o go
verno a conceder P"ivilogio a João J ooó Fa
gnndes de Rezende e Silva para. hvrar a área 
comprehendida pelos rios c~yapó, Mar~nhão e 
~eus·a!llu~ntes. 

Revogadas as disposiçõ;s em contrario.· 

Sala d•s seseões em 26 de Setombl'O de !8ll2. 
.-Leopold• de BuUlões. 

A discus•iio lica adiada vela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Inter~~~llaçiio d() Sr. Duque-EsLrada. Tei-xeira 
ao s~. ministro da justiç~. 

O Sr. Duque-Est>:-a.da. Tei
xeira reconilece que as interpellaçõ&s &ito 
importnnss a.J n obre ministro , e sobretudo 
"q uellas que entendam com mabria complexo., 
intereasa.ndo á liberdada indi,·idual e 9. sorte de 
infelizes menores. São importullls porque o• 
minist~os nãa se .acham em pogiç&o C{lJD.moda. 
p~ra. dar aitisfactori~ l'esposta, e Forq M 8. si
tuação libe~l não convém ouvll' a. um deputado 
conservador pugaar pela callsa da li~erdade 
dos f,...cos e do• opprimidos. A hora adiantada 
em que foi marcada a interpellação nilo lll.e per
mitte discutir sufficient"mente questiíes qu01 
a.trectam à liberdade individual e a sorte do me
no~e& que tem por oi a legislação patria, 

Não está anima.1o de outc·a paixão que não 
seja a da j11.stiça e a da defesa do ; direitos sa
grados d03 opprimidos .. 

Do nobre ministro, em cuja administráção 
nito . , deram aliás os factos que vai apontar, 
espara. cal>>L resposta, que aquilatará tambem do 
seu hberrui•mo e do seu programma. 

Pergunto ao nohN minis tl'O da j astiç~ quo 
informar;,ões tem o gover.-no sobre os men.or()s 
u.ppoehelldidos peh policia e remettidos par~ 
fazendas. Faz esta pe•gunta por duas razões. 

A primeira, po.;-qua lcn om rcl:.l.todos do mi
nistro da justiça q<~.e mais de iOOO menores 
foram appc·ehendiclo; pela policio. e contratados 
em fazenlas e fó1·• d~ jurisdicçiio o•·pb.ano
logi,yo. e. não oncontr-1 dease.e: documentos 
Íllforma.ções $Obra a sorte desses menores ~~ 
modo por· que têm sido cumpridos esseS ~on-
tratos. · 

Si ~ n~a legislação nio contém um sys
t'lln& completo d3 protecção a ol'phandade e á 
miserí~ do menor. consagra entretanto pria
cipio.s tutelares, quer nu ord.:mação, quer no~ 
"cs-ulo.mentos de iS52 c f854. 

Não accusar~ o orJ.dcr o chefe de Jlolícia da 
córte, que em 18i8 appreh~nde11 os menores; 
exporá o• facto>. N~sse acto nem. houve o N
nllo da legalidade, nBJD. o impulso de uma clo.
mor·osa necessid-.tcle. O Dr. Tito de Mattos, 
apprehendendo os menores desampa!·âdoa nas 
rua> desta cidade, remetteu-os aos jaizea d3 
orphãos q11e c()ntratar .. ru os sou• se1·viços co:u 
faz ·ndei,·os. que se obrigaram a· dar-lhes o 5a· 
lario wensJl de 2$, q_ua seria. recolhid> as 
<:aixas oconomicas. l\1as o que li feito desses 
menore31 O governo llão inf()rmou ao parla
men~o de sua •orle. 

A ordeB~>Ção, li v. i •, tit. BB mandou que. e:n 
todos as j urisdlcções de o:pháos houvesse litcos 
do tateia. c a lei de 3 de Dezembro ancarNgóu 
o chefe de policia do arrolamento dos meno
res abandonados nss Sllll!l respectivas jurisdic
çõ Js . Essa. estatist;ea n!io se fez e nem esse 
serviço foi ainda regulamentado. 

A ordenação mandou contratar ó serviço do• 
orpMos em publico prégão na audiencia do 
juir. e por tal fórma que fossem respútadas as 
o.ptidõ•s c a vooa'?5o de eada um. 

Além diaso não hoan uniformidade nos con
b.'atos f~itos pelos juites de orphãos; em uns o 
contratante obriga-se a dar ao menor a ins::t"o.c":' 
ç:io elementar, c1n outros não s·e b.lla ni-.so. 
Entrotanto o regul~mento de 17 de Fevereiro 
da i85i determinn que o o menores pobres odes
protegidos da,·em ser remettido.> p~ra os arse· 
naes ; não mo.nd.o. romeLte1-os ps.rli. fazeuda.s. 
Manda t&mbem àar-lhes roupas e livros para a 
frequencia das escoLlS ou contratal-Js com . o 
profess()r reconh·ecendo-lhes tamliem as aptt 
dões. Prome~te ainda a creação de asylos apro
priados á su~ educação. 

L:lmenta., p·ois, a ueglig(;ncia do governo que 
deixa os juiz's de ot·r•hãos remetler menores 
para fazendas,fóra da ·sua inspec,ão e prot~cçãn 
tmmediata ! Não carece o or,tdor desenvolver 
estes p()ntos, que são elementares. Si o juiz de 
·orpMioe da cOrte tivesse .o direito de rll ;nctLer 
menores para a jarisdicção alh~ia! os jui~e• de 
outros ~ermos ter•am o mesmo dlretl() de remet-
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tel-os pau. a córte, o de tudo~ resu.ltarla a 
L-ou!u.são. Os menore.5 ncuu sempt"e eob a ju
t·isdi"\J:o d"" juizes de orphiios dos ter!llos onde 
t•eaiàit'em ~ 

Mos, seja oomo f·lr, o que foi feito desses 
m.e.n.ol·es ~ 

O modo precipitado por que~ policia procedeu 
á sua apprehensão motivou a. confusão de tres 
cla~ses mui distincta.s, :>.lém d~ violeneia o per
soguiçõe& que não pOdem oer sanadas fóra d, 
jurisdieção dos j uizes de orphãos da cõrte. Mais 
de um:>. vez tém ellcs sido inconscientemente 
instrumentos da policia. Por ex:emplo ex: põe o 
or&dor o facto de um menor, chao:ndo J u.lio Bel
miro que, tendo mãi e vivendo do seu salario, 
foi ren1ettido para uma fazentla. A pobre mãi só 
depois de uma ponosa justificação judicial póde 
readq uirir sou filho, c isso mesmo com auxilio 
da caridade, que lhe deu os 20$ necesss•·ios :i. 
expedição de u= precat.orin do juiz. O nobre 
ministro póde averign~r esse fue w. 

Cita ainda o caso de outro menor apprehen· 
dido pela policia 'l \lC, sendo requerido por ttlY"-'' 
senhora que se respo:l.,biliaJva a as~ignar 
termo de tutela, foi remeltido para. a compa
nhia de l!-prenuize~ marinheiros. Esse menor 
aolfre entretanto de defeito p:bysico que o 
inb.ibe do serviço milit:u. 

Nessas medidas entret:lnto a situação Jibernl 
t.am-ae mostro.do incoherenle. O aetual ch,fe 
do policia., reconhecendo Lalve• a in conve:tien· 
cia da remes$a doa meuores paro f:l.zendus, pro
cut·a. soguit• vered..l. diver.n, m•s nem por isso 
cotO. o nobre miniatro dispensado de Teepond••r 
a in.terpellação o dizel' ao orador que triedidas 
tero tomado em favor des;res infelizes . H:lo f.\ c tos 
de desh umanidado c~cr-.:idos conLr,, as pul1res 
cria.n.ças. 

O r elatorio do emprcg:>do da secret:>l'i>< <le 
justiça Jose da Costa Carvalho, commiiaiouado 
p~ra e~aminar a cos:t de detenção e o a.sylo de 
mendigos denunciA f•ctos l'erdadeiramonle 
horrorosos, Na casa de detenção. em am cubi
culo de·uau só pessoa es~:>.vam accumtilados 18 
crianças, coberta~; de andrajos e dormindo sobre 
o chão, abandonadas de elementos e na mais 
profa.nda. miseria phyaica e moral. 
Procnr~ o actual chefe de policia crou um 

asylo annexo á casa. de detenção, l.cndo no
meado para isso utn~ commie•iío, Não s.We o 
orador qual a competenci~ do ehefe de policia 
para f&zar essa creação, que lile pa.raoo cabor 
o.o go,·erno. O nobra m"inistro <1~ justiça, porém, 
ll1e explicnr.i essa competencia. 

No o.sylo de mendtgos t.ambem " miseri:. é 
t,mt.a que mesmo o Sr. Josó da Costa Carv:illlo 
j.t em um trecho do seu ártigo clamou contra 
ee96 ottent:J.do. No asylo morreram de ina.
nição dous mendig-os. Já em um asylo do g o
verno no B•·aúl, o em 1882, se rnorro á fome ! 

Um d?putado pelo mu.uicipio neutro uão pl\dc 
ftc~r impasEivol unto esses abltoO>. "' fa.Ji.>L de 
NIP•_l•mento allegado_ pel? governo lllio pôde 
explicar mortos por uwução nos asylos p!!
blic:os. 

. Esti o JSiz habituado "'~ochlllações partida
\'la& e :ru.o se cansa o p·1rhdo liberal em-ento~r 
hymnos i~ s~as mirificas · refonnas. O Ol'~dor 
limitl-~e em p~dir ao governo do paiz q IJ.C 

cumpro. a lei e olhe para a sorte dos deagrs-
çados. · 

Faliam. da. bnndeira de 1868, ma.s não se trata 
desaa deshumanidade praticad~ até La capital 
do Imporio. . 

E•per~ que o nobre ministro r econheça (JUe 
t~s.se estado dn consss não póde contina.:a.,.. 

Enlrando na 2~ p~rte da interpellaçã.o, per
gunta o orador ao nobre miriistro si são obser
vod...s nas prisões efl'ectuadas na cürto as salu
tares p n>.sct' pçõe• dos arts. 12 c 13 do. !oi 
de 187i. · 

As ostatisticu da. repar tição da polieia rnos
tl'am elaro.mol!te q ne nove decimos das J>ris~ss 
sãn illAg•.Gs. 

O no~re ministro não sarà. cap~z d~ cita.. o 
numero de 1uandados de prisão e:.:p ~didos pelas 
autoridàdes competent es, qu , justifiquem. rlc 
milhams ile prisões f•il:as pel.'\ policia da ci>rte. 

Que compJteocia tem os delegados, subdelo
gad05 e cb.ef~ do policia para expedirem man
aados d~ prisão ? 

Si fur"m expetlidá..s contra \·agulnndo, deve 
isso cuastar dos mandados. De.-em tam.llein 
exi;tir os termos de bJm-viver, na CMma da lei. 

O q11.e é facto é que as aulori<lades não sabem 
dis~inguil' uma. intimação de umn. prisão. 

As vo:es dos in.felües custam chegar às al
turas, e é por isMJ qae o nobre mini!tro põd ~ 
dizer •1ue uão rec&lle reclam•ções. 

O 0rador cit.a eJ<emplos de priRões efi'ectuadas 
peb pólicia c~m violencia. e sem nenhuma das 
foc·malidades h>gaes. O recurso de ll~bcas
corpus ~ a.p ~~:~:a1· do seu processo auwmario é bas· 
tant~ custoso para qu~ muitas vietimas l>Osse~m 
'"•' ~' dellc. · 

0 orsdor I.OtU lutl\dll C<>lll 8 r~lÍCÍ>L, para pnr 
esse meio livrar mais de um infeliz, victima 
de perseguições poli~;iaes. 

Diz a policin. quo e1la d•sarmada, ma• " 
ot·ado1 n!io <Ollhece caro de e·rime. gra\·e 'l"" 
tenlut escapado ã su~ aeção por falta de força 
da lei ; conhece apen's casos de criminosos cs
capos du cat•cere pO l' negligencia na prisão . 

O IU()({o d~shomano de ·proceder da policio. ~ 
altament<l prejudicial e ~ergonho•o por> " nossa· 
ci l'ilisa.~ão. No• províncias c:si•t.e • mesma 
es:ecu~ão defeituosa <i~ reformajudici•ria e po
licial. 

Ni\u qaer u omdor desarlllal' a a~~toridade, 
ma.s cont~l-a nos limite-a da la i. Na Lribnn3. ,b, 
e..'Uil:>.ra não devem ter éeo sómento os pocleroSilS 
e os retumbantes melhoramentos. de•e-so tam
bem fazer ouvir o gemido dos infelizes c dos 
fracos. F:uendo esu~ reclamaQ'Õ&i, lon!:'G do 
afrou~ar o pl'iucipio da nuloridadé, pr'iicara 
que com a execuçiio dns leis a autoridnde prest~ 
ao Bra•il (IS serviços que della espera. 

O Sr. J:i'erreira. deMoul·~" (mi
n.istn; lZ" jtuti,;u) IJduclpia a. suo. concist~ res ... 
posll, louvando ae nobra deputado pelo muni· 
cipio neutro, por ler tomado a si a defesa du 
catisa d ·s oppr.midos, dos mendigos e dos me
nor"" deolWI pal'a.d,;. Lollge d~ lnop<?r~u n"r-~;. 
agt•odece a S . · E:s:. lér-lhe ollerec1d•l occat1a·.o 
de eut•·•l' :no oonhecimonto de fnotos que iutlli
ramente igU:oraVa. 
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O adiantamento da hora não ?;rmitte tratai' 
1b alguill! pont~> do discurso do nobre depu
Lado; liruita-.se, 110is, a responde•• '' interpúlaçlio 
csc6pt•-
Qu~nto ao primeiro quesito (lê): 

<s. L 0 Que iDrot•IDa.çO.cs tovc D govern() sohre 
os ln~ninos "pvreh.endido.l pela vohcia ·) onvia
dol pat·a. fa~endas? » 

Inf~rma ao noln'e deputaà.o que a policia 
nunca enviou menores pa.~::t o.s fazendas, nem 
a.gort~~, nem. em tompos passados. 

Diz o seg-undo CJ.O.esito (li): 

« 2.• Que prot-idencias tem tom.ado ou pre
tenda tomar o governo BDbre os meninoS .n.han
donados e sobre os que são reclusos ua casa do 
detenção 1 » 

As infot•ma0es que tem a da1· datam de 1.878 
e j:i foram e:<ttostas polo nob"~ deputado, Foi 
uma medida adop tada na~uella ópoC<'l. pelo 
g~ande nume:o de tnenores vagabundo~ que 
nas ruas desta. cidade eram atirados a ascob. 
rlo.s vieios é fins crimes. Nessa oc.c.asião a!~pn.t·e_
eerant reclamações diversas, pt'illcipalroente da 
legaçiio por~ugueza, solJ~e n questão de compe
tenci:l~ Esta q ue$tão, porém, foi deddiJ.a s.a
tisfaetoria.mentc com louvor d~ propdo minis(ro 
portuguez. 

Não havendo outl'O recurso, os menorc~ f)l•am 
apresentados aos juüe~ do o~phãos, que nito 
]JDd~ndo empregai-os n~ c.ôt·te~ ném esisLindo 
estaheleeimeo~os especiaes, contl':>.taram esses 
juizes os serviços desses ro~nores COlD fazen ... 
deiros. Os cout.ralo~ for~;t.rn feitos na t.:&r ~ e, onde 
eAerciaro juris:ücçãQ ~mlJos os jui~es do or--
phãos. Alguas rocnol'~t3 fugihun d;.~s fa~eudas 
mais de u.ma vez, atf~- qu.~ se ju!gott mai:i couve .. 
n tente ewpregd-os na có1·te. 

A t•e.~peito d~s pro1·id.enci!.I.S do g·uvt:.r•uo sollro 
o 3 meno:·e.:i recl usc:ts nn r:aso. de detcn~-!i0 1 res. 
ponde o orador que. não compete ii.O governo, 
ma~ ao juiz; de orphã()s cuidar de seu emprego 
e sold•d ... 

No terceiro quesito pergunta o uobt•e de
putado ( lil): 

«3.• Julga o gover·uo que os juizes de orphão.• 
da córte. tUnt corop:!te.ucia pnra. coutrn.taL" o s(~t·
vi~'<l dos rumines Ol'llh.iios, fóra do$ limites de 
sua jurisdicção ? )> ' 

um asylo especial para menore< •bandonado<l· 
E' a c to tiio louvavel que não precisa de comman
tarios. O edificio deve ser construido :í esquer
da da da çasa de correcção. 

Quanto ~o 4° quesito, vcrgunta o nohro de
putado (líi) : 

« 4.~.~ Tr.:m o governo conhecimento d<~.~õ num o· 
rosls prisões effectuadas pela polici~, sem a.s 
f01·mdida.des 2egaea, c eonsidera suspensos ou 
revogado• os a.rt•. 12 c i :.I da lei 11. 2033, de 
2ll de Setembro de 1.871., oujctlga que t.es ~rti
gos o demais disposiçõe~ 0gentes sobre prisão, 
são inconyenient.es e inexequiYeis ?» 

Am·cdita. o oradm• que o nobre deputado esta 
satisfeito eom as disposiçõ~• d• lei actual e 
lanlo qu~ não propoz qualque1· reforma. O or~
do,· pensa do mesmo modo e si as prisões na 
cór!e têm sido numerosas~ como no~on S. E~., 
d pol:'que a eidade es~!i chêia de mendigos, va.
gabu ndos o rato nairos que são ~reses em fla
gralte. 

Na es t ~tistic.1 das prisões figm·a dezeMs do 
vczG.s o mesmo individuo. Vigora.ndo ai nUa. o 
art. 37 da lei de 3 de DBzemhro d• ·I B41 e t~rt. 
300 do reg·ula•nento de 31 de Janéro de 184:.!, 
entende o omdor quo as prísiles tõrn sido oil'e
ctu,.das l~galmen te. Disse o nob1·e deputado qu e 
os 11obres nãa tÀm. m~ios de ma.nifssttt.~ ns st1as 
~eeiam.ações, mas não é só lla. impra1:1sa que 
podem 1·ec!am~r os oflandidos. 

O orador tl:i n.udiencia. todfte as semana3 e 
nollaa ouve n qualquer pessoa o de qualquer 
classe e aind>t não •·ecebeu redamaçõn3 a esse 
respeito. 

Conclue u ora~v:.· pcJiudo ~l.AJ uolHe de;u1tadu 
t1ll.) al!-eitc a deel:a.r~u;.ãu de '! u~ tem os u.H~sm<.)<} 
deoojo;;; de pl"i3&ínr-Jo D.u servi\'{) })Ublico1 prin
cipalmente quando o nob!·e d~p11talu redam • 
sobre tão impor~an~e assurupto. 

O S!\. PaEsrn~t<T~ d:\ " seguinte ordem do 
dia pora 4 dé Outu'>ro de 1882. . 

Di.'!-Co.ssão unica. (hs omendus do seua.do ao 
projecto n. 147 A, aHerando alg~mas dispo<i· 
~õcs d~ lei elcitot·al vigente. 

2• discus>ao do projeuto n. 100, ct'ed'to ao 
minis ter io d) illlpet"io. 

2" disc!lSsão do pr~j<!clo n. i4~. c1•edito ao 
uânisterio do imperio pat:c a hposi~ão ele 
Be1·lirn. 

Si S:'! l.t·ala6se d'! mn prqje~to nesso ::-,onticlo1 2:~ discussii'.o c1L) projeeto n. 119. rreflito :t.·t 
o orador ernittir·iil- su3 opinili.o a. r~Rp~it.o, mas ministf'rlo da, ~~grir.ult.ura. 
como membro do poder e~;cutivo ni!o pode I :?> discns;ão rlo pro.i'cto 11. 150, cre<lito "" 
enuncb.r jlli;.osobro que5t\5es de compotencia~ ministerio rln. !lg"rlrnltrl:'"t~ (;~~1or\lf:t.S tiQ F.s-
Jlorquc a lei e~prc.,amoute lh'o prollilJC. '"do .) . 
~unca teve recl3.m'",ções, e· si !'l.s liy(l-sse man- 2~ diBcüSSÜü .dr} IJ!'ôjcctu ll 2~~~~ cre1l!io :w 

<hl'Í~ rcsponsauilis~" pelo h'ihunoes ~ompc- minis ~~rio da marlnl1n (C:<et·delos findo'.). 
tentea a 'JU em o devesse ~01·. Dit•ú ontrctanto Contmuação cln i~ d>sCllSSOO do prnrcto 
<~o nobre de putado que 6 o primeiro. a !'eco- n. 14:3, ,·eclama9ão Tripoti. 
nhccer· " insuffic:oncia d" " """ dr, del.e11ção n Discu,s1o unte\ das o:ncnd,~ do s~n~<l·J ;~o 
d(l asylo de men.dlgo:s:, para conter o Iluwet•o JH·oject? 11. 181 ~ :wglHcnW rl.n l'epres~nta~.ão 
''x~raordinario de menores durante o ~en;po em ào Para. 
cxn que elles ficam á dh>a•Íçilo dos juiz~s de Di~cussà() unica d? p•·ojeclo n. 93, relativo a 
ol' [J hãos. . <'lmsl,·ue.,.-ão d) Evonws. 

Foi para melllomr esse esiado d~ cou<as que 2• discussão do projedo u. 05 1le i882. sobr' 
,., chefe de p(l!icia, C<Jm nut01•\za~ão d~ o•·auOl', cxccugões conuuer~rMS: . . 
dev3 a feliz idêa de encarreg~n· a um:t commis- '3.:. disêut:siro Uo tH'Ojecta u. ~J A, ~Mbrc ·::S
"iío de 7 diolinctos neg~cio.ntcs, da croaç~·J <le ~'ada J.e ferro do D"bri!ó. 
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3• discussão do projoeto n. 151, pretenção de 
J:<'irmina Jorge da l!.oct>a. 

i• discussão do projocto n. 253,lieença. a José 
Militao de Sant' Anna. 

Continuação da i • discusoão do projecto 
n. 84 A de iSSO, JJQ•turas municipae3. 

2• discus•iia do projecto n. 209 de 1882, pre
tenção do 1° tenente Aprigio dos Santos Roeh&. 

i • diseussão do projedo n. 164 A, preten~o 
de Manoel Leoncio de Castro. 

3• discussão do proje<:to n. 192, pretonção 
do tenente Andrade )leves. 

2• discussão da prvjecto n. 197, relativo a 
estrada de ferro do Douradinho. 

i• discussão do projecto n. 47 A, sobre es
trada de ferro de AIC{)baça. 

1• discussão do projecto n. 245, relativo a 
professores munic;ipaos 

2• discussão do projecto n. 219, sobre estrada 
de ferro do Cruzeiro, 

i • discusaão do projecto n. 252, sobre a con-
frari• de S. Ben"dí~to de Maeeiô. . 

Lcyanta-se a seasao ás 4 3(4. horas da. la•·de. ---ACTA D.~ 78" ~JtSSÃO JlM 4 DE OUTUBRO DE !882 

Pt'esidencia do Sr. Lima .Duarte 

Ao meio di·1, achando-se presentes 67 Srs. 
<lcpatadeo, o Sr. pre•idente abl'e ~ •••são. 

Comparece n depois de a bar ta. a. sessi!o, 013 
Srs. AbeUrdo de Brito, Esulhõea, Alfredo 
Chaves, Ulysses Vianna, C•rlos Affonso, Leo
poldo Cunha_. Paula. c Souza, Alves de .Araujo, 
Lacerda V'ierneck, R.odolpho D~a\as, Gemi· 
nianQ, Maciel, Ferna.ndef) de Oliveira, Amaro 
Bezerra, Joaquim Tavares, Affonso Peuna, Fer
reira &e Mol!r&, T. Henriques, Diana, AL•aujo 
Pinho e Duque-Estrada 'I'eixeira. 

Faltam, com causa participada, os Srs. Barão 
da Estanda_, Coelho e Campos, Camargo, Cu,_ 
tello Br.nco, Gomes de Castro, . João CMtao.o, 
Prisco Paraiso, Paalino de Souza, Pereira. da 
Silva, Rodrigues Peixoto, Silva ?.:lafra, S:~. lus
tiano e Vianna Vaz. 

Faltam, sem cn.usa ~.rticipo.da, os Sra. Al
meida Nogueira, Barão de An,dia, Barão d• 
Leopoldina, Barão de Ar>çagy, Candido de 
Oliveira, Coota Pinto, Folicio dos Santos, 
F~·a.nciseo Sodrá, F. Belisario, Fcrreir3. Via.nD.a., 
Montandon, l"ereira Cabral, Pompeu. Souza 
Carvalho, Sil.-iano Brandão, Souza Leão, Silva 
Maia e Ser~phko-

E' lido, posta em discQssão o approvado aem 
debate a octa do dia 3 de Outubro de 1882. 

O SR. i o SECl\!';rAR!O Uá c"nta. do •eguinto. 

EXPEDIENTE 

Officio•: 

SU.MM.AlUO.-E~PE.IJIBXri-;.- RGq:U01'imentt'IG dOi S-rs •. !n· -
·touio Pinto, Bozen·~ do ~lonezcs. Theophilo, Ari3ti•Jes 
Splnola.-oRilr;M: tiOJI.a..-DJscusslo do projcc.lo D.i4-7 A• 
reforma. ohiloral. Dismrso tio Sr. ,\~onso P4!1.ua. Do Sr." i 0 •eet•etario do senado, de :lO de 

Setembro ultimo, oommunicando que o· senado 
adaptou e "ai dirigir á •ancção imperial, ara
solução q11e concede um anno de licença com o 
respectivo ordenado, ao professor de lilterátura 
e gramma.tica comparada do externato do eol
legio de Pedro li, Manoel Pacheco d!. Silva 
Junior.-Inteirada. 

P1 opo.:ota do ministerio d:1. 8uGtt;l.- Diseuss:io do pro
jecLo n. !91), erodít.o ao mitlist.erio do imporill, Dis
cursos. !las Sn;. An~radD Figoeira, e Lourenço de AlblJ
qu<ll'(Jl.lé (ministro li~ MlrOtn;eiros) .-Ordom do di:!. p:tra 
5 de Outubro do IIIS!. · 

A's i1 horas, feita a. chama:la, acham-se pre
sentes os Sra. Lima DQa.rte, Ma.tta Machado, 
Ribeiro de Mene2es, Bassoli, Tbeophilo, Mac
Dowell, Alcoforndo, Ruy Barbosa, Moreira de 
Barrlls, João Penido, Be%erra de Menezes, Ma' 
noel Carlos, Generoso. Marques, Almeida Oli
veira, Juvencio Alves, Gonçalves de Carvalho, 
Son.z11. Queiroz J~nior, Ign&cio ~{artiu, Aris
tides Spinola, Auguoto Fleury, C&n!Ao, Prado 
Pimentel, Adriano Pimentel, Ulhõa. Cin tra., 
Joae Pompeu, Antonio de Siqueira, Car1alho 
Rezende, Antonio Pinto, Vieir& d > Andro.de, 
Sinva.l, Fclisberto, Ildefonso de Araujo, Rodri
gues Junior, Espindola, Escragnolle Tauna:r. 
AJfonso Celso Junior, Rodrig'Ues LimA, Carne1-

ro da Cunhn, B!U'iio do Gua.hy, Almeida Perei
ra, Barão de C&nindé Crnz Gouvea, Re&o Baros 
e Franklin Do ria.. ~ o 

Comparecem depois da. chamada, os Sra. 
Soares, Ribas, Oarn ~iro da. ·Rocha., Barão da 
Vílla. da Bo.r;a., Olympio V álladão, Can lagem, 
Zama, Ta.rqu>nlO de Souza, Henrique Mar{ues, 
~varo Caminha, Peretti, Ratisbona, Jose l\!a
r>a.nno, Lourenço dé Albuquerque, Va.z de 
M.~Uo~ Gonçll.I.YO.G Fe1·reira, I\1a.rtim Franc.Usco 
Marti..m Frdnciaco Filho, Andro.de Figueira' 
Manoel Portella, Graz, ··P&Ssos Miranda ~ 
Meton. · 

Do meomo Sr. seeretacio, e de igual dota, 
communieando que o senado adaptou e vai diri
gir á. sancçiio imperial, a res~lução da ass,m
blêa geral que e~neeõe pensões de 400 réis 
dia.rios •os soldados J ustino da. Silva Camp., o 
outr-os. 

Do mesma Sr. secretario , de igual data., 
co•nrnunicando que o B9nado aiopl:ou e Yai di
rigir :i. aaneção imperial a resolução qu ~ appro
va a pousii:o do 400 róis diarios ao sold•do re
formado Lourenço Pereira da CostA, ~uo se 
inutilisou na. g11err.1 d) Paraguay.-lnt&lrad~. 

Do mesmo Sr. secrel.ario, e de i guat d~t~, 
que o senado ad~ptou e vai diri~r á sancção 
impedal a reso1uçito da assembléa g eral que 
concede garantia de juros de 5 a 6 •,'. para 
umA estrada de ferro em Sergipe. - l.:ntei-
rada. · 

Do meslllo Sr. secl'etario, de igual data, 
de-.lolvend~ a propo•içio que autoriz 1 o go
verno a conceder a José Maria Fert3ira. Franco 
e a João Bra11lio Muniz uw privilegio por 30 
annos para oso e emprego e"Xclusivo de um 
apparel~o denominado -Motor brasileiro- de 
BUO. invenção, :!. qual O Sonado nro pód9 dar O 

1ea. eon•eJ1timnto .-lntQira.l.a. 
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Silo lidos e vão a. imprimi~ p3ra entl'ar na 
ordem dos trab•lhos oo eeguintes 

P.-nj•!Ctos 

N. 256.-1882 

2~ SESSÃO 

A commiosão de instrll.cção publica. ex~miQou 
o req uerimenLO etn que Alberto Ba1•roo Franco 
pede permu~ão pa.ra. matricular-se M. fa.c11ldade 
de direito de S. Paulo no c mente anno lectivo 
allegando não ter podido fazel-o antes, e C<Jn
eiderando quo ~m c1sos identicos tem esta. 
augusto ca.m&ra deferido pretenç~es seme
lhantes, é de pa reeer qne oeja adoptndo o se
guinte proj ecto : 

A :ossemblêa geral resolve: 

Art. 1. • Fie... autorizado o governo para 
manda.r admiltir, deode jO., ,;. maldoula do i • 
anno da faculdade de direito de S. Paulo, o es
tudante Alberto Ba.r.-os Franco, depois de 
pagar as re&pcotivas 1;a.;<as de matricula. 

A~t. 2.0 Rovogam ... se as disposições em con
trariO. 

Sala das commhsõe• em 3 ·de Outubro da 
i&q2.- U!ysses Vianna.- Ruy B1tró~sa. 

i8B2-N. 241 A 

2a. smss.io 

desta natureza, e como taes conhecidas Gm 
no.e.SQ proce~so civil, estão â.ÍnUa expostas a 
muitas dolonga•,por defieieneia das leis patriag 
a e• te respeito. 

T<Jdwi .. como si.o de urgencia as medidas 
lem llradà.s no projedo, a. commissiío é de 
par-a~er qus ent.re o mes~o n::~. oràem dos tra ... 
balhos desta camarll. aum de que na discussão 
estes e outros pontos sejam delucidados, re-. 
serv.ndo a si a. commiS!Ião dG emendai-o oppo .... 
tu!lsmente.- Em .( de Outnhro de 1382.-L. 
Ratis~ona.- Ulysses Vianna. 

Pro jacto 

i882.-N. 24t 

A assemhléa get"al resolve: 
,b·t. 1. • A lei n. 2827 de :1.5 d'! Março de 

1879 será observada com as alterações se
guínteo: 

§ L• Os contratos de loo~ção d' •orviço~. 
be<n como os de ce.ssõo dos mesmo., ]>o<lerão,. nos 
limites ..to direito commum, ser feitos por es
críptura particular .. sígna.da. pelas . partes e 
por duas testemunh>S, a qual ser& in.togro.l.
msnte lançad~ ew um livro e~pecial pelo es
crivão de paz do dislri~to onde estiver sitna.do 
o predio rustico e registrada nos t~rmos do 
art. 8• da lei. Essa eooripttll'a. aert> isento. do 
sello. 

A eommis~iiG de justiça. civil e:taminou o § 2. o Os contratos de locação de serviços c&
projecto n. 241 deste anno alterando a lei le'.>ra.d.os com menoresorphãos, além da licença 
n. 282i de i5 de Março de 1879 sJbr~ loca- préviA do juiz de orpliãoa e a89isteneiA do 
çiio de serviços, e entende que deve ser :~.do- tutor ou do respectivo consul, sendo estran
ptado, porque tem por fim provet• uma nece•- geiro o orphão, carecem para suA validade da 
sidade genlmente reconhecida. suppre algn- andiencia do curador geral de arphãos e do 
m~s bcunas daqualla lei, e a mel!tora ern seus cansenti1nento do orphão, sendo e&te maior de 
in t<titos. 14 a.nnos-

Ha e!ltretanto algumas disposições no pro- § 3. • Na llypoth~ae dos arts. ii, i2, 13 e 14 
jecto qne devem ser substi~nld:ts para o firo da lei o prazo p~ra termina.~o do contrato se 
de fic>trem maia claras ê mais amplas, com- computará e. eontlll' da dato. da s!U celebrsçl>o. 
sejam as do~§§ ~·e22 do art.·i.• O§ i • §4.'Na.locaçãodeserviçosdemenorniose 
permítte »os timítes do d ireito commum os estipulará duração que transponha a menori
contratoa de locação de sen·iços, a Stlll transfe- dada, salvo sendo pt'ra indemnuaçio da despeza 
rencia ou cossP.o, por cacdptura· particul:u:; ou pDr cQnJ.emno.ção em. consequcncia de haver 
mas esta limitação póde dar logar a. duvidas Wta<lo ao cumprimento do contl'ato, 11iio po
coostantes wbre o valor proban.te destes con· dendo em ambiJS os casos a prorogação exc9!l&r 
tratos, sempre que excederem a tua do ai- o pra~o do. um anno. · 
'l'a<Ú do 31) da Outubro de 1703, que ampliou § 5.• No caso de tranaferenci& do predío ruo
a ord.. liv. 30 tit. 59, quando no assumpro o tico por qualquer modo legal, não é neceaaario 
que com·em. sobretudo é dar a ta~s aetos nma o aprazimento do locsdor para a trtnsferencia 
:t:t>rrna sim?l~•, clara. e ampb., que f"-cilite e ga... do contra. to de loeo~o. 
ranta. o. todos9 e recipr~calll$nte o cumpri- § 6. 0 Sito nullo5: :f.o,os contratos qr.1e impuze
mento das obrigações contrahih•, e o respeito ram ao locador "obrigação do pog~r mais de 
dos direitos adquiridos. Não diz o citado parl• d.ous terços do preço das pssesgens e despezas 
grapho "'o locador deve ou não ser ouvido na de instituição; 2°, aquelles que estipulo.rem ju
transforen~i• ou ce•eilo qu.e o locat,.rio fizer de ro• ouperiores a 6 "/o, polo debito do}()Oildor. 
sea coutrato. pont~ aliás que devera tambem § 7.• E' licito ao locador e;trang-eiro, contra-
ficar deunido na lei. tado fóra. do rmperio, chegando ac Imp9rio, maa 

A _acção e~ecutiva que o § 22 dá ao locatario dentro de um mez depois da ~u~ ehegada.1 rom
depola de c11D:1prir o locador a segunda pena. per o contr>.to com o qualvelu, o celebrar 011-
impceta na fórma rlo art·. 74 da lei. e no caso I tro .. com. terceiro, pag-ando integ:-a.lmenta as 
de reineideneia, é tambem snsc11pti vel de. um pa.s.•agens, todas ss quantias adi&ntMas e mais 
retoque que a deJi.na melhor, porque as acções o,juro v-encido a rA2ão de :1.2 °/o oo !l.llno. 
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§ 8.• No o contra tos de locação de serviços ce
lobro.dos com menores, o locatario- nc.r:i obri
g;ulo p•l:l q nartt parte dcs salarios, qu e eonser
v~rá em seu podar para restituir ao menor' ftu
do o contrato. A som ma proi"CnicnLc dessas 
qu=tia• será ont.r•gno oo locJti!or , ~ualquer 
que sejs. o seu debito, uiio servindo de ea~us:. 
'lual'!tter documento que prove havet· sido f~ i to 
antes aquelle pogan:>ent<>. 

§ 9. • O livro de que \ratn o al.'t. 22 da lei, 
será aberto, rubricado e encerrado pelo juiz de 
par. em Oltercich ou pelo escrivão do me.~mo 
juizo. 

§ 10. Este livro deve estar em PO()er do locn
tario, mas serà e:.:hibido no caso de conteSI.~çio 
e em virtude de ordem da autoridado compe
wnte ; e por ooea.oião de aju•tar- •e o. conl3. 
eorrent.e annualou d~finit.iva. 

§ 11. Lavrado o con trato, o locatnrio darà ao 
locador um" co.d ·rneta, que ser> nberta, numn
rad~, rubricada c encerrada pelo loc:>b>.rio, ou 
praposto seu, com o visto do juiz. de paz, em 
qualquer dos casos. Nessa caderneta serilo chro
nologicamente Jançgdos o d ebito e o ha.,c,·do lo
CJ.dor pelo loeP.I.o.rio ou preposto seu, decbran
do-se nella esta r ircumst3ncia o mencion~ndo
se o n ome do mesmo pref>?StO. 

§ i2. Findo ou resolvtdo o contrato,clt~.rà o 
loea.torio ao looadot· um att .. tado coruigna.ndo 
a.quelie fac ta e fmu nciR.ndo ophd~o acerca do 
comportameuto do locador e sna aptidão para o 
trabalho. 

§ i3. A exeepção a que a l ref•,re a par to 
final do art. 28 da. lP.i applica- •e ltnic~.mente ao 
caso de n pparecer fiador idoneo que se reapon
sabili•e pelo debito integral e mais o j11ro á 
1·azão ds 6 % ao anno. 

§ i4. Si. porént, algum te••cei•·o •·-' olferccer, 
mediante :fiança real, não aonde recebida sua 
responaabilidads p ' ssoal, par:\ -tornar a locação 
de serviços do locador, respoDBabilis•ndo-se a 
onlregar ao locatario certa ~nDIA d~ ularios. 
nunca superior l terça parto dellea, o juiz de 
paz procederi conforme o art. 27 d~ lei, de
chrando no :1tle•tado ou certific.~do o debito do 
locador. _ 

§ 1-5. Entre llll eausa& de wolaçio necessa
ria do contrato de loeaçi de serviços nio se 
compreh.ende o alistamento pora o serviço mi
litar , qne não sor:i. obrigatorio para aq ualles 
que tiverem contrato de loc~o de •erviços, 
nos termos da 19gidaçiio vi gente, por -espaço, 
ao :menos de tre:s anaos, tendo j :i e~rrido, ao 
menos1 um.anno a a.pra:t:imeoto do locatario. 

Terminado o prazo do eontrato, .si não fó1· o 
ruesmo r enovado, ou celebrado ou tro com t '1'

ceiro, no prn.z~ de 60 dias. cesei\l'Ã ~ isenção 
Ioga!, l'"evale~ndo ""' regras da lei n. 2556 de 
28 de Setembro de 18i4. 

§ 16. Na hypothese do ~1· t . 37 § 4.' da bi. 
fica livro no looatario optar entt•e :L rcsoluçito 
do contrato medi~>nte presLaçi!o d l contas pe
rante o juiz de paz. e o implemonto do contrato 
de locação logo qne ces;e o impedimento. 

§ 17. E ntre IISjustaacau•aspara o locatario 
despedir o lo~ador ( lei art. 38) comprehendem-
se tambem: _ 

I . O não pn!encb.imento, por parte de<~t& de 
alguma obrigação_ estipulada no contrato. ' 

ll. Procedimento immornl por parte do lo-
codm·. _ 

ll!. Furto ou qualquer damnG i propriedade 
do loc~tario, praties.d<> pelo locador. -

§ i S. No caso do art. 38 § i• o art. 39 §3• 
d" l ei , o locador pag-ará ao locatario o que lhe 
de1•er. descontados os sal~rios vencidos, ou 
nio tendo meios de pag:~.r, cumprira o contra~ 
logo que cesse. o impedimento) não so com
put~ndo no prar.o do contrato o tempo d~ inter
r np(.ãO. 

Nos casos dos §§ 2• e 4• do art. 38 citado e do 
§ 17 do art. 1° da wes~nte lei,o locador pagar~ 
além do debito ma1s a qu~rla parte do valor <lu 
re•to do contrato. 

Nos C!ISOS dos §§ 3• e 5• do dito art. 38 da lei, 
o locador Jlllgari mais Ulllllo terça paria do VA-
lor do resto do contrato. -

§ 19. A fiança exigida no art. 71, g 2° da 
!oi, para isentar o locador da pena do art. 69, 
e•tcnde-se de p:!Ssoa idonca, e como tal tl-eeiL~ 
.]Jelo locatario ou pelo jaiz . -

§ 20. Voltando o locador :w s1rviço, depois 
do cun1prida a segund~ pena, de que trata o 
art. 74 da lei , si reincidir segunda: vez, &or-.1 
CORdemn~do a !:mtos dias de prisão com tr:~.
halho q u:mtos bastem p~ra. pag:u· ao locatario 
o que lb.e dever, combnto que a prisão não 
es:ceda de tuu a.ono. · 

§ 2:1 . A sentenç'l de condemnação, sempre 
qao for possiv-el, determinar;t o debito total do 
locador, fazendo-se posterior liquidaç;1o, ajuizo 
do :1erito~, quando sej a. n"ccseario. 

§ 22. Si, cumprida apenado§ 20 do art. 1° 
da presente lei, o locador ainda dever ao loca
tario. considernr-sc-h.a resolvido o contrato & 

observat·-se-hão os arts . 28 a 35 da l ei ·n. 2827 
do 15 rle Março de i879, salvo tendo bens o 
lo~&dor, e preferir o local3-rio pagar- se, para o 
que lha cahe acção executiva, que t>ri por base 
a sentença de condemnação e liquidação, 
'l''~ndo e.•ta tenha. logar. descontAndo-se o que 
da prisão houv-er pa-go o lOCAdor . 

§- 23. Aquelles que praticarem os delictos 
do 01H. 80 A. B e C da lei, pagarão ao loca
u r'o, alem da. !leapez•• e custas a que tiverem 
dado causa, uma somma equivalente ao dobro 
do que o loc~~o~or dever ao locatario, oa si 
aqllslle nada deve~ , "'po.gariio ao locatario ama 
somma igual á terça parte da que tiver direito 
o ;tocador pelo preenchimento do contrato ou do 
re->to do cO"Iltrato, si eote já houver começado 
a ter e.cecução. E n üo se1·;io admittldos a all e
gar qun.lquer. defesa em j uizo, sem <leposito.r 
essa. quantia . Ao locatario compete ao~o ex" 
eooth·o. para h<wer este pagamento. 
_' lj24.. TO!lo aq uelle que, por con~elhos con
traries ã paz das colonias, ou â ordem o l"egn
l l ri<l~de de •eus serviços, ll1o levar a pertur· 
ba.çf.o ou :t desorganização, será p unido com 
se~s 1nez:!s a nm an r; o de pri&W e mulb corres
pondonto '' motade <l.o_ tempo. Na reincide ncia. 
a pena será do duplo. 

§ 25. As disposições dos arts. 69, 70, 7i, 72, 
73. 74 e i7 d•, lei n·. _ 2827 de 15 de M&rço de 
!879. e •• do_ art. i• §§ 20, 21_ e 22 da pres3nte 
lei, sondo oeste caso sam limite de tempo, s1io 
&pplicaveis aos libertos com clausul&. de vros-
lação de ser-.iços. - _ -
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§ 2<3. Os locadores menores que incllrt·<>rem O Sr. Bezerra. de Menezes 
nos pen s e•tabelecidos no•t~ lei e na de 15 (pela Drdom):-St·. presid·nte, p ·ço a V. E:o:. 
da M~rÇ•J de. 1~7U, soffrei-as-hão por n:.,t,de, qne se digne de consult•r a c ••• oi me con
sejam pecumarta, ou ow serl'iços, ou de prisão. cede 5 .ruinut.os de urge!'lcia pan justifiear um 

Arl. 2. • Revogani-se as disposições em ccn- req uer.mento. 
tral'io. . I . Conoul tada a e<>m:na, decide pela affirmo.-

Sah d!-s sessões . aos 16 de Setembro de ~882. t1 va · . . 
-Atm.elfla !fogtten•a.-Sou;a Quezroz Fdho. 1 O S!l. PnEsmm>TE:-Tem a. palavra o Sr. Be-
-Ull<Ja Ctntra.-111uYtim Jtmior.-Rodri- j zerr. de :Meneze.•. 
!J"cs Psil>;oto.-Paula, Sou:o. · 

São l'd a· j O Sr. -Bezerra. de Menezeii 
I os, posto~ e•n '"cus$íl:O e .. pprovodos começo. observando que pela lei de 188~ foi 

sem debate 08 segutntes 1 augmeutada n. zona da dec.ima urbana. do nl'u-
. Pare~ercs \ nicipia neutro com uma legua além d:.Lq_u<)Lla 

i q ae seguia-se á demarcação da cidade. 
N.322-1882 

Pretonçllo elo J ailu Paulo ele Laee>'da 

\ ~ss:c disposição po.ss~, sendo a inten<:ão do 
Jleg1s!ador que a nova hnha da demareaçiio da. 

I
. de c! ma. ad~icional vota la corr.esse pa.rallela á 
antlflll, pms qne a mesma lei declara que é 

, m,;is uma legua a!Ein1 d& <llrna.rcad~. 
Sobre 0 requerimento em quo João Paulo Em 1880 publicou-se um edital da recebe-

de L~cerda, collector do municipio da Con· doria cio municipio, em que se declaro.m os 
cejçio, na pr.,vincia. de Mjnas {i~ràes, solicita. ~nto~ por ond~ pa'IFS!l a. noss.a linha., qne fórm:.. 
~ua apo.,ntudorb _co.u ord•nado proporc~onal" o pemlletr,J ~a zona sujeita _á decirna urb~~on~. 
ao t·~'"P~ de serVIÇO, nutnndo a comuua•«o Por esta. s1mples dechrnça.o de pGnto~. ase1m 
de peR•ões e orJenados duv:iJas sobre 0 di· como pelas d •=rc •ções que ~· e•tlbe~ecera.m 
reitJ que aE;.siste ao sn·,plie:ant'~ a mercê que I nos dweraos pontos desse~ perunett'O~ ntn_'t'uem 
r~qu•rT e de p~t·ecor que seja 0 cito.do roque· absalu~me~te na córte põde s~b~rd~ umfa.cto, 
rúnento remettiJ, ·ao gorerno para iofor- que so ultl.llaJa,nte, pel.a d1acussoes do se
ma1·. · · na lo, ,·eiu ao conhecimento do or dor, e é que 

S'ala das comrnissõ1s e :;o 29 de S ~tembro de 
1882.- llde(onso de Arau;o.- s,:tuian~ 
B;·an.dcf.o. 

N. 323.- l882 

pat•a a. dewat·cação d,, nov~ legua, em vez de 
se tomu o ponto que tinha. servido de contro 
pat·~ as anteriores, tomara-se outro, que se 
atfaeta do primitivo 11ara fó,a tres quarLos de 
leg;H~ .. ~ 

O Sa. SoAus;- Ap1iaio • 

OSa. BE•ERHA DEMENEZEB;- ••• d~ ma
P,·etettpa;o de D. JI a~~ta· C at·oUt1@. Rosa ãe. neirn qn·3 $. nova zona~ em. v ~z d·1 ser uma. 

JJru,;,.o,.d fácba ig'uald. naddista!lci~ de ~e~ leguas, <).Ue.dé 

. 2:~o s~ssAo 

A' commulao de pensões c oruenados foi 
presenLe o requerimoo.~o documentado em que 
JJ. Ma.ria Carolina 1'1l.in. de !),·umo nd. vill v a do 
major de eng mllei os Antonio Podt·o Monteit·o 
de Drunwnd, solicita que lho s~ja paga a pen
são que ora percebe desde a d~ta do fallccimento 
de ae-l m3.rido. 

NYn cat>endo na<aHribuiç.ihs do poder logi•· 
!ativo a concessao de merees pecuniarõas, o "' 
com missão de parJcet que sejam re.nettid0s ao 
governo imperial o citado t•equeriDJ. 1nLo e mais 
J'apeis que o instruetn, para serem tO!lllldos na 
eo asider:.ção que merecere,n. 

Sal& das com:nissões em 29 de Setembro de 
188Z.- Itelefo,.sa de Aru.uja. - Si&uia110 
Br.,ilelilo. 

O SR. PRE~IO.,NTE:-Tom a p&Jana o Sr. An
tonio Pinto. 

·O Sr. ~4t..ntonio Pinto (p •la 
ortkm):-Sr. preoideo.te, tendo sido honlem 
prejudicada. uma urgcncia, que me foi conce
dida. por e ta. au.gusta. C;.t.mar.'• peço a V. E'::t. 
que se digne de· con ultal-a. .i me conc•de 
nova·urgencm p>r 15 minutos na t~ sessão que 
houver. · 

Consultada a eainara., decide pela affirmativn.. 
v. v.-36 

~tnanto zne •t, ' praia a pr.ua ,n~ consltttu a 
por uma facha do uma.l•gua. e Ires qu~rtos em 
tod:< Qclualla extensão de tr~s 1egaao, 

O ffillnicipio fico~ ll!!sim_ tributado, muito 
mnis d1 que o legislador qui.z, por simples dia
po•içáo de uma eo.nlllis•iio encarr~g~oda de 
fa•er ex e c ~\ar o projecto legi•la.ti YO. 

O St\. 0.\RvALHO REn:<oJ::-E com i.sao gas
tou-se mais de 300:001)$1100. 

O Sa. A1'~'oNsO C~~:LSl JuNlOR:-Niio oe i'U
tou mais de 300:000$; gastou-se a quantia de 
80:i!UO$ corn os hcnorarios dos engenhe iros ; 
quau~u no mn.is1 pende de infortuaçõ~s. . 

O Sn .. BEZERRo\. DE ~IENEZES observa. que 
e~il queSJUio e!'o;tã ventH~t.da no S$nado. .A. su.a 
reclaf1lllção é sómente qllanto ao facto da com
wissro incumbida. da d~ma.rcação. ern vez de 
se ater ao que era. o pen;amento·do legislador, 
alt ~rat• ~t rb itr-.~ri<~.me nte o ponto de partida., de 
modo ~ Ti r pt•ej udio .r os habitao tes do muni
cipio om u'"a zon,. de tr•'S quartos de le~ua em 
tola. a e~tensio das tt•es hgu:a.B d' perim •tro. 
Rss&s cida.dãos es~ão pags.ndo imnos:tos illcgi
titoameDte, sem esta.rem sujeitoe legalme11te a 
~al on~s. -

Tend\1 silo sempn, em to;lo tempo, o ponto 
een\ral. para a medição o morro do Castello. 
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:o. commisoio po~ de laclo esse ponto eentoal e 
tomou o morro do telegrápho em S. Chri$tovão. 
. O Sa. So.uuts -Ap9iado. 
O Sa. BEZERRA DE: Mzz<En:s diz que este facto 

ninguern so11be, passou-se todo particnl&rmen
tAl, embora por meioa cfli,;iaes, 6ntra a commís
s.1o ~ o gover11o •. 0• edllaes nio ._dlio noll.cJ.a 
disso ; agora, porém, p~' discussão do s ·nado 
o o?ador vi11 que tinha h~vido esu gra.nde a.l
tua.ção, pa.ra .> qnal nií.o ha fundament~ legal: 
cj u1n i:t.rbitrio~ e .. ba~ea.d() neste arb11no~ a re
cebedoria do munícipio eatâ cobrando o impos
tQ da. decima urbana de quem não tem obriga
ção de pagar. 

O Sa; METToN :- Qua.l foi a commiseão 1 
O Sn. BEZJ:JUU. IIB MENEZES responde que 

a eommisslro é campo•ta de um empr~gado do 
theoouro; de um vereador da camara e do M
ministrador da recebedoria ; mas, pela dis
cussão p11blicada no !orna.~ &-3 vê que o tra
balho !"oi feito pelo vereador da c&mara e por 
um empregado, junbmente eo1n o engenheiro 
incuwbido Je leva.ntar a carta cadast1·al. 

0 SI\. AFFONSO CELSO Ju!<IOlt dá um aparte. 
O Sa, BllõZI!:l\l\A. t>R M.li:NEZES diz que esta é 

a eomraiOJBão demarcadora ; sobre isto não ba 
reelama~ão . · 

A -c.oasa. fe2-se rt:~gula.rmente i foram praen .. 
ehidas s~tisfactoriament• todas a• fo,.nulidad es, 

. A questão ra~~lta. •ómente do arhitrie que to-· 
mou a cocnmis•Io, de alter-at: o oouto d ntMl 
ae. dcmaroa~i!o, o que v,.i pr 'judie•• os habi
tantes, indo al~m do que teve em vista. o b
gislador. 

o governo não tave nem podia t•r conheci
mento ea.ba! destê esbtJ)bo que aa!E•e.ram ' s 
h11biunt ·s do m11nicipio; portanto, pois. o orarlor 
como seu representante. v 'm pedir à eamars. 
que approve um requerimento qu~ vai olfe
re~··r, afim~ de que !lle sejam preota \ao infor
mações >O~re os fundamentos ~u 1 Leve a com
missã:o parll procedimento tão incon•eniente. e 
pnla.. daàos que hoje posaue o orado~ tlio con
trario& á dia:,osiÇlo da lei. 

Nio quer ser 1•r-·cipitado. 
Póde exi-tir alguma disposição que lhe •eja 

deaconheciJa e dev.· supeor q11e os cidadãos qu' 
com posaram essa comrrussi!o •endo. oomo são. 
di1tinctos e qa,Jifica·lo$, não procederiam sem 
um!l ra~io qaalqn9r justitl. ·ativ~. Ap·eaenta:~do 
e.te requ•rimento quer apenas iniciar a discas
aão, baseando-<e nara voltar li. tribuua. si tanto 
!<1!' neceSBario. Pe.ie, portou to. a camara que 
approve o requ,r!mento em que requer infor~ 
waçl!··s án nobre mi.nistro da fazenda a este 
re..peito.(M' "ito bem). 

Vem a mes•, é lido," apoiado, posto em dis~ 
euesio e approvado !~m debate o seguinte 

." Requeiro quê, pelo m.inU;terio dtl. fazenda, 
SSJa fornecida uma eópia. authentie>. da a.cta da 
aeasao em que a commis•io nomeada pelo go
verno regulou a. donu.re.ação. ruo. ar.,a, sujeita à 
dec1ma urbana. no município neutro ; bem 

como dos fun:la.mênl'.os que teve aquelli. 0001 ~ 
missiío para transferir o centro da dem'U',~&ção 
do ponto eatabeleeide pa.l'a o morro do tele
grapb.o.-Bez...,-ade Menezes." 

O Sa. TuBOPIULO DOS SANTOS pede e a caD:lara 
coneede urg&nci~ por 5 minut<>o p~rn tr•t&r de 
negocios relativos-ao miniaterio da. marinha. 

O Sr. Theôp hilo :-Sr. _presidente. 
venho á tribuna fazer uma reclamação de inte
resse publico ao honrado ministro da marinb.>. 
S. E:.:. não esta presente, m..s, pela leitura dos 
tnh tlhos desta cau, terá conb.ecimento do &a
sum._Jto de que vou tr1.tar. 

lia i2 a.nno; psssados, Sr. presiientB, o go
verno, atte11dendo a. justas reclamações da. 
n•v<lg .. çõ.o, mandou C011Sir11ir ""' pharol na 
barro do rb S. Francisco. Foi coll .cadu d.> lado 
d' provinci& da.s àlagõa.s, em um~ ponta de 
terra dó nordéste da foz deste rio, maa, pela. 
corr,nt ~ d .... a agua.s e direeç.ã J do:s ven toa, e.Bta 
ponta. de terra foi desap ~arecen <o, de modo que 
em llaio do anno paasano as ondas quebra.vam
se de encontro á torre do pilarol. 

Tondo eonilecimenLo de.te facto, V. Ex., 
que então di~namente oceupava ·a. pa~·a da 
ma~inha, ordenon qae fosse deamancb~do o 
pha.rol. 

A. ,.;m "" fez, aprovei undo-se a. torre e o ap
parelho de luz. E•te mate:hl ae acha. at4 ao 
presente, e1n depo~íto. · 

Consta-me que V. E:s:. ordenou ao presiJente 
de Se1."gip2- qua IDanda.,se levanta.r e~;.~ pharbl 
em. t~rrit:o1•io de~sa.. provinda~ por 1ue. do b.d'} 
de Ahqõas nio h• vi-, t ·rreno eonaiot •:nte. Até 
bqje. porem, :nad• s' fez e a navegação so!fre. 

Peço,. pois, a.:l nobre ministro da ma.·•inba 
que qa tnto antes dê a.a p.rovid.::nei.J.Iil q_ue o caso 
exi;e. 

Send-> este meu p~dilo uma simple• r~ela
ma')iio <h in\ •res•e puhlico, disperuo·me de 
m.lJJdar requeriUJento á tUesa.. 

O Sr. A.ri"!tides :Spinola diz 
qu~. tendo sido çb.o.mado inJiviJual:o.ente a 
terreno pelo noh1·o dep~tadJ po~ Minas, o 
Sr Ailonso P ... nllil, quando •e disc•tti11 o r,,'lue
runento úo nob:·e dapul 1do por Goyaz, e, ~os-. 
teriormen Le refertn ... ~~e o nobre u.1 ini:st.t·o cla 
jUstiça ao oradut1 aente neCt-:!SSid tde da .u.eudir 
• 6$<e ap ellu, e par~ is$0 pe~e uwa urgencta. 
de 15 minutos, pois que bonte•n nãu te1e ccca
filiíi.o de cu.w~rir es;S& dever pt!lt:J oncet·r~wen.Lo 
da <li se ussão. 

Consultada a casa, é concedida a urgencia. 

O Sr. Ari,.t.ides Spinola!- Sr. 
presidente, em uma. d~s seasões do me~ de 
J alb.o tive & h nr~ de ms.nJ.ar á Ill6ll& um re
querimento solicitando do gov•Jrno infocma
çio sobre os molí vos que n~terminJ,ram a. ex
pedição do decret•> pelo_ qual fo1 cal!Bado o 
qae havia nomeado o- cidadão PaeüieG Anto
nio Xavier de Barros para secret&rio da 
policia. de Goyaz. O reqnerimonto .ficou 
adtado por ter pedidJ a palavrd o nobre d •pu
tad) pelo Mato Grosso, o Sr. Augusto Flenry. 

SómenLe bontsm dignou-se o governo de 
dar algumas e:~:plie9.Ç()es a este reopeito. 
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Qu.a.ndo formulei o mell requerimento llOt.ei 
que no docr•to, a que aeabo de r .• ferir-me, ex
pediJio pelo Sr. ~etu:.l ministro da. juati~a, 
não 8& me~cionou, cowo e de estylo adminis
t ra tivo, o lDOtivo pelo qn .. l foi caeM<Io o ~·
ferido aeto do miototerio 2i d e J~neiro . Si 
a incompatibilidade do nomeado era o moli>"o 
que justifie~va o acto do governo, obllervei que 
lia. via. ineob erencia em nio ser ·aa~•a<la ta.rn
bem " noauaçào do seerebrio do. provincia, 
Joaquim l"ernandes ·àe Canalho, qae estav.• 
nas mesmas condições. 

O ·procedimento _do govet"no fez-ms crer que 
elle nlo ea~va du;pos\o a. manter solid&Me
dade com o gabine te anterior em referenc' a á 
admiDistraçio de Goyat. ( Apoiad_o< 8 w<o 
a;poiu.dos. 1 O m~a pr1meiro r 'querimento foi 
um pru.d&ate avt.;o so guverno. l..er an.tei, por 
assim dizer. a ponta do veo . 

Os primeiroa actos do ministerio 3 de 
Jt~llto, rcla.livos á a•hninislr!Çiio ~e Goyaz, p eloe 
qua~s era principal respon•avd o s,·, rninutro 
da agricaltara., eonfirmara . .m o meu juizo. 

C .nhocedor do~ hom •ns e dos negocias da 
província, p re"i o &!leito que estes actos aUi 
pro luziria.:n ; previ M difliould.sdea que elles 
cre.a.riam ao ·governo. Este, 1·ara. aatistiner ás 
e:xi genciaa. do Sr. ministro da agricultura, 
tom.aria ;nedida.s que seriam eonsidirada• como 
intervenção officii>l n o pleito que ia se tr~v·•· 
em Goyaz. 

Co.uo liberal, como ami ~o· do governo, dese
java que elh l!.il:O ae expute ·se a semelhanto 
aoc•no.~> . Que oi:. vel--<> acin>a da h~ eleitora l, 
deix,.ndo esta e 11tregoe aos p3rtidos, :is in
ftuenci~s pulitica8. 

A candidatar~ do nobt•e ministro da. llgricul
tura oescle que (~ose ~k•~da pelo pa~tido li
bard de Goy ••. diepansava a interven~o do 
elemento offioial para sahi~ victorioaa das 
Ul"D&!I . 

A iotcrvnução ot!icial-bem sabia. o nobre 
rninialro-ostentoaamente m·•nifosto..ia na p:·o. 
vinei • na elei~h .!o 31 de Outubro, tinha aido 
fuul ~os canc:litalo5 qae a tiverom. 

Segundo J)..reco-me, o Sr. miniatl'o da sgri
culturn.. pou~o conheot>d~• da província, m•l 
inforllado, cheio de prnen~ e de;eon
li&nças, llAO ael·~itou qe~e a auo. ea.n"1idatnr& 
vin!!'~•~· amparada pelaa Cor~as loeaea, entre
gue 1liments àO ~~~•tido übaro.l. S. Eor.. nlo 
acrelito11 no partido liberal de Goya1. 
· como ae dept'~bends da liiscuuilo hontem 
havid~ n ea la. casa; S~ Ex. entendeu gae era 
preciso vibnr o·r&io oiScid, OAteutar pojanç<L 
gorer!lamenhl, e i.nfeliz111ente, dirigiu seu 
golp•• contra o~ proprios lib~rae•, que o po·• 
diacn e leger, creando díffic~da<les aos a111i~s 
do e&biuete, s. aeua propr1os collegaa d<! IDl· 
nisterio; d e•unindo os liberaes da provinci&, já 
unidos, fortalecendo o elemento conservai!or, 
oo.crilico.udo iel!>.lltnd.mente a ao.a propria 
eaua&. ( A.poiaJ.o: e nl!D apoia.los.) 

Tendo o Sr. ministro da justiça. dechr.ildo 
lwutonl que n ão foi sóment.e a allegada ineom
)lt.\ibilidad~ qu6 aorria. de.fundam.onto ao.r.c\o 
qaé easaou. a. norneaçlo do oecre~.<>rio de paliei• 
de lloyu, sr.u u intorm~a que S. E1. 
cldifieou de ptllirtl4:, que ha\U na H4re~ 

taria contra o nomeado, delde o tempo dos con- ' 
servadoras, sou ol>rlgado a vir á tribuna. 

Tra.ta.-ae de um cidadã.o g.uo jâ tinha sido 
nomeado, por inlicaçi.o uunha, como presi
dente da proviacia . de Goyaz, p l ra o meamo 
Jog,.,. de aecre:M"io da policia. Ell~a nomeação 
fu i feita por decreto de 28 de Jullho de !879, 
eltpe:lido pelo !lliniatro da justi~ do g-abinete 
5 de Janeiro, q_uando oeUe fiZia part<!, 
c'Umo ministro da mal'inba o pr oprio Sr . con
'&lhP.i>o Mour•, actn:>l m ÍDÍob-0 d> justiça. 

Como volll, pois, S. Ex. af!irmar que no s~
cretaria da. juotil)a baTiam peti!ll!Uas infolma
ções contra e~~le eidlldão de sde o tempo dos 
eonaervadorQs, e ~u.e nen.hum governo honesto 
poderia. noraeal-o? S. Ex. ,exprimindo-&e aS<im, 
:~ecusava não só ao humild8 delegado do t•bi
nete 5 d~ Janeiro em GoyiiZ, como ao mi
nisterio ile que S. E1<. f~zU. P"rto . (Apoiados.) 

O Sa. So.Al!Es:- Accu .. va-se a •i mcmJO". 
O SR. Al\lsTl O:Ss Sp~"OL~:- E' notavel, 

.S1·. presidente, a facili~•d• com <Jue o gov~rno 
se occupa dess~s n~gocioJS na. lt'ibuna , s.em 
conhecei-os, gu1ando-se •p enas por nglB rn-
formações. · 
. O Sr. lllinistro da jllsliçn <!stà na obrigação 
de apresent.:lr ~a info~m•çlles a. ((lt<> sa referill, 
desle que .as julg-ou dignao de ~c •itaçi o, e 
im .Jicilawente censurou ao pre.9l.dente que 
propoz a noroea<;io e ao ministro que a fe:.. 
(Apoiados .) 

Venh~lll as informacõea para ser~m anlysa
da.3 e apreciada<;. Quero varrer .- minha testada. 

Em docuDleotos olliciaes encontrei ioforma.
çiles muito honrosas ao cidalão de que ae trata. 

Este cid·>dã.o tem uma longa seri~ de set'Viços, 
digno6 de. a~reço, em. aaa carrei ra de funceio
ll~<I'Ío pubhco. Elle fo1 em r&g.Wo neota· c6rle, 
e quando Q propuz, já t!nh sido seeret·trio da. 
policia e !I' Goya":, _de cup c:~r~o fdra exonerado 
por 'uollvo• pobhco&, qll ' em naJa o d-e~-· 
abonam. l'oi encarre1f&do de dive1·••• com 
111i.~sõ.- diJ!Icei•. prin cipalmente em uma com
rnissào de fazenda que d98étnpenhou no norto 
da. l' rovinci~~o de Goy:.z, cnerecendo lo11vores dal 
autoridades de entlo. 

o Sa. !MJPOLOO nr; BuL!ll!:s.;: -serviu nesea 
comwissi<l•acritfeando a sua saudo. 

O su:. Át\fli"rtoZ"• Sr1:<ot..~ ' -No de•êtn"enho 
dMS'\ eocnm.i.Ssão,por ter "· e'Oragem de d~!e~~r 
OI eo(rea pl'<lVÍDCla&S, &brtndo luta com llldt'l'l
duo& que. o d~!raudarlm, aoftioeu ~ma ten!o.ti':& 
de DlOrto, 10endo gro.-.emeDte fendo. Ato· hoJe 

· môrtüiea-o a bala com que o otrenderam. · 

o st... lLtiEFONISO n:s:· A!u-oJO:-~iie foi· demi~
tido pelo Sr. Ferr~ira Pran~a a bem do serviço 
publieo. 

0 :Sll.. JUt18TIDBBSPINOU:-No Jielstorio qile 
apresentei á a•aemblé.- proyincial de Goya~ em 
1• de Março de 1880-dieae o 18guinte ,: 

c Por de~re~ P.e 28· da Junho foJ :oomeado 
eacripturario, servindo de s •cretario da t'epat'~· 
tiç'o de policia, .Paeilico Antonio Xe.vier.. ~e 
Bàrroa, q)le.em:28.de J\llb.c,.entrou- n~-sxere1~1D 
do- e\!.rgo-e o -l*!l !JelllliiD8nliadO·Imt.íafaotorla
~l:ti&,con11>rm• infórma o Dr. chefe d& policill. ~ 
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A inrormação favoravel do chefe de policia 
que era o Dr. Antünia Pereira de Abreu Ju
nior. actual juiz da direito d3. cowarca do l:lio 
Toc,.utins, tinh11., em meu con~eito, grande 
im?ort&ncia para aqnilatar o merit<J do seu se-
cl·~t.a.rio. . 

Elll 29 de Dez>mbro do mesmo anno. tendo 
de passar a administração ~o i• vicJ-pro•idente, 
disse o s·~guinte em referencia. a.o me;mo func
cionario: 

• O lagar de secretario de policia é exerddo 
pelo cidarlilo Pacifico Antonio X• vier de Barros; 
empregado intelligente, trabalhador 0 muito 
p~atico no serviço da repartição. ~ 

No àia autccod~nte cu hsvia recebido um re
l•to!'io do honrado chofo de policia, Dr. Anto
nio José Pereira, hoje juiz de direito da co
marca do Rio Verde, conten:o info,.maç<:ies 
muito honrosas a.'l secretario. O mea suc:!:es
FJ.()r na. a.dministraqão d} Gaya:ti, antG..:: do crl-. 
nhecer o funccionario, e julgo ató <JU~ antes 
de tOUJar posse da p1·esidencia, propo~ a su·• 
c>•ner~ao e a nom~ação. pa1•a o logar, d ·ó um 
iudiri.:luo que o acomponharn do S. Panlo n. 
Goyaz. A e:.Meração se fe•. · 

FeridQ sasim po.r uma. demiss§o acintosn_, 
irreftectidamente pro:>osta. em epoca. eleitoral, 
um liberal distineto~ eom. mEli3 de 20 annos ele 
eerviço• pubHcos, pobre, carregado de filho '• 
era natural que o par~ido IL>eral da província 
fizess • o maior empenho em vel-o r>int~gra.do. 
Tra~ando-se, para oor,ir-me da phr .• , <lc 

honrada Sr. ministro da estrangeiros. honten. 
ompr •ga.da, de urn w:to de· rep~raçiio e de jus
tiça, não dovia · s•r accusado o minis te rio 21 
de J e.nairo por tel-o p1-aLic•do. 

Antes do chegar ã. província. a notic iei de· 
Jlracedimento do Sr. conselheiro Fleary. nn· 
null~ndo, por intermedio do Sr. miUÍ$tro cl" 
juetÍ\'à. e1sa nomençi!o p las notas pessi ma., 
quo havia contra. o no!!teado, este esteve em 
A torci cio por cel'CII de um mez. tendo recebido 
do illustrado chefe de ~nlicia interín~ da pro· 
~i !leia, ~r •. Jacome Mnrtim Bag~i de Ar•<Uju. 
JUIZ de dtretto da coraarc•• do Rio Maranhão. 
aa •eguintos ntle•toç~a ~lflciaea do sell. mere
cimellto: 

"N. 122.-Secreta.ria de policin da pro\'inda 
rte Goya~, 14 da Ago3to de 1882. 

como secretario da policia da mesma, confirmon 
s~a reeonbeci.da repnta~ão da empragado pro
bldoso, tntelh;ente. d:ligente n·J CQtllprimento 
do dever e conheceJor das funcções d·")ueiie 
car -i'O. pela sua longa pratica no meamo. que 
desemp mhara por bngos annos, e aemp'e a 
contmto J.o• maus predeccss~r·ls, corno pude 
ver :.fie •r do archivo da rep 'rttção a meu car~o. 
Goyaz, 14 de Agosto de 1882.-/ acome M a,·tins 
Baggi do .4raujo. (S ·llado c l'Cconheeilo.) » 

São documentos de muito valor. pot•que pro
vêm deu u m&gistra.do integro1 de mc.out~s~a.d:t 
probidade, alheio ás lutas politic 1s da provinci~. 

O Sn. L'EoPaLno ns BuLaõs:s:- E' 1!111 m~
g-istrado muito distinc to. 

O SR. lLDEFONSO DE AB.~UJO: - ~sti fa
zendo polilica comervadou em G:>yaz. 

O Sa. ALUS.Trn~s Sl,INOL.\.:- RetSpuudu _ao 
ap('l.rt'l do V. ·Ex. Não s.ei si ea;te magistt•ado 
cstà filiado "qualqae" dos pnrtidos 1•oliticos do 
paiz. Não sei si é eonseryador ou liberal. Sei 
que é uw magistrad. 1 que sêil.J ~ ~.::umprir os t:i~us 
d.e!J'C!'0õ.l. Si ó conservador, nllo fica. por is:s:o 
díw.inuido o merroiu1ento do •e a attost~do. 
(Apoi<ldos .) 

Creio que~ por llm lno.gistr:a.do Bar c·onser .. 
v~dor, ni'i.-> fie u::n. pt•iva.dos de valor <l!i .attes
tados honro>os. dados aos que l'era.nte ell~ 
setvem, pass~dos a í~1·or de subalternos !ibé~ 
raes, como no caso de que sa trata. (Apoia
a.os.) 

Si o Dr. Bagg-i csü f•2endo política cons~l"• 
vadora na provincit, como diz o nobre deputado 
pela Bahia, que do provas de esta•· muito bem 
informado dos negocies de Goyar.: como se c~
plioa a su~ nomea~o para chefe d~ policb in
terino pelo 1• vice-pr~sirlenee da provincia O' I 
pelo president·3 ~ ( AzJwtes. ) 

O 811.. AuGusto Ft.Eunx cld. uu1 a~a~·te. 
O :::;,, • Ant••rroES SI' !NO LA :- O no bro depu

todo por M~to Gross1> affirma quo o Dr. Thoo
doro Rodrigulls de Mora.·;s. cunhad~ do :;:,., 
mínistl·o da agricullllra, 1• Yice-prasidente, noío 
f1~ politica n:> prwincia. (;o,,,o não faz polÍ
tica, ol ti o chere do pequeno .,rupo dis,idente. 
d\l. cnpital e assi~nou .as circulares aua foa·a.m 
~xped'd•s,racommendandJ a candidatura do S•·
con ,olheiro F!eury 'I 

U Sn. LAuatNoo Dl! Brnro:- QUl!.l v ••u juL:•) 
a rcsp;ito do Dr. Thco<lJro '! . 

O Sa. Arus1'lOl!!li. S~I:\"OL;.. ·:- JulgÕ-o ínuilú 
dis.tinot:> pel:4s su:..s Yil·htlos pri<w·a~;;&.s; c.omo 
politico, é inepto. • 

O Sn. AuGUSTO Fr, EURY : - E ' um homem 
a. ]),m. 

lllm.Sr.-Ac1u"" o r~c•bimento do nfficio de 
\'. S •. d&t •do de hoje, n~ qu•l communica-me 
deixâr de o~mparec r a c-ta secr~taria. por te1· 
lid.o, no .Diario O !fi ·ial d& J8 do pa sa.do, \or fi
c o do sem efi'eito o decreto qn• n nomeou P'""" 
o cargo dê e•eriptnrario servindo de -ecret •riu 
de<ta reparti~. Em rasposta , cumpre-me 
og':'deco~-lhe o auxilio valioso que,eom <!la in
telltgencta c ;;elo, pr~ston a minh~ nrlminis- o o S?.. An.rs~IDEI!SPJXOL' :-Não conl~<\.0. 
traçi!o. O SR. Ir.D'!1Fm:M ül' AR.I.üJO :- CJ GUC qu., ,. 

Deus guarde a V. S. - Illm. Sr Pacifico diz·•r poli ti co inept·1? 
An!o~io Xa.vier de Barros, e:.c-~ecrétario d·t O Si:. ARtST!DES SPlNor,.;, :- Abr. o"diccio
~oltcl!'- de~ta provi nela.. - Jacm-.te M ~1~tins na. rio e leia.. que V Ex. saberá o que q_l.l~l" di :r e r 
Ba!Jf!' ~·Araujo, cher~ de policia interino da inepcia. (R'so.) 
Frovluc•a. ~ A notida da l"eintegraçiio da S1·. Paciftco 

<IAltes\o que o S•·.Pacifico Antonio X:wie' de foi t•ecebida na p>'Ovinc:a como um acLc do 
~arr·,s, 4-ura.n·te.o.te~po e;a qUe aer,iu, Benlo juat~ t•e.pnra~~if> p!"a.'~k~~ .. !..., p:~I? g&.·crua Í!nl'-!· 
uu c~f~ de p~lma llll'lr1no d~s\"J. "ÇYiJ;~uein. , ri !I. I. 
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Tenho aqQi uma eact.t do hon1•ado juiz dê j5 de J~neiN o nome de nm cid!i!lão pa~ o 
dil'oito d~ eom•rca do !:tio CotQmbã, !Jt•. Joa-

1 
cargo d' secretario d' policia de Goyaz, si ella 

quirn FeliK de Souz•,dil·i3ida ao norr.eado,nes~es I não tivess~0s re tnisitos de moralidade ~ do 
termos : · , co~.pacida.de necessarios ao d >Sempenho do car-

• Il"mfim, 25 do Maio de -18S2.-Dou-lbo go. Desejo ia.OJ.be;n jus:ificar-me peranto o 
muitoo pa1·ab •ns p~L> sua. reinte 0r:>ção no cargo gabinete 21 de Janeiro, que f,z-me a hont·~ 
de secretario d~ policia. Foi apen!s um acto de d' confiar em minhas iuformaçõe5 pa;oa roin
justiça qu.·~ so lho fez, ma.s n •m pw i"f390 re·;o- treg.:t.r- o di.stinct.o funcciona.l·io a q uem mele
újo-•ue meno;, por-.lue, pda m·,!fadado. política, nbo referido. 
n,in~a podia ser p1·et•rid•, <'te.» . . Consta-me que o e~-presid~nt~ de Goyaz, Dr. 

Dlll outt•o wa '"tt•,do, fllllo ch ~ro>'<Ucls do C<Jrneho do Mogathãe>, pt•opo• tambem este ci
Pern~to.ubu 'O, o il!u~tr.o.~lo _ D':· Co.riola110 Au- <ladrio pa.ra o ca.r~o de ·:secretario da lJOHr.:ia., 
gusto de Loyol>L,JU'" de du·etto dacol1l~rca.de faz cndo-lill> me~ectdos elogio•. Peço tamlletD 
Santa Luzit~., dirigiu-se !10 secrJts.rio da polic-ia ~o honNt.do Sr ... in.istro da. jtlstiç.a. quo nos clõ 
po~ e<ta fó,•n>a: collhacilnc~to do officio do Dt•. Co!'nelio de Ma-

« Sunta. LQzia, 19 do Julho •le 1882.- galhiíes. fa.•eodo a proposta em resposta • ""' 
Illm. s ruigo Sr; Pacifico Anto>io Xaviet· Je avioo de::;, Ex. 
Ba.,·ro•.- ,\c.,ile m ·us tl>l'diaes ~ara.b,;ns p ·lo Sr. presideote, tta sossão do hontem tratou-se 
acto de justiça, que o govoJ·no 1mperiul ac~lJ~ tlc ottt~o• negocies d; Goya•, " l·e•pciUJ do• 
de fuzer, rein~egr.Jndo-o no ~mprego ele q,1c : qu·tes d-e\'O dh:er tambem a.l.gtlnliti!i palavnu~. 
fóra o~en~rado. » . , . O Sr.. Pn•~m~tor" ; -O tclllpo da uq,,uci« 
T1·~g? a camzu•a. estas cal·Lts, pol'LJUC so;~ 1 esttt es1ro~do; é melhor •l lll' V. Ex~ pe1q Jll.Ol'U-

dé d1st•nctos rnag1St1•ados. um dos q11-~es ,Ja I "!> ão 0 
' 

osteve á f••enle .tn repn~tiçi<o de t><>lici~ de " ç · . . 
Goy~z. . . O Sa. ARlSTiDES ~PrtWLA.:- P•ço, pots, ." 

Peço' aind~ permis•ão <L camara. pat•a lm· o 1 \i . E~. que eousulte "· .c:u;a SI m~ concede rna1~ 
trecho dJ uma. Cã!'"ta do me.u di.stincto .s.mi·~o~ tO uunuto~ de UJ·gencl(l. 
Dr.. Ben.e~1lc~o ~""'e.lix: de Soa.~a~ juiz de ditc,ito 

1 

(Co n-sultada a ca·m~~~a l·esolue o..ffinnativa-
d 1 cuma,rc,_ de R10 d s Alum. um m~g-1s- ,i~nte.) · 

. toado ~·1m~ de tooa excc;•çilo e que tamb'm 
já serviu de chefe de polici~ interino de 
Goyaz. 

O nobre lni.o.istJ.-o ele a:.atr.nltgeiroJJ disse hou
teUI que o Dt•. Joaquim ·Rodt•igue~ õc 1!oraes 
Jardim, que se1·vio., ha mais qe 20 »nnoo, em 

c !11m. aroigo S(•. P:J.cifico A. Xaviel' de Bar- uma eommissão em Goyaz, foí delh injusta~ 
Ns.-Jarsgn.i,20d"- Abril de i88L.-E' escusada meu ta e<oneo~do. E' prociso expHc.r esse 
di•er-lho que fiquei revolt.tlo. a.s~iu como de- neto do Sr. conselheiro Alves de Arau,io, t.1o 
vi"w fic>lr tO<los as pesso~s s'nceras, que não injuswmento a~acado pclo Sr. ministr<J de es
dcsconhccem os seus set'i•i ços e met••cimcntos. tr~ngeh·os. 
le!tdo o neto do govemo que lhe de nlittiu, pala O Sn. Lourrt:>ço Dlii A~scQUERQL'E ( mi nisiJ"O 
oegund:> ,, '1.. do cara-o •lo "'cr~tario d ' pohcia. tlc C3tran.gciros):- Eu não at"'l,Mí no Sr. Al
quo ~o uom de• ·mpenh~ra pot·~•paç.o mai(lr de veo de Ara·Jjo. 
12 nnuos. » O Sn. AntsTmEs SPzNor.A: -Censurou o ~cto 

Alélll de&te~ doe111nontos t'ot•nttl pulllic:l!ltlB dizendo ,111e elle foi niminment~ injusto, 
outtos no Joqtal do ÚMJUII~I·cir1 quautl~ foi 
demin.itlo o so~rBI!Lt'in.o• qul\e' "i11 to uib\~ 1• hoj•J O Sn. LcunE:<~'O DE ,\l.I!UQUE"QUE {mi,.ist>·o 
á mllo p:u•.1 let•, <t!im do •o1•am in~o.•idos om IIIOlt tlc Ctlran!lei>'o!)!- S. 1-::s:. foi illu.dido; c estou 
discurso. · cot•to <1UO r~p~rnl'i11. o neto a: soubes•e das cir-

0 fuucciouu.t•iô clcinittido al)l'eocllLn. ~tu ~~u CllUJ~ta.nc.ins qttO se d t\'alll. 
Í!l.VOl' lUUit.os ()OCU.tlOntos orilcb~s. . o Sn. AJ.i.IS"[[l)l!!~ St•JNtlL.\.:- NElo foi illudi.do. 

Qn .os aio ~• i u.or:u~ç~eo, o que "'' l'ilfcri\t o Qt1o1u t»t:i. illudido ó o nobre 1uiuislro tio estran
uobre mini•tl'<l '! 1 e <JUC to' ·' s~o ·ll~s ~ Q•1cm gcirO!O. 'lu~ cota t'all~ndo ueste• ttcgodos seu• 
as pi·estou ? Qu'Jru ~·~ respon!-abili.!u por ulbs ~ cvuileed-ofS~ c.oitÜ.:tllo ~omcute nu lulbrmaçõe:; 
E' pr ciao qun s.o liai:bR. rp t:-'.lH si:J o~ docmuen.- do 1itaU collega da ~~.g-.ricultnra.. 
lo< 'I ue o· gov ,r no acoita : si são os do un,enlo• 0 sn. A~Gusro F~EURY : _ Qtte li iucaJ..>az de 
offic,ae• de funccionat•ios ,{e cathe,pr'<• ele~·ada anganat• ~ qnalqner. 
cow a l"e~~lODStt.bilidarle ch s ~ u.:~ c~rgc.s, !)i .são 
os altootalos ~"" magist<-~das onc11.rr •~tRdos da O Sn.. AatsTro!ls SP!KOLA :-Von expliCa!' o 
polic n d9. provineit, ott si -,ito t.t$; inf·rnw-;.ões :'!.elo pnr:\ mostrar fllle nãJ ho1.ú.re ·injustiç~.,. 
claudes.~lnas. o~ I'll\squills anonymoA, fm~ mios nem foi illu Hdo •1 nnbr.:o P.x-minis.t+o dn. agr-i .. 
pelos intetP.ssados nu cl-~missã.o d.e um fnnccio· cultura.. . 
nnri.o para se. .cncnrtA.I"Arn no log:11•. ( J{-aito Ha em GO\'!tZ :tS seguintes c.ommi~aões: q_ttt.~ 
be>~t. A•>oiados.) são preeacbidas por engenheirO!: Obr'.IS 

Ficar~o sem segur.tnça os funccíonari·~ ::s hc· miHtares1 insp ctoria gera.l dos prcsidios, abras 
neslos si con~ra .o da ·urijentos· '!ue prr)Va.tn p·.tblica. ~ g-oraes 0 p;:oovinda&s; a:; dnM tH'iru.ei
SAua serviç Js ~ mcrecimonto, va.lA"'em a dtf;:u.a- ras do mini~terio da guerr4!., a. ultima. do mlnig... 
ção cla.n<!estim. as aoeas•ções anonymos ds teri•>da ~griculLur":. · . . . 
maled cenciR. 1 Apoiados ) , E:teJ'Cl~as -:o,annss~es do un~stono da g:u~r· 

Dooejo que lil"e bem po.t0utc ,1ue eu lliiO i t•a-obras m1htare• e tnepactor~a dos Ju·es.dlo> 
arre~9ntaria ao m1nÍ3h!J da j11t;~i~~~ d,J ;.ç~b'!u•.1 t:J 1 -·,_ .. lJí" . .. !o ~·J L'Jiz tf.: .. 1r.!".1.! ~ ':'H-.~eir.~ t·~l':'\ ':f'".l\.1 
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foi e:ronerado da ambas e teve .ordem para ro
eolber·se á córle. O Dr. Joaqutm Rodrt:;aes de 
Mor~ ·• Jardim, mesmo antes da retiraJa d~ D~. 
Lobo, de Go:r,~z, fora encarr •ga1od"; commu~ao 
da• obra< mthlaree, sendo eng-enherro com tnB
siouadu pelo ministeaio da agricultw·a. (Ha <li-

- -$01 ap<l>'tZS.) 

Deu-ae o Ioga r que era oeeupado pelo Dr. 
Lobo ao engenheiro Jardim, que ficou accumu
lando as duas f~ncçõee • . com d't.rimento do 
serviço. Só •e podia admittir esoa accumulação 
proviaorhmente. 

O ex-ministro da agricultura; de "-<'-"ÔMO ~m 
o oeu eollega da guerra., separou as comm~s
sões, ficando encarregado de uma o D~. Jard11n 
e da outn o Dr. Urbano Coelho de Gouvh. O 
Dr. Jardim ficou per,.,bend;> as .,.ntagen• de 
com missão activa.,s•m prejuízo de a.ntigu~dad !. 
Além disso o Dt. Ja.rJun, q11e estava. mutto so
brecarregado de trab •lho com aa dnas commiB
sões, achava-se doente. 
·A. oce:~siào era muib opport.Gn~. para fa.ze• 

ceE& 1r essa acollmulll.Çio do sernçoo. entre
gand~se a commissio do ministerio da. a~ri.:.. 
cultura ao engenheiro Go:.1vêa, qn~ estava na 
pl•ovin<!i2.. Dea ta. sorte amboa o a en~enhoiros 
n!o seriom prej adicadoo na antigtudade e o aet'
viçc poder iA ser feito reguls.rm.ente • . 

Onde· estll. a injustiça a. que alludiu o nobre 
miuiotto de e•tran :;eiras 1 S. Elt. julgou até 
q11e ••te era. um negocio llio melindrosn, que não 
devia. dclle se oeoupar o nobre d ' Putado por 
Goyaz, co•no ai houvesse ahi algllma eousa que 
o deeairaase I Consentirá o ministerin que as 
commia~ões eontiauam a aer exercidAs pelo 
mesmo en.~enheiro 1 

da p~imeira vara, q_ue sótfre daa fa.~uldades 
men~tes. 

0 Sa. AUGJJSI'O FLWRY : - So!fre ~ ... 
0 S11.. ABELARDO DE BRITO: -E' bom repetir. 
o s~. ARtSTlO&• S P! NOL.\ ; - Di~o que o jniz 

de direi to da pri.ueira. vara da capita.l de Go>'az, 
clesembarga·lor honor~rio Jer~nymo Joao de 
Campo• Curado Flenry, cun~ .do d_o Sr. coose
lbeir> Fbury, não goz,. .te >ntegrt.!ad• da• Ia
euld_odes mentaes .•• 

·o Sa. AuG~ato FLBuRv: - N14 póde dizer 
isto ; é uma injuria. 

o SR . ABELARDO Dl!l Bnno' -Conheço-Q pes
soalmente; não e exacto. . ' 

O Sa. ARtoTlDU SPr::<oL.<: - Conheço-o tam
bem, e mui~o. Nlo séi onde está." injuri:. em 
di•er que um home•n ooffrc do corobro, que tom 
as faculdades intellectuaes em Lesarranjo. E' 
ama doença como qualquer outra . A prova do 
que ~tlirmo esta em quo eete ma'j'istrs:lo re
q_u·Jrtn um. nnno do licença á e&<nara, a qual lho 
foi eoneedid~. por e•te !l'olivo. 

O Sa.Aur,osro FLEURY :- V. Ex. e•tá pre
pa.rando terreno poli•. i co em Goya.z, porque nOCo 
tem di1ltricto na Bahia. 

UN Sa.. Dl!Puuoc:- Não responda. a isso. 
Q Sa.. Aru•r>n:lls SPr:<ot .. I.:- U= proposiçilo 

deS~" desp<·ezo.-80. 0 nobre uepullJO • Cu! da 
'1"• està em. . . Corumbá. (Ha d. •uersos 
apartes.) 

O Sa. PUSlDJ:t<Tx reehmt. athnçi.o. 

O Sa. AnlSTID:Il> SPtNOLA: - Cumpro um 
àevar. 

Ikfendo a. m~us arui!OS da provinda de 
Gpyoz, q u~ ••tio o·•ndo fJridos pelo Sr. mi
nistre de agricultura. Q11~ndo assim proe>d, , 
movido por amtimen1os digno!!, ~lo mqnoa, do 
reS,' it•l da c·am~ra, O nobre d'put •do por 
lllktO Geosso vem a tt ribui r meu p rocedim1n1o 
a e•leuloe politico•.. . Si atteudeSII~ oómente 
a caleube p ,litieos eu m3 calaria-

Sr. presidente, bmenlo que, por causa doa 
negocias eleitoraes de Goyaz, foAS1 decretada 
a rtlmoçAo do Jlllz d~ dlreilo da 2• •·ara ti • eo.
l'ital de01a pl'OVinoia, Dr. Antonio Foli• de 
Bulhões J:J.rdim.. Nillguom poz em duvido a 
eompe tencia do governo. N in~11em duvidou 
da leglllidat!e do acto. O ~roverno tinha direi to 
de dar ao diotino~o magistrado eata proVI> d3 
apreço, removendo-o para. uma comarca do , 0 • VoltaQdo á mat&ria de que eetava tratando: 
verior ent~atteia . O governo reconhqce o m1· Jul;o que nlo ha olfenoa. ao j11iz dp. i• va.ra 
reeim1n10 pouco vulg11r dea~e ma2'istrado, que" ' da capital de Goyu, elD dizer q11e a~ auu 
p•la oua illuot~lo, pc>U. oua JD<>I'alidad ·,pelo faeuld"des m ·ntaas ni!o funeeinuam b•m. A 
eeu lalonto, tornou-oe merecedor de aee•"-'o . moiMtí\ do que •olrro, que pód• ina~iliul-o 
O q_ua á certo,é qa •.nas cireumstaneias aetuaes, compl~tament1, oerviu de motivo pa.ra. a li· 
todo• encaram Gtta temoçilo por outra faee. cenço. q ne lhe f~i concedida pela earnara, 

0 St .. ABICLAlll>O t>• BaJ'!O:- Esta é que e 0 Sn. AUG118TO FL&ORl : -Nio·& verdade. 
a verdade. O Sa. Rtrr ButBOsA.:-E' facto oonaign~ 

0 Sn. A'l<t>IUO. FrGl:lltll.4!- E' esta a face p~lo p•rlamaulo. (Ap4rles. ) 
.da verd&de, di• o nobre deputado por S. Paulo. O SR. PaBstllltNu reehma. atteuç!io. 

O Sa. ADEt.Al\Do DE BIUTO : -Encaram pela O Sa.. AnrsTrlllls SPINOLA:-Os nobres roi-
face que lhes convem. (H a c .. trcs ap<>r lcs . ) oiotroa. qu•l fa.llaram hon1en1 sobre.negocioo de· 

o· Sa. Alu8TID81 SPtNOL ... : - Eu ' sem du
vida, nlo considero ...... remoti\0. deeret .. d .. 
pelo Sr: <:<Jnselheiro Fle11ry. na oceasião em 
que elle eatà dependente das ·urnas goya.nas, 
COll:!o galhard!o ao ma.giatrado removido. 

Lavro o meu prot .. IO contra o acto do go
. "ver®. E!le· teve pPriim entra~u a juatiç." de 

prim1ira Íll.wtanci& da e&pit&l do Goyaz ao jail 

Goyaz. di.serom quo o o.cl> do governo. remo
vendo o jui~ d• 2~ vara.. podia aer taxado d1 llll.f
cial oi o governo dés <e aubstieo to ao removido. 

O Sr. ministro da j ustiça dii!Be : • Não se 
póde aecusar de pareial o aeto do governo, por 
que o m&gistrado ~•JQovido lliiO foi. suhltit11ido ~ 
Não compraheado o alcance a- t~ropooi~. 
E11• n.IIO prore~ umo. ironia. 
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o sa. Lo!TRErlQO DE ALBUQUERQUE <~•inistro I da.de, quando os que hoje querem ter prestigio 
d~ estra.nge:iros):-D&ndo-se cou . .co w.o ti vo o in-~ na provinda. pe]a intervenção offi.cia.l, viri.o.m 
te ·e••, poli tie-~, e~ apenas declarei ;;ue, si atrelado• ao carro dos conservadores, a fa.mi.lia 
foSSie este o movel do governo, teria nomeado i Bulhões su •tentava a causa liberal. 
ou~ro magistrado p.ra substito.ir o removido. 1 E' o partidJ que e,ta alli organizada, arre-

1 gimentado, que tem defendido a noliSa ca1111a., 
O SR. ARISTWEI SP !O:O!.A : - Oh · sen~ores, g, ue se quer inatiliza.r. (Apartes.) 

remove-se o JULZ ~u1 S}reputt co~t"'clO aos Quando o nobrerninistrodaagricultura e:.:er
mtoresse• polüt~o• do Sr · oo ~solbelr~ Fleurr • cia. pingues empi"egos nesta cdrte dar ante o 
par• que toda a J o.s~1ça de prunelra lnstancta. dominio do• eonaei."Vadorea os liberaes SG1l'ria m 
fique nas ro~s dos lU .cunha<!'· e vem-se dizer na provineia todos o; riliores da adversidade, 
que •? hwerlll par;~·\li.dadc st o governo desse sem S. Ex. se l~mbrar delles. Hoje, POB con
s~b•t,tuto ao romondo selhos da corôa, a preoccupação de S. E:r.. é 

O Sa.. ILDEFO~so Dl!l AtuuJo:- Em eltereieio ferir, é golp ar o partido liberal na pro\'incia. 
ji. es:ava. o jo.iz a que se refere o no :Ore de. Observando, Sr. preside•1te, estes actos pro-
pulado. . · vocad•Js pelo Sr. ministro ds. agricultara para 

0 Sa. AltrsTIDEI SPINOLA: _Agora. vai ficar desorganizar os elementos liberaes da provin-
no e~e["cicio de amb..ts as V"ar~s. ci9., poa ~o, parodiando uma. pbra.sl!l de u.m. dia-

tincto littera\o, dizer:-0 partido liberal, como 
O Sa. FERaEtRA DE Momu (ministro da; Ophelia-a louca d 1 Shakspea1·e-~rranca as 

justiça): -A. elei,ão estú feil.>l.. ( lia o·~tr•• flores de sua grinalda e calca-as aos pés. (Mui-
apartes.) · to !Jcm; muito b~m.) 

O Sa. AmeTm~s ~Pt>toLA: -Não eoneordo O Sa. LoualllNQO os ALBUQUI!lll.QUE (ministro 
oom o nobre de utado !•elo Rio de Janeiro no de estrangeiros):-Felizmenb é um• phra•e. 
modo pelo qu ,J apre ·i •U o aclo 4° governo, de E' lido. apoiado e posto em discus•ào, a qual 
q11e se trah, quanto a economia, que se etfec· iica adiada, por :haver pedido a pdavra o Sr. 
tuou, com a su prea•ão de uma das varas. O lldefonso de Araujo, 0 seguinte 
tribunal d"' relaçõo de Goyaz tem eatado s~m
pre incomplelo dssd' a sua creaç~o Os J>ize• 
d.e direito da capital estao continuam nte eom 
aaseo.·o ns..tela.ção. Urn dell-;s tom cat.;J.do s.!m~ 
pre na. J'elaç.:io. E:ttinguio.do-se uma. das varas., 
ficará um leigo exel'eendo "jut·isrlicçiio na pri· 
rneira insta.neta., rorq :te não ha alli pliz substi
tuto formado. Nunca bouve juiz eubatituto tito.
ls.do ew dil"'eito na. ca·1ita.l d · Goy:1.z de:-:d~ que 
eató. e•" e'ecaçi!o a reforma da 1871. O goqerllO 
preju.iia~ a administrnç~o da ju.tiça com • 
~upp'resaão de uwo. das yaraa da capii.al do 
Goy9.z. 

O Sa. LoURENÇO liE ALBUQUERQUE (m. •:nist•o 
de estra:r>geiros):- O nobre ':eputado pele Rio 
de Janoiro q us lha responda. ( E. a oe.tro• 
apart•s.) 

O SR. ARrsriDEa SPrNOLA:-E' e~octnmente 
dur Jnte o znini-;1ario do nobre ministro da. agrí .. 
cultura que s ' extingue uma d:B ra.r • da ca
pital deGoyaz, quando S. Ex., como deput •do, 
queria melboraa• as c·ondlçõe::i da ma.gis Lra.t.tJI'a 

d..\ prov-íneio.. E' rnRis u·a1 sef9vi~o que esta Jhe 
deYe Antes de melhora·l~s easas condições de 
morlo a se conta~ com um n11mwo ce:·lo de des
embar.~.\d.(lf':!l5 na r e !ação. nãu ho .. wia cun VtJ
niencia na. ex.Linc:çã.o d:t. vara~ 

Vou eonoluir, Sr. presidente, 

Não tenho intaressa alg-uu1 dir~cto em diseu
tir os n egoci .s poli ti co• d' provincia de Goy••. 

O Sa. FEME!I\A DE MoeRA (mini•tr~ da. ju•
tíça):-Não parece. 

O Sa. LllOPOLDO DJ: BoLBÕEs: -Não tem ne
nhum interesse; fal-o sómente por cau' a do5 
seus senti.ro.entos generosos: 

O SA. ARierrD:ms Sl"rzo;:aL~:-Estive algurn 
tempo DafJ.u•lh p.·ovincia. Coan,.ço O trabalho 
i.ng.:nte qu.e CU.Ei~OU. a org ~nizs.ç.ào do pi;f..rlido 
liberal alli. Nos tempos maia duro• da adversi-

llequerimento 

Requeiro: 
1. • Cu pia de lodas as informações e doeu

mantos, que ha na s~cretaria da jusnç,. contra 
o e:<-,ecrelario d~ policia de Goyaz, Pacifico 
Antonio Xavi9r d~ B11I"ras. 

2, • Que o governo informe si o e:<·preaidente 
.!e Goyaz, Dr. Cornelio Pereira da Magalhio&, 
indicou o mesmo cidadi'io Pacifico A. X. de 
B"rroa, para secretario de policia de Cloy& e 
que infortuações prestou a resp ito della. 

:>ala das s .. aoõés, 4 de Outubro da i882.
Arislides Spino !1. 

ORDEM DO DIA 

Entrou em discussão aa emendas do aenado 
ao projeo to n. 147 A. C:lntendo &lguw~s motii.
ficaç~ :o á lei eleitoral vigente. 

O Sr. lUatta MachadG requer, e 
a camara. approva, que as HJesuus am:Jn~as 
sejam discutid~~ eaglobadawen~o. 

O Sr. A.1f'onso Penna nio póde 
dei.'\al" passar a. dis.:ua ãod.uaomend::8 àoaenado 
ao p1·ojocto de reforw&. à lei ebitoral, aem fa•dr 
algumas o bo3!'vaçoes com o intuito de demon
strar as razoes pelos quae• ~ gabin•t& 21 de 
Jo.n.eiro fc• ~u.estão do confian9a da. discussão 
desse projeeto, quando foi Stlbtneltída á conai~ 
der2.ç§;o d.t. c.a.mara. 

Est.ra.nhou-;e, di~ o orador, quo oa membros 
t!a.~ uolle ,gabinete não ~oudissom de pr mpto 
ao debate, afim de expltcar oa motivos peloa 
qua.es fizeram da não discus•ào de um pt'OJacto, 
que se dizia de gr~nde urgeneia, qaestlo de 
vida Jninister.àa.!. 

Pro~ei u eos > extranheze. de alio oe attend~r 
á .posi.çã.o especial dos membro• d&quelle mi-
msterto. -
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A camar" """b'vo. de p:onunci~r-sc_ pel& · _ P;~scinlindo de out.ras consUeo"S<jões para 0 
urgencia que d~alogar,;. renrada do ga~ule~e ; J U>tdic <r, ba s_ta ver-se <jUe y•l"'! antlgu.s ta 
orgulizoll-se o de 3 de Jul~o. ao qua_l a mato- buas d_e ~ualiticaçi~ e ·am _m ;Iuodo< ~~~~;, de 
ria libera.l presta.va., s em dLatcrepaucta, o S9U uli\ müh:;~o d~ ctd-Ldaos b1•a2tleu·oa 00111 d'l: r~ito 
apoio ; parecia, porto.nto, de m~~ so~to que , d~ . v~ ta r por t · reon " rend• · ·xigida. pela Consti
vi'!ssem os membros do .uesmo mln1ster1o eL•ea.r , tutç.ao, ent.·e t.a.ato qu ·. cxeculada a. re!or.r::un 
tropeço ao g o<binet'l qne _se org•ni~RV& , d~s~e ; do 9 d ' .T•_nsiro o eleotor•d J .fic:,u roduzido n 
que declarou el!e que aceotava o ~rOJGCto, !Jm1-. i42.000 culad:tos- resukdo que trOUl· um~ 
tando, só e u nic:un ont·•,a refor.na oí. parte da. lei ; de e •Ç~O aos p1·oprios o ator ' s d"' ref•r ida l ei. 
de 9 de: Janeiro, q ue se l'eferl& á. quaJitieação 1 N :ml hou"e negligeur.:ia no "'lis ta.men1o de 
p or meio d" prova da renda. o ~ne resnlt:tsse t,;, notavel redueçio, ·Si na 

Como foi d•clarado pelo aeu co! lega, o Sr. I côr te,oudG de 400.00:1 habit ' nt~a apenas a e q ua
con.eelneiro Rodolpho Dantas, entendia o go.bi- i lifica.-nm 6.000, <los qu:>es u»is de um terço são 
nele que, ·a in iciar-se qualquer alleração na i empregados publicos, hou<e n egligencia, não 
lei de 9 de Janeiro, devia 881" unicamente ll ilr& r SP. t!~u O mes a)O na. maior parte d.JS distriet08 do 
alargar e alargar em grande escola o aulfra- t lmporio, P?rqu~ os ~n~idatos ·era qu ui todas 
gio. I as parooh1as cons~lto :ram proouradores que 

A hisloria da reform& eleitorsl prova. peo•fei- zelaram a qu&lificJçào o tr-.. taram do sen di
tl\mente .. rado, q ae tinha o gabin·\te 2 l d~ r e; t 1. 

Janei l.'Q para sustentar :~s idéas que o ftzet'&m . Um elei tor ado d e i42.000 e ida.1ãos não pód; 
retirar do puder. s ~r o elcitora.dv d ·ste Im.,erio que tem 12 mi-

Em 1880 o p>rt i lo libera l teve ch c urvar-se lbõJS do habit<ntes. . . 
"'nec-idades do orJem superior, e foi por isso A graode parte do "lootorado ~~tu'<l_ eatrou 
'l"e al'.ompanboa ul13uime o Sr·. c ,n s&lheiro p~las por;:>• g_u>. Ih' facul~·t a_ dts~ostção da 
Suaiva, quando ofl"erec~u o seu projeeto . e le1. St n•o fõra a sal ut:<r d1spos1ção vo~ no 
aceitou no aenad emenda• quo torno.r~m bem s:>n_,,do, menos de met <de, do que e, aer.a e•ae 
r estrieto o direito do voto .· · elettorado. . . . 

o 0ra,lor ncomp~nhou QO n obro 'Preaidont• do Bsgota.;os e~ses metos ~?€rtos pela leo. quem 
coruoelho e louvou a sua luLbilidale -politica, l pod~r-:e->< ahst ·<r ~ A le1. do :.ltst!l.me.nto deve 
con temporizando com as eircum•taacias que se cogota; Je fac tos í:t u~os. d e factos soccaes que 
llte impunh 1m. se tepotam, de meto• d~ q~ pu•sa·." l~nçar "!~o 

Cong_nistL~ 0 .'l'r~ndo pr~oipi? dR. •·e_f 11ma w~os :.quelles q11e attm;tr;•n . a !lad? e;~tgld& 
da eleição dtrecta, sL o partt~o l :bera.l h v esse P Ja.Lt para exe~~ere~ 0 dtreltu do ' oto . 
da inieia.r qn•lqa "r lei n esse •entido. etn que A!gu "~das do,~ost~_~e< , C•o:o a qae sere
molde devia v:a"r as novas disposiç~os da 1 if f ;re ao ahs_t ~r~ nto_d"S JUra ~ós, _ef•·,to P:>•sado, 
pergunta o orador. No molde em <JilO foi vaoada nlto ct_:>" dorottos par:~. o f<tt>ro ·' ma• nO• _me aos 
alei de 9 de Janeiro, ou em moldes mai"s la.rgos. abre •• actoHes taJOa• dQs reg-tslros_ ele t~oraes 
em qne se attandesse ao direito d•grand. masa& " um gr ande numero de nossos e~nc:dollos •. 
de nO.a<>B concid•dãos. que tlc~ram excluidos O sou;do conli"m''" qu' 0 .roJeoto 4,a u~~do · 
do d ireito ..:o voto ~ · n:t co.onarB, pr~c· ~•v:~. de re toqu,es ":, se.nt tdo 

· . . <te alorg>t o doret~J do voto. E: assom, que o 
Era ~en1 duvoda, pou?erJ.O Ol"!!dot, obr1gaçllo nrtigo r!:~ lei dell d ' Ja.n••iro, qu. exig i• • p~o

do galrinete .21d~ l:l.ne1ro propug_n3r pe lo ata r_- p riod• lod!l h ns J e ra.i1. no v:.lur de 3 (00$ 
gamento d~ voto; e. qu1ndo nmda. _as _condt- par ... 1ue os ~rieuiLui -s ~s quali kossem. foi 
ções espectaC8 d o 1105& • parlamento nao nos onodifica•lo, reduzindo c•tu valor a 2:0:JOi) desde 
dà.vam ". e•pa ·sn~ de obter e~ nlnrjnm 1nto, que wnndou compal,r a redacç:\o do tO "/o. 
~ > devtamos ac•1tar um prOJ9 ·to _quo, P,ela E' • •s i111 quo mMdo., q>1nlifiea r os j ·oro.·loo do 
f6_r~- por qu!l 8e _o.cb ov-.>. _elabor~o. ta rMtrm- is;s. eal ,ndeu os direitos pol íticos "os ma;ores 
gu- atnaa maut o Jtl. r 'S\rlcto olo1to1·ado. de 21 nnnn3 e aos onenorsa de 25. adnli ttiu os 

Exiatia um ~rojecto que o~ttn;uia o voto honornrio• com a cund ~lio de e•t• r om servindo 
un;nominoJ, COJotl máus reaultadoa na.a oloiçüe; omprago ou onnmis110lo. 
pro.,incia•s ~inham tio justam1n te c h mado ~ Rolati<amentll nos :.gric•1l tores a quom o se
~ttençlo ào pai%. contra esse •Y•tomn. Q•Janrlo n3do .t~rgou o dit· •ito do " oto parmit tin .o y ue 
aa eleiçliea munieipaea ootianu\ porta, o p~o· •n r·çn rcJucçiio de 10 •J, aol>ro o valor d~ pro
jeeto apreaGotado pGl~ coulmi .si\1) mi~t.o. eem lll'iCdl\d(l, t> orn.tlor -.:aba o te~t·nmohou om ~111\ 
duvida melborora o qne s o aeb~v& con si:tnado p•·odnciD. <tuc granJa p~ ·te de nos!08 eoncid•
na l~i, • ysteml quo a lih tinha sido primitiva- dõos, pe tctcn~s p··oprieta, ios, -.ossuirio'Os de 
mente aceito p elo Sr . conselheiro Sat•ai ""· oitios, do beos do r üz em valor inferior a 
En eote p1·oj ·c to q11e rafo rio-s : à falln rlo 2: 000~ , tem ento·ctanto he no moveis. cre•clo e 
tJ:Nno e nã~ ao que se discute . por~uc este cultur,, q ue lhe• d~o um r n J im 1nto ouuito nu
a.m"da não t tnha sido apresent1do ao· parla- _e rior a~ rpe "lei rxige p •r• sor e , elles q n ~
mento.. hfic:~dos, e o m recem s .. r (>Or te~em a precis:t 
~ ele1ção de uma commisa; o mixta, de que inde cndenci11, e nada q uerer.• rn dn gore,.no, 

~J&m _parte membros dis ·in ·tos da maioria mas near!l.m em g r. ,nde parte excluído, do 'i ":t~ 
qneapolllr~<m·o gab inete d> 2 ld> Janeiro, n!o droeleimr "l. 
Ppdia obrigar o governo. a to.nar a responaabi- O oraJor não acha r~S():>v 'l a restricção que 
lilade P!'raute o p &rlamento. c o pau~ p_as- f>Z_a lei de 9 de ~~n_ei ro. qn ·n_to ao p•; .. m !)tO 
~gem de um~ ~tõnna que vu1ha resln ng1r o ele t mposto· & ' O. dllel to de quallfi"cação. e-n vor
j á re1tr1cto dltétto do Toto. · 1 tude de concurso para as r endas pabli cas, se 
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,.attendendo no principio de q11e-quem tem in
teressa no bom -andamento d's n&goeios pu1lli
•)o:s,- tenha. o di.JI)ito de voto. 

O ora .or no ta o fu.oto anormalíssimo de serem 
·as cama~a.s :rnllnjcLaes eleita;;; sómenta po.r 
aquelles que pagam impostos geraas c provin
cie.es. o~ q.uo pagam impostOs municipa.es nà<l 
têm o di1'e1to do fu<.alisa.1· o ompr,•go de1te~ 
.impostos, dg intervir n·• eleição doSV<)l'eadores, 
·para qne sejam alli'"iados qu mdo por ventara os 
·impostos sejo.m aggl'f.'l"ados. 
. Acha verdad•ira contraâieção em qne eleito•, 
a quem cabe o direito de taxa.r, nã() estojam de
pendentes doe contribuintes-que po~em ser 
·tosque~dos á hrga.. 

Pensa Gladstone que se deve exigir simples
·mente como cunàiçõe~ para exercer o direilll do 
voto o interesse no and~mt!nto dos negacius pu
blicas, e o deo ·jo de inteJoferir nelles pa!'& s •u 
bum andamento e ma·ch• 1e!<'ular, condlçõe< 
r1ue se resumem inquestiona.,·ei1n nte n·lyuelles 
pagamentos o impostos; entretanto na. nos•a lel 
·•• e"tije imposto, exige-se capital, exi~e-se 
uma prov. rigorosa, de modo que fiea.rn e1clui
dosc ~o. te nas de milha.res de nossos coo.cidaà:tos 
de eltercat•em o mais imporw.nte de seus di
reiros. 

O orador lê urna relação de 12 município• 
do imperio, ond<J o eleitorado é em nDln~ro 
inferiot· a 3D el ilores, de modo que com as 

· h~compatibilitlades não ha uest•a municipios 
o nulllero de eleitores preciso par~ o exerckio 
dos carro> publico•, !)ara cojo fim é preciso 
ser eleitor, nem pódem estes. muntcipios tei· 
>iua cawara municipal cowplet>. por (,!ta d' 
cidsdãos qu•l'ncado;. 

Em .seguid 1, lê ama. nota de grande n11mero 
de fNguezias, em qu~ Riioha M qualificadus o 
num •ro sequer para os c:~.rgos de juizes d• paz 
e suhd elegifd·>s. . 

A commissão tendo ne.ce•sidaJe de fu,ar re
toques n·• lei, deveria faze l-o no sen~ido d >alar
g.•t o dil"eHo do v .to! o as e1uendil.S quo se 
i.\Cb.a.m na cornmiasão forL\.lU i11icia<hts no se
nado. 

Nest · caruinho de rcsl~icçõ~.•em resti'Íeções, 
rai tornar-se o el>itor~dn o privilegio .!e aknns 
ou ab1·ir·S1 a porta ás faci!ldudes, á• ~ualitica
ções indoviJas; por.1_u~ o ce •Íl"Íl.O pU 11hCI) ha. de 
reagir, e os juizes moumbidos da e:tecução da 
lei hão de ce ler :i. co•·r~nte das idéas que se h:~ 
~a estabelecer afinal. 

Quem con•idecat• no modo por que attu·•l
mente se f,z, o. q_ualificaçõ.o eleitornl no lm· e
rio. ha da ent •nàer que o K1•az I é u•na vasta 
offioio.·\ do fraudes, on<b os falsificadores o os 
'lefrauda.dores se conl.:un :.os mi!O.a.rcs. 

O ora<ior faz outr.s L-eflexues r~lativas ao 
alargamento do direito do voto e pergunta qual 
3 razão por que aão admiLtidos os jul'ados qu"~ 
li:ficados em 1878 e 1879. e não tod " os q nali
ficadoa até a êpoc<> dn !oi ! 

Porque nio têm dire;to de intervir na elei
ção, q<1em fui qualificado jurado em !817 1 
· Porqu~ ·-os ypreo.dorea e juizes· de pa• de 
1BT7 " 1882 pódem "" q.ualific~dos, e não os 
de é~oca ant.rior, se~do aliás ddadiio• re$pei
tave1S o ch.eios de aer~iços w raiz 1 

v. v.-37 

. Porque nií.a foram contempla:le$ na el'cepç~o 
f:l.vora.vel da l·•i os que elegera.m camilns 
o •enado, os eleitoreo de diversos qualrien
nios ?-

Porque não se estende este direito 203 
qualificados elegi veia no dominio do alietaooento, 
em quo se oldgia "'Nnda de 4()0$000 ? 

O Sr. conselheiro Sa,aiva, no seu projecto 
primitivo, m"ndava. admittir a todos esses, m&~ 
" di$ posição eohiu. 

Ao mini.st ~rio do. 21 de J ~mciro co.m pria. in
dagar si poderia encet~•· =a reformo vaz1ds 
em molde, maia amplo•, corrigidas as k•euna• 
do pro~esso eleitoral, recoo.becidas pela exeeu
~ão do. lei de 9 de J,meiro; mns oonvencido rle 
não po ler levar a eft'eito uma. reforma de tão 
elevadn alcance, não quiz tomar a respon 'abi
lidad& governamental e politica. de fazer passar 
uma reforma d• tal ordem. 

Não podendo levar a ell'eito ess!lo reform~. 
prud ·DCÍIL foi aguardar rnell10res tempos; mas 
a camara.J ulga.nlo o contra.rlo,o ministeriG cum .. 
priu o seu cl ~ ver, offereeen.lo su~ d,miBS~O ~ 
eoróa. 

A questão 'I'"' fez descer o gabinete de 2i 
de Jan<;)iro-diz o ot·ador-ha de constituir-a' ~ 
band ir• do p ll'tilo liberal, e em torn 1 del!a 
hão de es\ender-s~ os no.;sas phalanges, pug
n>ndo pelo al·~gam •nto do voto. 

O oranor d·•claran lo o mod~ por qne pretendia 
o minisbrio da qu' f ·Z p:.rte leva• a eSGito" 
ref ... rma1 senta-se, acl'edltando ter dndo a l'a:!:ão, 
que influiu no animo do mesmo mini;terio ~aca 
faz~r da nli~ voto.çl!O do p~ojecto Ja commissa:o 
mi.xto. uma questão de gabinete; e a prova dv 
asse r to da recnsa está no pt'Oeedimenro do se
nnd0, corpO!":>.ç~o con •enadora em relação ao 
projecto que se discute. 

O 811. PaRSIDENTE·:-Acba.ndo-se no recintc> 
o SL". mi11iatro da. guerrn., que vem ler um~ pro
posta do pode: executivo peço ao nobre deputado 
que interl'Ompa o sell discur·so, e nomeio parr. 
a deputaçãO quo tem de O.CO<np~nhar ;IQ s~ • 
miaioti'O os S1·a,,: !;i}~•.~os Vi~n:>a .. ll.defonoo ~a 
Ar&ujo, !'.r.:ffirn' Francteeo Filho, AnAides S;!l
nola, Juv~ncio Ah·e• o Eulhõ,s. 

O Sr. ministro da gucr1·a ci in lrodusido coru 
as f,t•malidade' do estylo, tom:~. assemo á direita 
dJ Sr. prceid,nte e procode <I leitur• d~ ><;J
guint.e 

l•ROl~OSTA 

AÚgU.'itO:-; o dignÍ$5im()S :seuhOr(:S l'..:proflc!l+ 
t'ute• d> ll:tçito .- T~ndo a ido insufficienLe o 
c.•e !i to tle 2.238:703$590, votado pelo tttt. 6> da 
H 11. 3017 de 5 do Novembro d' 1BSO. pon a' 
despí!.li 1.!-i do minjsteri() da :.;ucrrc. n1\S rubrica.:;; 
-Corpo de a md · e hospiLacs-Pr~ças de prc~ 
e-Direr:;a.s d~sp :zage oventus.es-do exarciciQ 
fiodo d~ 1881-1882, porCJuanto, da inclusa de· 
mo nstração, orga.nü~adc. na repartição fie:ca.l do 
mesmo ministerio. vel'i.fica-.se qu~ tn..e~ deBpez:as. 
pa.ga.s e por p~gar até ao ene•rr ·mento do dite 
exeNicio, elevam-se a. 2.559:103$590, torna-se 
precl:& t. a. a bortura de urn credito SDP:!1lements.r 
de 32t :000$, sendo 48:000~ .P~ra a prunei7a. das 
mencionadas rubrica~, 93:000$ pai'& a. segund" 
e iSO:OOOS p;uoa. a. ultuna. 
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O e~cesso de deapoza prov~iu : 
N, ruorica- Corpo de saude e bospita:es-

- da haver eido !lecessario faz er a.equiaição de nu~· 
: .dica.ment.os para os h~pibes 1\ enCermarias mi .. 
litares 11~ lmportanGia de 127: Q.JO$. tendHiio 
ap•n •• ooncadido o cradito de 7\l:OOJS, qatndo 
a. despe7.a. do ull.hno d~c~o~in. rc~alou em ca.da. 
e:<ercicio. termo médio, i34:753$a56. 

Na rubrica- Praças de pr ·t -por ler·se 
resli·<ado maior despeza por conta dM premio• 
e g•·.;~iâcnçõea de voluntarioo e ongajadoo, visto 
que adualment·l quasi wda a focçi. de linha 
percebe as dilas vantagens, para as qua a, que 
l.lllportam em 3'Z3:000$. f 1i oó:nente consigaado 
o e .-adito de 230:000$, aendo qu• no ultimo de
cennio foi a sua mé1ia de 393:4~12. 

E,finalm •nte, na rubrica - Diversa' dcspe
zas e ev3ntuaes - por t.er-fle eleva~o a des
peza com o transporte do tropa• e comedorill8 
de e.nbarque. para a qtial a.pellllS f~ra:n deere. 
\ado • 200.1)00$, regulando, entretanto, aewa
lhante despeu nos ultimos dez oxercicios em 
-U 6:55li;9-H, tormo méolio. 

Assim, poi •, de ordem de Sn" Ma:ost•de o 
Impera.rlor. e na eonformi<lade do art. 4• da loi 
n. 58~ de9 de Setemoro de 1850, · venho apr e
sentar-vo> a sagninte 

Propo$tll 

Artigo nnico. E' aberto no governo, pelo 
ministe rio d~ guerr>, um credih snpplemen ta• 
da qaantia do 321:000$, afim de occorl·er >Í.5 
d 'BP •tas das ~ubricas - Corpo d3 sattde e !los
pita e•, - Praças de pret-e Diver s •e dMpe•u 
e eventu"<eB, - do exercício de 1881-1882, 
sMdo 48:000$ parp. 'I primeira, 93:000$ para a 
segund" e 180:000$ para a. ultima; revoga la-o ac 
dispooições em contrario. . 

P ·lacio do R.io de J Aneiro ern 4 de Oot11bro 
de 1882.- Oa1·los Affonso de As si$ Figueiredo. 

Repartiç:io fisc1l annexa. á secre~~rlk de aa
tadn dne negocies da cuarrn em 2:.! do As-ooto 
de 1882. 

llim o Eun. Sr.- Tenho a hon., de ~pre
sentar a. V. Ex. a. incluaa demonstr!l<:~o d) ea
bd<> do credito. votado pelo art. 60 do. lé\ 

. n . 30l7 de 5 du Novembro d~ 1880 para. l>.s rtt
b•·icas 7•-Gorpo d~ a~•lde e hos •itaea- H•
Praçaa de prel- e 23•-Diversas d ·apozas 0 
ev~cttlao-t-1 pertencenta a!l e1ereicio 1lndo do 
1881-1832, pela q<nt 'V, Ex. se rtigna~ã re. 
conhooer que as mesmlUI "pres •nwm um deficit 
de 321 :OO::J$, sendo 18:000.J na priiDeirJ, 93:000$ 
na segunda e 180:000$ n:>. terceira. 

Prov.ém o ''l'ces o de deapez t r<!ali&ado' na 
robrbt-Gorpo da saudê e hnspi~ea-de ha.~er 
&ido nA!!&a:>s.ario f'lzer-s l ncqui~içio d~ m~diea, .. 
meotos pa.r:~. os hospitaes e enferm .. r~s milfta.
rea na Í•nportanei& de 127:000$, quand<> ap•na; 
f,,; con oedido o e .·eJito de 7\l:JUO$, n3oobsts nto 
aor eonho,ido a. desp :za do <>lti.mo d •e ·:noio 
que •·e.I(Uloa em cada n "cicio, termo mâdio 
i34:76:Jtl)5ô. • 

O rle{icit do § H-Praças de pret-t.ambem 
aojo•tifi ·s co•n. a. maior <.es?~>:a elf·etuad.-. por 
conta das pr~m10s e gratlficsçõe• de v9l nnta. 
rios e en rajatlo 1, Yieto qa.~ &.Clll rlmellte ,, uaai 
tod ' a. fu!'ça de linha J>etC<Ibe as ~itae V31lta,ens · 
e q ae, un[>Orbndo e lias om 323:000:!;, foi ao
mente eonsi g nado o credito de 23U:()()()t, nfo 
ol>stanl& sat>er-aa qae no ultimo deeonnio foi a 
au • módh de 3~3:432$312. 

Na rutric,.-Dive!"sas .Jes>e>.ao e eventuaes
houve um rlefi~it de 18il:OOO$, devido ao e x
c aso na daspeza. eom o t>'llonsporte de tropu e 
comedorias de embarque que, tendo sido 4e 
380:0()1$,a.penao foram deeretados 20~:000$ ; oo~ 
nheeendo-se quA ·B1m!lh,.!lte d.••pen regalou 
no• ultimos 10 exercidos 416:551$944, termo 
medi o. 

Cumot"e-zne i~ualmente d 1clarar a V. Ex. 
que a proposta do go•erno apresentad& ao l'llder 
Je·t.slativo para. o ex1reicio c~mente ~· 1882-
i8S3, já discutida pelo aeo~ e &.etual•neute na 
comara d''" Srs. d >pul:>do•, ·roi augmenladll 
com a di1 1 quantia d • a-.2t:OOO$, co,respondente 
aos deficits verificados,_ no .exrrcieio findo de 
1&!1-{83"2 na, all•d:a,,;. rubricaa; reconh~ 
ccndo-se. portanto, ~ue sem augmellt:>r·&e o 
credito d:.• Ires ru'>ricow que tiveram de flcits 
não se P"derá liquidar a. aua deap-. 

Deu a guRrde a. V. H~ .- O d1reetor, Fra,. · 
cisco Augusto <k L ima e Siha . 

t 881-1882 

MlNli?fE:RIO DA GUERRA 

Ddmonst•·açct~ d.o:r ·l~ftcits ""~ .-u•,.iea~ ,z, o'l''"'""" a~"'""' <Wcla>'ct:la$, ju$tificu(la 
co~n lU inclusas ta.b<lllas 

Rubriens 

7 Corpo de aaude e hospitaes •.• • , •• , .. , ••• 
H P~aça• d~ pret ....... , . ... . , • • ••• , . .. .. 
23 D1vems despeu.! e even~ua9~." ... ...... . 

l 
i 

Credito. :oeapaza. 1•a~ oi 
Lei n. 3117 a~· a pagaa· atéao 

õ . de Nov•m-
1
• fim ~o azer-1 Dellcits 

bro de 1880 ! ci0io I 
I . ~---

soo:644t14o 848:644$3to 48:000$000 
1.078:0:;9$!50 1.171:059.~~() 11 93:00 sooo 

380:000$000 õtO:OO~JO tS0:000$000 

~3$590 2.559:703$590: '3'.!1:000fJOO 

Se~~nia sacçi) dA repsrtiçllo 1bcal do min-iotcrio da. .guerr~ eril 1 de Junho de HI32.-
0 chefe, J o si .AZbano FYago$0 • 
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1881-1882 

MINISTERIO D.A. GUERRA 

§ 7,n CORPO DI!: SAUOE li IIOSPITAE' 

Demonstração da: ctespe~a até o fim do exercício 

Credito votado.-L9i n. 3017 de 5 de Novembro 
de 1880 ................................. ,., .. 

Distribuiçã.' a.s tbesourarias de fazenda.. . . . • . • . · • • 36õ;5s.ij-ióó · 
Idem á delegacia do thesonro nacional em Lon-

dres .......... , ....................... ,... 30:378$773 

Despe•a paga. : 

Pelo theaouro nacional até h~je. , .• , , ••.......• 
Pela p:lgadacia das tropas até Maio .... , ....... . 

Dospeza a po.gur : 

Na córte até o ftm elo el:ercieio ........ , •..• , .• 

115:914$~60 
193: 306$504 

69:327$382 

800:644$340 

Na.• provin~iao-"eclama,õBB da; thesourarias do 
fazenie. ........................ , .... , , • , •• 79:i33$22i 1 84S, 644$340 

~=~~~--4s:OOO$OQO Deficie .. , ..• ............ 

Observação 
O de'~it provém d9 tel'-8~ votado parà compra da medicamentos 79:000$, quando eleva-se 

a deapezu 127:000$000. 
J u.stilica .. se o excef:!!SO com~ despez.a. :feib. no ult.huo dece.nnio, ~ermo múdio de 134:763$6564 · 

Seguada secção da repartiçll.o fillcal do ministerio da guarrn em 30 de Maio da 1882.-0 ehef~. 
J os I! ALoano Fragooo. 

ISS:l-ISS2 

MINISTERIO DA GUERRA 

§ H ' PRAÇAS DE PB.ET 

Demonstração da despe::a at~ o fi>~~ do ~xercicio 

Credito votado.- Lei u. 3017 de 5 de Novem-
bro de 1880., .... ,, .......... , .......... , .• , , , .. , ....... , .. , , •. 

Diatrioui~li:o lig thesourari.s àe fazenda.. . . . . . . . 6~5: 386$126 
Despe~a. paga pela p~gadoria das tropas até 

Abril .. ,....................... .. .. .. ... • l74:S5i$078 

52:545$600 

i, 078: 059$25D 

Na córle até o :fim do exet•cicio .• , ••.. , •. , .•.•• 
Nas pravincia8.-recl&!llaçõ&s das U.esourAriaa 

d.ê faz&nda ... , ........... , ............... . 248:276$446 i.17i:05S$250 --------- ---------
Deficit................. .................... 93:000$000 

Obser<Ja~ão 

• O deficil_prové:m de ter-se votado pal'll. o pagamento.àas gr~tificações e premíos de volun
tanos e engaJados 230:000$, qaand> a des?eza eleva-se a 323:000~000. 

Ju•ti:fioa-se o excesso ooJil" despeza. feita no ultimo <tUillqu>nBÍ"7'termo médió de.,., .••. 
393:432$312. . 

Segunda ~ecção da. rep:l.rtição fi;cel do ministerio da gt~erra. em 30 de Maio de i882.- O 
chefe,/ os e AZbanp Fragoso. 
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Mll\'ISTERIO DA GUERRA 

Der..,omtmç<'iO !la despeza ate o fim do exercício 

~·:~í;Sa~~~~-- ~. ~~~ .~-- ~~:- ~:-~~e. ~m:~.~~~~ 1- .. _. __ .. _ ....... _ .. ---· -·-~,::: 
DiatribuiçOO li• thosouraril\2 de fazenda. .... -.-.- 77:080$200 

Despeza. paga : I 
Pelo thasouro nacional até h.oj e ............... . 
Pela pagadoria das t ropas até Abril. ... , .. _ . - .•. 

Despeza. n pagar : 

No thesouro nacional ate o fim do exercício ••... 
N'a pagad,lria. da> tropas, ;dem ••. ; •• - .....•..• 
Nas provinchs.- Reclama~ões das thesoiU'aria~ 

defMenda ................................ . 

Deficit. ...... .......... . 

:177:{)48~266 
57: 965$1<19 

152:486$374 
18:71!6$500 

55:723$561 540:000:5000 

i80:00()$000 

Obsonaçav 

O deficit )}l'OV"ém G.e ter-se votado para o tmnsporte de tropas 200:~, <JU&ndo " 
d8speza eleu-se a 380:000$000. 

Ju,tifica-se o excesso com a despeza que se fez no ultimo qu.in 1ueunio, ter<no média 
416:551$944. 

Seg-unda secqão da repnrtigão fiscal da gnel'rn em 30 :Je M~io <le 1882.-0 chefe,. 
J as I! AlbaM Fra!1oso. 

MlNISl'ERIO DA GUERl':.A. 

Dernonstraç,to dG -de~e;{l, po;· ~011.tc-:. da~ -verUas abai~·o 1leol,n•ada.s~ (eit(l, no 
decer.n ío d~ i8ô9-1.879 

E-s:::ercicios 

1869-!870 .............. - ... - --- ...... - ... .. 
i870-1R71 ............................. , .. .. 
!871-1872 ......... .. ...................... . 
1872-1873 .............. - ' ................. . 
1873-1871, ....................... ' ..... - - .. 
!874-1875 .......................... - ..... .. 
1875-1876 •• " .............. -..... " ....... . 
i876-1877 ............ ' ....... - ............ . 
1877-!878 ...... .. .............. -·- ........ .. 
i878-i879, ................... .. ........... . 

Gratificações e prn~ Transporte de tropas e 
mio~ de voluntnnos e comedorias de embar-
eng:>.jado• quo 

!---------------
155:6S2$3ii -1,565:0~438 
149:88.,$165 955: 48();!;642 
i68:38).S'29l · 458: 198.~218 
i59:2i5>000 <133: 725$417 
160:5:~9$52{ 492: SOO..'i-?42 
130:80i, 9!52 ~0:692$333 
326:614 818 ;) i6:0sg$29ü 
496:91 409 378,143$376 
494:680 550 381;025$ 181 
5i8:748 762 416:859.%42 

--760:847$861 ~--5:'i~:i63.~979 
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Tu.MOS l!EDIOS 

PeTiodos Gratifiea<J?es e p~e~ I· Transp<Jrte de t~ 

.. ~----------------·----Ul15810S.·7~.6-Q ~~-.--:~~--
No i• <J_uinquennio...................... ... . . '""~ 781:080$851 
No 2• d1t0..... •• . . ... • . .. .. . • • .. . . . ......... S93:432$3!2

1 

416:551$944 
No decennio .... , ; .• . • . .. .. .. . .. .•. .. . . • •• . • 2i6:08~'?786 598.816$307 

Obse>'!Jaçiio 
Par;o. melhor avaliar-se a despeia annual em circamstancia.s ordinarias, deve~~ unicamente 

apreciar a que •• fe7. nos exercidos de i8l4-1879 (e.ineo anuas posteria ... s á gne•ra. do Para. 
gaay), poato que toda a despeza anterior, i869-i!n'4, deve ser consid.~rada &xttaordinaria, e, 
portanto, uao serve para c~mp,raçiiAJ. 

Afl•im, aceitos despeza do ultimo quinquennio, termo media, foi de : 

C<Jm gratificaçüeo e premias ........... ::. • • • 393:432$312 
Q,m transporte de ll'opM, etc,. . . . . . . .. . .. . . . 4!6:55!$944 

Segunda- secção da repartição tiscal do minioterio da guerra em 30 de Maio de 1882.-
0 chefe, José Albano ·Fragoso. 

MINISTERIO DA GlJERRA 

l>EMONSTRAÇAO DA DESPEH COl! )!Eil!CAME~LOS ISO DECENl'1IO UE J.870-f880 

Erorcicicios 

1870-t!n't... .... • .. ... . • • •. .. . .• • .. • • . • . . • . . . . . .. . . . . • • .. . . . . •• • .. 98:244$484 
l81l-iS7t .......... " •• • • • .. . • . •• • . • .. •. .. . • . • . .... .• • • •• .. .. . • • .. 107;39.1$278 
1872-1873 .......... :· ... . ....................... " ..... .... . •. . . .. . 145:845$825 
1873-1874. ............. ·••• •.• . .. . ... ... .. .. • .. . .. . . .. • .. . .. • . .. . ... . :144:797$"~49 
.1874-1875......................................................... 158:248!$167 
1875-1876.... ... .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • • • . . • • .. .. .. • • .. • .... . . . • i77:572$"512 
i!n'fl....;f877.. .... .. .. .. .. • . .. . • . . • • . .. .. .. .. . .. • . .. .. . .. . . .. . . . . . • .. 149:874$473 
1877-1878 ................ :........................................ 138:6-'>3$625 

:~~~=~~t: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·:::.: ·:::.:: ·. ::·. m~m= -----
!.34.7: 636$565 

Termo médio 134: 763$65() 

----·-·-·- ·----·-·-- -----
S•gnnd:l. secção da repartição fiscal da 'guerra em 30 de Maio de 1882.- O chefe José 

,1/baJ\o Fragoto. 

Augustas e dignissimo:a Srs. rapresen tant~s 1 de um credito supplementar d& mencionada im
da. n~çiio.- Dispondo o nct. 18 d~ loi n. 3018 · porbmoia, a.tim de reali•ar~•e 0 p<>g;uQento de 
de 5 de Novembr? _de i SilO que. o ~~gall!ento '" \ taes diviJas. 
cr<l<ioMs d' exe;ctc!O< find.JS SSl'!l !elto som mte 1 Venho, portan to, de ordem de Sua Moge•tade 
dentro d~ e.red•t<>• votados nas .tlff'er~nteo ~er~ l o Impemdor, G na conformidade do a.rt. 4• da 
b;>-s. das le!s do orçamento dos ~e~pec ltvos e~er- t lei n. 589 <te 9 de Set Jmbro de 1850 apre.sen ~ 
ClCI~s. e. ac?ntecend > q ~e as d1v!da~ d')BS~ prn- ! ta r-vos a Beguinte ' 
v~n~enc~a. Já reconneetdas e hqtnda~s pdo I 
mmtsteno d~ guP.rra. e q11e, a~gand·> a mcluaa PI\OPOSTA 
re!a.çâo organizada. n• r~parllllão tiseat do m•s-
mo miniBterio, importa.m em !92:722$676, não Artigo unico. E' aberto ao governo, pelo 
podem oer pag:n,visto q11e as verbas a que per~ minist~rio da. gnerra.. nm crelito supplementa.r 
tenciam as despeza~, qnandl corrant~s. ~' dei·j da qu•ntia de i!ra:72~$()76 p&ra occorrer ao PJL• 
xaram saldos. torn~·sc uecessaria a abermra gamento da.• dividas de exenicios iindos já re-
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conhecidas e liquidada< pelo mesmo :ztin:st.erio; I Nós, membros do ministerio 2! de Janeiro 
revogadac~ as disposições eon conlrarto. e~tendia.mos •. conforme pos!ti"am~nte pronun: 

Palacio Jo Rio de J a.neirt. em 4 de Outubro 1 CtOU·&e da. t~buna. o nosso honrado ooliega, o 
de 18t2.- Carlos Alfonso de A.$sis Figuei-~ s:. conselhe1r.) Rodulpho Dantas, que a. ini-
redo. · ct~çâod1 qoalquo: alt ração n tlei de 9 de Ja. 

,. _ . d netro de 1881 d~vta ser unicamente no sentido 
Repa.r.tçao ~cal anne1::a á secntlrla e es- de alargar e ahrgar ei.ZI grande escala o suf-::181-2'. negoeiOs da guerra e.n 10 de Junho. fragio. (Apoiados. Muito bet~>.) 

IUm. e Exm: S ·.-Tenho a honra d e apre-l O SR. MB'M'ON:-E' este o principio liberal. 
sentar a Y: ~:x. a inclus:1 · relaç:lo dos c~e~ores O Sa. MorunaA D~ BARRO>:- Não apoiado. 
d~ exereteoos fiodos,_pertene Jntes ao mtnts.te-~ (Ba outros apar-te~;.) · 
r1o da gu •r:a, q11a n&e> odem ser p·tgoa; vtsto . 
as verbas a que pertenciam a.q dJsp 1zas, qnando O Sa · MACIEL:- O p'trtido liberal tem o 
cort··~nt~s. não t •rem d •i:!:ad<> ~aldos. de con-~ dever de p1,1gnar pelo ala.rg.UDento do suffragio. 
formtdade com o art . f8 da let n . 3 .)t8_ de 5 O Sa. AFFONSO PENSA:-Senhores, a historia 
d~ Novcm?ro de 1880, a.6m ~e 1ue V •. ~.x. se da reforma. P.leitoral prova perfeitamente a 
d1gne pedzr ao no l~r le nsbtu•o o. cx·edtto saP7 i razão qu.e tinha o gabinete :?1 de Ja.nei1·o para 
plem'lntar d• ~~~:72~76_em que tmportam ate • .sust•nta.r as idéas que · o fizeram retirar do 
esta. .d~ ta· as dmdas liq u1da.das por esta r&- I po··ler. 
parttçao. I Em i880. o partido liberal t~ve da curvar-se 

.D&us gua~de a V •• Ex.-~ direetor, F ran- a n~cessidades de ordam elevada, e !oi por isso 
ctsco Augusto de L'ma e s,e,a. que, unanizne, acom;·a·•hou o Sr. conselheiro 

O SR. PaEStD&NTE : -A oroposts. do poder S:J.raiva, qua.n.lo. otf receu elle o seu projecto 
cl!ecuti v o serà lOlU•d.\ na devi~a coosid·lraç;1o. de reforma e acett~u emendas do ~e nado_. Cl.us 
Tambem e•tava marCllda esta ho~a para.., Sr. tJrnanm bem Nstrtcto em nosso patz o dtretto 
ministro do imp3rio vir apresent11.r uma pro. de voto. 
pnata.. O SR. MmTo~ :-Apoia.do. 

S. Ex., Porem, oommuica à carnara que não 
pôde comparecer por ter um filho mJri
bunio. 

O no ore delHllado póde continuar o seu dis
curso. 

O Sr. Aironso Penna(signaes de 
attmçao): -Sr. preaid mte, não posso deixar 
passar a rliscus!i!O Ja.s emendas do senado ao 
projecto da refo1·ma á. lei ele i tora! sem fazer 
algumas observa~1Ses, com o intuito de d··mon
atra.- as r •zõei p ·h• qnaes o gabinete 21 de 
Janeiro fez quest>Io de confi~n~s. da discuuão 
desse pro.jecto, quando foi 111bmettido é. consi
deração da camara .. 

O Sa. ~DRAllJ: FIGUEIRA : - Muit? bem ; 
coma-lhe este dever. 

O Sa. AFFON<O PJ:NNA:-E' preciso quo se 
note, Sr. pre:~ideute, que no projecto primi
tivo, elaborado pelo Sr. conselheiro Saraiva e 
que fui pu~licado nos jorn<~.es de Abril _de 
1!!80, maiores eone~ssões se u~iam ao dire!tO 
de voto; ma.s S. E~., babil puliLico, t~ndo de 
contemporisar com a eamara vitalícia, onde se 
achava em maioria o pa.rtilo adver•o, para 
conqai>tar o principio às. •·leição direeLa, t~va 
de fazer ooncessõ •a e con.e~ssões aem duv1da 
restrictivas ao principio liberal. (Apoiados 
e não apoiados.) 

Acorup:1.nhei ao nobre presidente do conselho 
e louvei a &'na. habilidade politiea., oonlempo
risando com as ciNumstancias que se lhe im
punham. · 

o Sa. A:FFOSSO P:&NNA:- E corr.J-me tant.o ; q s~. ANDRADE FIGUEIRA :-N~o a.p.oia~o ; a 
mais este dev~r, Sr. presidente, qua.nto é no- ma1or1a conswvadora do senado fo1 ma:s h beral 
t Jri, a estranhP.za.que causou não teremos mem- que o Sr. Saraiva. (Ap,iados ela opposiçao 
bros do gabi neto de que s) trata cO!'rido pres- conservadora. Ha outros tq~Ctrtes e o Sr.pre
~urosos ã diacuasatn qu 1 :•qui ao travou, para sidente reclama altençcZo .) 
explicarem o.- motiYos qye os le1aram a fazer, O Sa. AFFoNso P.&NNA. :-0 aparte com que 
da Mo discussão de um p~jecto que se dizia d~ me honn. o nobre do 1uta.do p·!lo Rio de Janeiro 
grande urgenci:t, 'luestã.o de confiança. demonstra perf~itatnent.eas condiçõas especia~s 
Ant~ ; Je qual1uer reparo parecia, Sr. p~e- em que se achava o gabinete 28 de M u·ço, 

sid~nte, qu~ s1 devia princip1lmente attend~r quando teve de fazer votar noata casa o projac to 
ê. pasição especial em que se ~chavam os d1 reforma. eleitoral. • 
meinbros daquell~ ministerio, c a~ nio vejamos : o gabinet~, Sr. presilente, já calculava com 

A ~ama~a acabava da. pro_nunctar-ae p~h ur- • a reaÍ$\cnci& do s~uado, e P?r isso od'ereceu u~ 
gencl"- que deu lngu a rettrada do. gabmete e 'I projecto modesto, o qual, e certo, recebJu ah1 
a.penM 3-caba.va dl orgsnizar-sl ode 3 de Julho, emendas que ba.stante o melhorara.m. 
ao qua.~ a. maiori.a liberal des~ casa. presta.Ya, 0 SR. ANDRADE FIGOJIIIRA :-Em sent.ido li-
s~m dtaerepancta, o seu apoto. Ora, em· taes beral . r d d' •to d oto 
co~ições, parecia. de mau ~o.sto que viesseooos I ' ate amp tan o o trel e v , • . 
aqut cr·la.r tropeços ao mtnJsterto, desde que O Sa. AFFONsO PENNA : :-. Conquistado, 
elh deebra.va. aeeilar o projecto, limitando, >ó ; Sr. rresi:iente, o grande princ1pte da. reforma 
e unicamente, a reforma â par te da lei de 9 de 1 da eleiçãe direct•, si o partido liberal tivesse de 
Jaueir.J que s.e referia á qualifi.caçã~ por meio : ini~arquslquer lei ne~ sen~ido,em que ~olde 
doe contratos de arrendamento. . l dena vasar as novas dlSpostções da le1 i No 
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Relaoão das impqrtaneias pertAnoentes ao Ministerio da Goerra que niío podem ser pagas pela verba dxeroioios lindos», 
. visto que as verbas a que perten0iam as despezas, qnan~o correntes, não deixaram saldos, de conformidade com o 

art. 18 da Lei n. 3018 de 5 de Novembro de 1880. 

OfFU:IOS bAS TJIII"QUJt,UUAS 
E A\'ISOS 

•• - •• _., Jdam •••• ••• •• f.t~.,. 
...•..••• td ..... ........... J~ .... ............ -- - -- · --· · ···-·-····-·· 

.. :: : ~:: ::::::::: :: :; :::: ::~: ::: :::~ ~::::; ::::::::::: g~!~~ !: ~~~~:~ d• !~:~i~o. ~~\ll~:: :: 
.•.. , ... , .. ,,,., •...... , .. , ..•. , • .. JdeiiJ,,,,,,,. .... om~l~ lt-~itdeU Ab.indoiSIII . •. ,,,, 

I M~n~ ...... .. .,,,,,,,,,, .. , , •·• • , Lltem ...... , . .... J4~ll'l. ~ , US d• tt In ~~ :1.&1{ ••••• 

"~:~~~!~~~~·:::;;::.~·::;:::;;:;::::::::::: l:t~r~~.:~~:: ·:::: ~~:: ~·. it4~: i!~~~~::::;::: 
M\rn~a. . ..... . ............. 'Parl .. -.-•-"" Idem ".1:18 1111 a enwbnlltiS!)l .• 

PJI.O'I'JH((ENCU.S DAS D~SilE1.AS 

Jmrorh. om c.1nto 41 no.-ont& o dol1 contoN-Miecent.o• v~nt., e doi1 cnil ~:oí~:conlOII 11etenh, ~ 11eia r9i&,-i92!722$67G.-T&teeira. Se~o àa 'Roparliçlo li'bcal do MinMI&rio da Gutrr.a gm 
t r:IQ Jr.tnliO dó ~8R2 ...... O c~u;to, nra11i~iano Cego r Pell'a lle BarT(I$ .-Vi.tn.-R&partic;A:a li'i~Seul.-ll.:rn i da Junho de i.8B2,-Liwta e 8ih~tl. 

Vol. V.-l't t, ~~' 
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molde ero -que foi '!1l" d" a lei de 9. de Janeiro. E liqu:l consignado que semolbantere..ultado 
ou em outrOB tuns l•r.rc s, em que se :J.t.ten- veiu causar vordadeir~ de~epção &<.s prorriol 
desse " " di r ~i to da .grande m•ua .le nossus con- autores Ja reforma. O Sr. con01lbeiro Sar-..,iva, 
cidadãos, que ncara•n excluidos do direito de na sess:to d ' 28 de Untllbro de t88J, dflCiaron 
voto t ~.4.poiaclo>, •H o. "P"'"d<>s e ap .. rtes .) no senado que pelo novo ayst•m" o cldtorado 

elevar-se-i•• sem d•JvidJ a 10aís d' 301.000 
Era s em duviJa, Sr. pc·e·idente. obrig"çâo do eleiLores. €n~r ~,a. ,. ~ ... ,, que ... vil1 1 Ihecu

gabin ·te 21 de Ja •ci ro propllgn·•r P310 alar- IA.d• 3. lei, 0 ele\w,do ficou muiLo aquem d& 
gamento d ·sto _direito; 0 <tuan:!o ainJ9- ~3 m etade do numero caleulado por S. E~. 
condiçõe• e<!;8Ciaes Ju no.!so parlamento . n'l.o 
nos d.1vo.m a esperanç.• de obter es>e nhrga- O S!l.. RJ."TIS30NA:- B' por q11e honTe muita 

· men·o. ent ndemoa que nã • devia1uoa ocellar n eg ligencia no al>sta.m~nto . 
um projec~o que, pe l~~o _fóru•• ~or 9u~ .se àch&~a O :Sa. Ar"Fv,<.o PENNA: - .Nio, nio houve 
elab:Jrado nesta easa. 1a. restrm~,.,r aJn~.i-:1. mtl8 negligencia no alislaJUeut.u, c:>mo diz o honrado 
o jii restricto el.. itorad•> erea..lo pela lei de 9 de deputado p• la. pr.Jvincia do Ce1<ra. Si S. Ex. 
Janeiro. (Apoiados e n«o llJI'liados ·) nã" acompanhou v àtiota,uento em seu districto, 

o sa.. lGliAClO MARTINs di. .um apa,te. como o fi•e•· .. m LjU&si todos os o11tros rondidatos 
que se propuullaw ao su1fragio · Jo eleitÕra •o, 

o Sa. AFFONSO P Z:-INA :-0 bonrado dep11!4do mo pM ·• :ulirmo.r que bonv .1 •••o. neglige ncia., 
por ·Minao, que •ne i ntorrort.pe, labo~a. em urn por iaso que em todos oo distríctos fora., e.npre• 
grande engano. ga.tos O$ 111e io4 po siveis para quo rvsse ele>a.do 

O Sa. lG:<ACto MAR'TINS :-No<o apoiado . o numero d"" ,J.ito•es, ~Aptí11rlos e aparta.) 
O Sa. AFFON•o PeNH.~:- Vou demollstr~·o. B~st" urn facto para t~rn •r b m clam &. ver-
Si o nobre d :p ulado 'lu i~ ·•r attender a d"m d o dade das obse"vaçiies qoe t~nho a honra. de 

projecto. que foi enviado par& 0 sen ><lo, ba de solltnett~r i apreciação da camara.. 
reconhecer '!118 foi apresont:>.Jo depois de liJa a Na capital- do lm;>!lrio, qu~ 4e compõe de 
íallo. da .tbrono. Po,•tnnto, esta nio podia re- 400.000 habita.Ilte , ajnnas qnilificaram-ee 
ferir-se a. elle: · 6.(.1()1) eleito,e>, e destes, mais do teryo (no-

O Sa. [!JNAOIO M.1aT!Ns d~ um apa~te. te-Be bem) são . ern?re; ados publico• ou d~p~n-
O sa. AFFONSO PENNA.:-E:tistia. é facto. um deatas do go'ierno em repartiQJea publicas. 

projecto qoe e stin .;nia 0 voto uuinomín1 !,_ O Sa. M oniRA uE Baaos:-Qual a. loi que 
eujoa .maus re•ul~os na• eleições provinciaes · póde oQrigar o cidadão a q ualüicar-~~e e i elle 
tinham. ~om toda a razjio cb•mado "attenção do ·:nio q_uer 1 . . 
paiz eontra esse syst&ma. ( A .,oicà 1$.) Qua.n- O Sa. A~Folo'sq Pzm<&:-O nobre députadonio 
do, Sr. preaidente, a~ eleições !OUnicipaes m•~ preot lU attenção. O quo quero diztr é ')Ue, ei 
batiam a porta, o projecto apresentado pela n a córte esta allegação é em part• procedente, 

· com missão mixt.s sem d .. vida mdbo,ava o que llilo o ó no. maiot· parta dos dtstl'ict tS do 1J:u.. 
se achava consignA<! • na lei de O de Janeiro, perio (apoi:vlo~) , porque em qn:ui todas lU 
systema quo aliás nfio tiuha sido aceito pd- paroehia.• oa candidatos eonstituiram pro cura
mi~:va.mente pelo Sr . conselheiro Saraiva. Era dores que >elaram a qualilica~ão e levaram 
a ene prujecto que ae referia a fal!:t do tbrono, mesmo oa requerimentos á assig-nalun do• ci· 
e ni!Q »o qlle se. d iacute, por'luo este ainda dadãos que se acha-;am no• caS)B <le Se) ~listar. 
não tinha aid •.apresentado &o ~·rlnruento . Por- (Apoiados.) Aquellea q~a nodio1m aliota.r-ee pro
bn;o, o meu oobre ~mprovioeiano. o Sr. lgna- cunram IOdos oa meios de prova p"ra. que nlio 
cio llf,.rtms, lJ.bor:J. em equivoco quando aván- fossem excl11idos da qualificação. (Apoiado~:) 
~.a qoQ o gabiaeto 21 de Jnneiro recorawen- E' esu. a ver;hde, qoe está na con;ci encia 
dar a este projoelo ti. consideração do parl~mento. dn c:>mara; 8 c lia, quo se comp6~ de polilieoe 

O !&cto de ter sido el ~i t~ uma eommitsã, ~eti..-oo quo trabalhal'fom na quo.lüic•ç iio, pódo 
mixta, da qual faziam par!G distinctos membros perí~itam~nte confirmat· o que a.c~ho do exl'en
da maioria, que honravam COlO o a :u apoio og:t- de~. (Apoiad<>~.) 
bineLe, nii.opodiaobrigal-oa tomu.ra re3ponse~bi- 0 Sa. lr.:<ACIO ~Lumxs :-Ntlo ha eleitorado 
lid~de, pe1·an1e o pnrlameoto e a. naçlio. de tr•hr tão resumido como·o nosso. 
da pa .. u.gem de·11ma refurm" que vinh!> restrin-
gir o j à reotricto eleitor ..do do paiz. (Apoiai/os.) O Sa. A F.FO!BO Pl!h~ol : - E' infelizmente 

uma vet-dade. . 
Não preeii!O entrar em largos desenvolvi- Em 1872 0 numero total de horne!ls livr."'l 

ln~lltos pa.ra demonstrar a v ·rdad l do que •c •- neste lmperio ascendia a 4.131J,362. r:ram ope
bo de affir m>r; a brilhante dis 'uosilo que teve rarios 96,936; pescad.Jres :15,746 ; jorna.leiros 
este projecto no eenado, prova e:ru>era11to- 199,594 : comrne1·ciantes, gllardn-liv.roa e c<i
xnm te q11a,a lei de 9 de Janeiro ti aba reduzido uiros 63,347; lavrodor~ 1.563,663"; criadorea 
o eleitorado deste pai~ a um numero illsignili.- 143,1.03. 
cant~simo. (Apo ;ai<>s.) . Com semelhantes algarismos n ii<l é licito 

Basta. notar. ao quo. p ·lo• <>nti<:-..S to.boas de conteotar que o numeru de 142,000 elei tores 
quatitleaç~<>, eram ineluidos roaisd" um milhio wo é um eleitoralo ps.r-. um lmperio q11e 
de<'i laditos bruiloiro • com o direilo de voto contem 12 milhões de hAbita.ntea. (;!poiados e 
por ter,m "-'"nda ••xigid:L pel& ConstituiçJ.o, f>O apartes.) · · 
passo que. exocutada. a re k> r.ue., o eleitorado foi Sei que a grande parte do eleitor:do que 
reduzido a 142,000 eleitores. ~c acha "listada, entrot1 pebs portas quo lhe 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 301U11201 5 09:48 - Pêgina 20 ae 38 

296 sessao em ~ de Outubro de 1882 

iacnlura a dioposiçilo da lei que admittiu os bom andamento dos nego~ios pnblicos tenha 0 jurados de 1879. · : direito d~ voto. . 
. Si não fôra esta. salutar disposição, que 1 Ptr~ein ma~s raw&vel que nellte citso n~o se 
ioi votada no senado, pód~-s8 affirmat·, sem ' fi2esaem .restneções, corno se fea no. lei da 9 de 
re~eio do cootestaçio, que o eleitorado não con- , Janeiro,e a.inda. neste projee!o, qnanto ·ao paga. 
taria n>etade do• .eloitores .aetuaeo. (Apoi'odo•.) ! mentodo impos~ e ao direito de qualificação 

Quem poder-ae-i alietar. eogots.doo,como estilo, om virtud' d : co!loutso paro. a s reQd.., publ!-
estes meios abertoa pela lei ~ A ld que tr&tt do c<n. (.~poiados.) . . . 
alistamento eleitor•! deve cogitar de factos fu- Ha aind:~., tlr. priHidenta, Dll lei o facto 
turos de f~cto• sociaes que se re·•it•m,· de meios anormalissimo de sarem as camaras munici
de qu'e po~oam Jan9:"r. mil.o aquel~os que 4iqui- paê• eleitos sóm&nte po': "9uell.,8 que pagam 

. rir.>m a. >dad~ extg1da pela l e1 para exerce- tmlJOS~ gceraes ou p~· lymcl.lles . ~qneUe~ 'l.ae 
rem o direito do voto. (Aparús.) _ pagam Impostos muotctpaes não t~m o d!retto 

O p~ojecto que a camara appr!l...-ou, ~n:utto ~e fi.s_eaJ,zar ~ !mprego deste; 1mp \stoe; de 
mais diffieil e r'elrieto to•·oava amj:l. o abata- tntervu na. el e1çao dos vereadores ~&ra que 
mento; feli:zmen~. porém, o senado cansa.- eeja .a allwiados •tnando porventnra os · irapo•
orou- lhe a.lo<>umas· disposições de caracter mais to:! sejaoa ag!,'TaVados. 8' um·• verda te ira con
libeffll. · · t radição que e leit..a, a quem cabe o direito de 

E' assim que o artigo da lei de 9 de Janeiro, ~ar, nlio estejam d ependentea do coa<ri
'J.Ue exigia a propri-:dade de bens d , raiz no ~uo 11te {apo~ados), qu~ podem ser loBJUeac~<?s 
valor · de 3:400$ para que 03 ,_gricultores se á lar~ por ISSO que w <? ·~correm para a. e le!
qoalificassem, foi modificado, fi~ndo esse valor ção das. e-t.maras m~nl~tpaes a1uelles que 
r eduz ido a 2:00J$, .deaie quo mandou computar paga-'" unpostos pronocJaes .e geraes ou slo 
.; ' "io de i O •/o o. rendo. aobre o valor da pro- e~~reg-tdo• tio g overno. (.-l.po•odo~ -) 

riedade. S1 _ ·~:onver aos veraado~es allmar o. ~ses 
p • . · . . cootr1bomtes que pa.:;a u lmpo•tos gera.es c 

E asstm que mandou ql!~Ji:ficar o~ ,Jur ados provinciaes , ag,;t'Rvando a &OI'Le da.1uelles q•le 
de . 1878. estendendo os d." :"toa poltt~eos ao ' niJ têm 0 direito de intervi>· na eleiçàO, na.\& li:J.es 
mator.es de 21 annos i ~dm1tt1u O> oflictoea. ho- pócte obstar; elles têm as ·mãos de.sata.das, por 
norarcos, sem a ooud>'f'O de oetarom servln~O l oSO que ·na occasião d'a eleição não dependem 
em Glllpregos ou_c~mnussões, o .n!? C?IDO IJtlCrla doa contl'ibuinte• manicipaes. (Apoi~ tos.) 
a cawara que so ttve;sem e• te d1re.to os que Lendo, Sr. presid~nte, os brtlhantaa artigos 
percel>essem soldo Oll pensão. devidos á peDna dl G!adstone sobre diversas 

Com este p~ocedi14ento mostrava ~ s•n9.do a. qu stões sociaPS, notei que esse di<tineto ests.-
11:"~. cama~a hberal quã~ ceroe•dostt.nh·t ~lln os dista ex.i:;-e_ ·como condiçõ~o de aptidiio yara 
(luettos dos no soe con··dad~o.•, offic1aes n ono- exerc&r o dtreito do vo1o, s tmplcsmcoto o tntc· 

· rario,, cujos <ralões signiftc•m assigoal .. dos set·· ress~ na marcha do• negocias publico• e o <te· 
viços pt•estados à pa tria ·nos campos do batalh:.. s~jo de i nt3rferir uellea para o seu bom e re-
~ s:n•do n:lo só cortou cson di3po•i~lo ~e- g ular andamento, condiç0e1 que se reu~em 

str1ctiva, que nenhuma. razão de ordem pu.bhca inqueationavelmente naquelles que pagam tm
pcdi3. jol, tificar, com~ alar! OD, d e ~lgum_a posto porqu e esses têm todo o intereasfl em 
sor te, o di :ei t? ?e voto em l'el ·çlO aos agrt~ que 0' p1·oducto da imposto seja ~em applie~ú 
eultore!, permttllndo que ae faç, o calculo a e q11e n~o seja. lançado de manell.'a a "tropb!li.J' 
r iUão d e iO •/• B<ibt.J o valor da propr~ed.de. ao font.ee d • r iquez• nacio!lal. 

E• sa.b do, e disto dou testemunho porque s e Pois em virtude da lei de 9 de J aneiro c do 
;l eu em minha _provia cio, que ha um grande p rojeeto que se discule,sào Iarg·:s as re<Jtri~çõea: 
nu_mcr-~ de eonc1dadàos ao....,, peq~enos pro- uxige- se im;><~sto, eüge-se o. capil&l, e>:1ge-se 
P':et r LOS. 'l".e e:o M:nae a~ denooum •m pns- um" prow. r~gorosa, do man~ll'a qu~ fi.cam ex_
suidore" da Sttlos,o• quaes, apezar de tere:n ben s eluid.s c:ntenB.I! de milhares de nosa '" conc1· 
de raiz em vlll or inferior mes~o a ~:O'!<J~. pos· dldã .s d•: eurcerHu o direito mais importante 
suem, entretant;?, bens m~veu, cna~o e cul- do ei.laililo, qual õ o de in1Iuir nos neg-ocios 
tura. que l'les da.o om rendimento mu•~ ' supe- publicos pe lo voto. . 
rior '!0 que L lei ex~g-e patJ serem q~alifieados. Em uma. estatistica qtt'> se aelu• annen. ao 

PoJa bem. parecta que eaaes pequenos pro- r elatorio do !uioist rio do imperio tive occaaião 
pri~t•rio>, . co.uo os g raude1, d3rerum s~r os de verificar que em no.da. me .•o• ele •ove ~uni
elett!lre~ dt :nos de~•e nom~, por~uB tem _:. e i ·ios do lmperio o ele itorado é em naon~ro in
precisa 1ndependencta, não tem ambu;õct. nao fet·ior a. 30 eleitores. Veja a camara (10): 
.vivam batendo ás p~rtas dn governo pora. pe
d.ir. ftworea, empt·egos, cODC!SIJÕe$ e pri
vil~gio:. (Apoiad"s.) 

Assim, porém, nf\o aconto.ceu : em grande 
•rumtidade foram eUes exclui dos dos quadros 
ult!itoraes. 

Po<s J affirmar, sem t•ec.,io de •er conteatr.do, 
que o eleitorado nilo comprehondc o. d~tima 
porte dos lanadores. 

I!:' eertn que o principio 'llle de:re rog&r u ma. 
qualificação para a concessão d e di reitos politi-
1!01 dev~ ser - qoe, quem tem intel'81ae no 

.o\M.At:ONAS 

-lluoiciplos 

Barcellos ....•. -......... . '··- .. 
Cod•ja.s ............... ......... . 

0.\HIA 

Olivoa~a .. , ••. ,. ~·., .• • ~ .. ••••. ,. 
Villa Vetda . •. , . . , ., •. .•.• , ... ~ . 
TrtD.CtJIO • • ••• • ••• •• • •••• • •••• ••• 

Eleitoro• 
12 
12 

15 
18 
tt 
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ESI'lRl'l'O SA.:>TO 

Linhares ... . ..... ........ ...... . 

:;;. PAULO 

Ca.raguatAtuba .................. . 

:.\!ATO GROSSO 

R.ost.rio ......... ...... ..... . 
Mato Gl'osso ................... .. 

u 
10 

NuMa S'nh>ra da Conceição de Campinas. 
Dirioo Es pírito-Santo d<> Pico . .• . ...•.. 
S . Felix . . .......... . . , .............. . 
Santa. R:s,. . .............. ...... . . . .. · 

:l 
7 

Si a },,i de ll da Jf\neiro produziu e•te re
sultado a ponto de em nlgumi municipios 
na:o h<tver o nume1·o de· illiliLai:lus pa-1•.1. cs 
cargos t•lectivos., em gt·and ~ nu.uero de ire .. 
gue~ias, com'l acal» do mo<trar, nio haseqne · 
o nnw·•ro suffici,lnte de qu~lifica wa pa.r~~o c~ 

Notem os nobres deputados que com-as incom
patibil.id~d •S eleitor-!es n·:~ seque~ . nes~es 
munic1p1os b~ numero suffictente de e1da.daos 
alist~dos para. exer erem os Cl!orgoa publ ico•, 
para. as q uae ' se exige a qualidade. d.' eleitlr ; 
nem poderl >ter a. sua camara munletpal eom
pleta, por isso que não. dispoem de .cidadão • 
t'iUa.liticadr>~ CLU rLumero :!Uífi.c1ent.e para.ea~efim 

Quanlo a f r·eguezias, eu tirei uma not1t de: u.m. 
~raode nuw~ro ~ellas, que peço licença á ca· 

car~os de Juizes d.• paz ·e sui>l ·legadoe; 
p ltgunto eu : a camara. tendo de inici,.., re
toques na lei, nlio os d ·via f ozer com o fim de 
al~r.:ar amplam••nte os quadros e leitoraes ~ 
Ora~ ó exa.cta.ruP.nt.e o cont rario o voto d:1 e:a.· 
m~ra. Si a~ em. , nJa~ que $1.1\Ui se acha.m o.h :r
g~lm al~u1-ua. cousa.os q1.1o.dros eleit.or.1es. 'fur~m 
ell.s i aiciada.s e vo lad~s D ll ~enado, gro.ga.s :i 
diseus~ bl'llhantis•!oua que a lli foi &u•Lenla•l " 

mara p;·r~ ler (le) : . 
F•·efllle; ias g~<e tBm ;nenos de iO t!eitores 

A.lf.UON.-I.S 

Santo Angelo de T auap ·s3assoi ........ . . 
~oss .. Senb:Jra de huxy e Noása Senhol'l'o 

de Nuz~rcth. da Nova Colonin . .. .. .•.. 

P.-\R.\ 

S. 1'/!iguel d' Beja ..... ; .. ... ....... .. 
S. Migu 1 do Conde .......... ...... .. . 
S. Jo!Io BaptistA do Pombal ........... . 

S. José d~a i!ldios ......... . .......... . 
S. Jos~ de Córte3 .... , ..... . .. .. .. . .. . 

€.\~""TA. C.\TIIJ.Rl~ .l. 

Sant'Anna do Mü·iw •... .. ·. · ..•. : .. .. • • 
Nos., Senhora 1\U.i ~os Hoanms do Ara-

rangu•l ...... .................. .. .. 

~oa"" s~nl>or,, da C-onceição <lo Antonio 
P ·I'CÍI'!> ... .. ...................... . 

Noasa ~enllor" da Conceição do Rio do 
Pedras ............ . ............... . 

S. Símio . .' ................... ... ... . 
S•cramcnt> .. ....... ; . . ..... ....... . 
Riacho Fundo ... . .. .. ..... .. ........ . 
Sa.nr.o Antonio dos Th·os ............. .. 
Nos•~ S<!nho~:> do Rmario da Limeira. . •. . 
Sa.nt'Ann:t do Hurity .•.•• .. . ; .•....• • . 
Sl1nto Antonio da Canoabra.v:t •.. · .. . .•. 
Santo. Rita da Malacacb.ets ... ...... . • •. 
s~nto Antonio de Go,ttubn .• .. . . ... . ... 

G0\'".\7. 

Noss• SenbOl'a do Ro.•ario dtt Barra .••••. 
S. ~·r tnci•co do Allllis do Aniam ..... . .. . 
S. Sel>1Hião do Allcuci. ............. .. . 
No>'M Senhor. da Abbadia, Santa. Mllria 

do .Aragua.ya. e ~ta Leopoldw ...... 
v. v.-38 

por .istinctos lib •rae~. · 
O Sa. LGNACtO ~l\DTIN'>: - A consura c .i 

cO<n~nisaão wi~ta. O principal defeito do pr<>
jec_to. para mim, e a.dmitLir O recurso d& um:' 
qU&!ilicação inteira. 

.i O SR. At>FON>O Ps""'' :-Eu não faço c"n
auro.s o. nin~u '"' ; aó digo "' tu :tão por que ·> 

9 mioi sterio 2{. d< Janeiro não pódo ~nnar " 
responsabi!Uade política e parlamentar de <1s'· 
andamento a esta p ·ojecto na cswara. E ' pr e
ciso •tUe se note ~n I OS prs.•os OStabelecidOS 110 

4 
· pro,iecto da eomwissão mi~ta eram extraordi

S narios ; o•igia-se ~razo do t . es " q uato·o uwoa 

5 
para qn• pudess· ali <ltl.r·se o ind ividu~ que 
houves•e adquiri.Jc pro· r.iedade de bew <le ra!z. 
E>te horror -1ue <e vai apodat•an lO do cspi
rito de alguna pelas fraudes, lev.,. no', si coo-

1) tin11armos neste eamiabo de rcstricção em ra-
6 atricção. a torn.>r o eleitorado o pri>'il&~io da 

alguus.onentào. o 'lua õ mais provavel. :tbrir:ô 
a. porta ás fucilicades,_ :is q uslificações i odev!· 
das , por ÍSSO qu~ O espirito uubli •O ba <10 

7 res.gir, c os juizes incumbidos de. e x.acu ção dtt 
lei não pode rã ' f•t • tn•'-SO à. eorren\e hs ide~~ 

4 que se b:t de esi.ab ,)Gear. 

Quem on·iderr.r o modo pot• que se tem legi~
lado ultimamente em rela~,io i qualificaçiio en~ 
n sso pai1., ha <lo entendm• ·;ue o Brazil é um~ 
v••t• officin·t do fraudas oods os fnlsifi-

5 C31!nr ·s, onde Õo deft•aud.odJres se CO!lb:n> a~• 
milb!lr a. 

8 s O SR. ANTONIO OE Srqutmu:-Em !li~ teria tie 
5 qnalificaç40 sempre !Ji MSim. 
3 0 Sa. LEOPOLDO Ct.iNII.".;_E he. de continuo.~ 
8 ~ s~r. 

~ si~i~~-,~~~6~'~!:;,~~~-;;;,~un~t':.:~de~~~d-~~ 
8 

qu.e, si o pa.iz é es~a. y,,sta. officina·, .nio. ba._ c!-1 

8 •••· com estas t•estt•tcçõos que vão fer•r d.retto• 
l'lUÍIO legitlmoo, muito _bel.ll fandctdo,, quo •• 
hio de extingir as f::>ud~s . 

Quando a. conociencia publiea pud~r aponta~ 
5 cici.~ tiills distínctos, cobertos da serVtços, qu·~ 
8 se in teres tu" pelo.s COII '~'' iiUbli•-aS, que pos-
5 sae~ reeursos sup·,r:_ores iquella...s que a. Con-

slitn;~o det •Í'tnlna p!Ltá se da.r o direito de 
:?4 ·voto ; quando • conscíoncia publica v~ rifle"~ 
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que esse• cidadãos estão exclaidos do alista
mento, alia ha da reagir contrA. a lei e ha. de 
influir no espírito dos executores della para 
facilitarem e.se direito áquelles a quem se lll'o 
quer restringir. (Ha divOTsos apart••·) 

Eu creio que não tenho sido ou>id0 pelos 
nobres deputados. 

Já fiz ver 'lue exist3m dewaas de milhares 
de cidadão3, pequenos proprietarios, senhores 
de sitios~ que possuem criaç.ãot que possuem 
pe~uena lavoura, que fazem pequeno~ negocias, 
que vivem independent~e e em uma certa abas
tança, e que entt·etanto não poderão ser quali
fiC:..do• em virtude da lei vigente. 

Ha. millta.res e nrilhres de cidàdãos que 
pagam avultados impostos municipaes. 

Ha. impo•\os wunicipa.es em todas as provin
eias, e em alguma.a dellas elevam-se até 
500$000. . 

Pois bem: um contribuinte q_ue paga esse 
impo•to, batendo ás portas do reg1st!'o eleitoral, 
é despedido, porque não lhe assiste o direito de 
interferir nos negocias publicas do Séu paiz ; 
nem sequer de interferir na constituição de 
sua municipalidade, que poderá g1·aval-o com 
i:OOO$ de imposto, em vez de 500$, si assim 
aprouver aos elei\os da lei, que o a&o em vir
tude de priD.cipios m.uito diversos daquelles que 
deviam influir para a constituição das munici
palidadeo. 

Não sei, Sr. presidente, por qne motivo nO:o Sé 
tem tirado corolbrios dos principies aceitos nar 
propria lei de g de Janeiro e no projecto que 
eata. eamara. diocutiu. 

Qual a razão de ordeJD. publica pela qual são 
adnlltti<los os jurados qualificados em i878 e 
1879 e n~c tod~ o• q u.J.iJi.cados até á época da 
lei 1 (Apartes.) 

Quem fui gnali.ficado em 1877 não tem direi to 
de i:ntEm"ir u eleição. Qual a razão que jllllti
fica a. preCerencia. dos 'l aalifioadoo nos doas 
annos immédiatam~nte auperiores1 Por que os 
veNadore3 o juizes de paz de i377 a !.882 podem 
ser qWilificados e não os de época anterior, 
homena respeitaveis, pessoas escolhida.s que 
prestaram importantes serviços aos municípios, 
como áa p:ovinchs ~ Por que motivo a.welles que 
exerceram o direito de eleger c amaras e senado, 
os eleitores de diversos q uatriennios n!!o furam 
eontamplados n& ~1C<Ip~ão fa,·oravel da loi 'I Por 
que motivo não se estende, sequer, esta con
cessão aos qnlificados como elegíveis e elei
wres no dominio do alistamento ant!rior, em que 
0<1 exigia como co:ndi~ão a renda de 400$000 1 

O Sr. conselheiro Saraiva, no Beu projecto 
primitivo, admittia esses qualificados, mas 
essa disposição não passou. · 

Na<h ha, me parece, que possa. j ustifiear se-
, melhante exeepção. . 

Cumpria, Sr. presidente, ao ministel·io 21 
de Ja.neiro indagar si poderia eneetar uma re
forma vasad& em moldes m1is amplos, M~ri
g~do as lacunas do proceuo eleitor&!, rec.:>nhe
"'d"" pela. execução da loi do \1 de Janeiro. Coll
ven':idoe eomo 1108 u~havamoo de q11e n.io aeria 
powvel levar a ell'e1 to uma reforma politica de 
UUliUlho alcance em condições !Jue c~~re~u
dessem ao alargaD~ento do ":ow ; ~onvenetdos 

mesmo de que niío seria talve• con treniente en
cetar essa reforma qua.ndo o pú• acaban de 
assistir ao grande debats que se .-erifieou por 
occasilíD de votlit'-se a lei de 9 d~ Janeiro· v•
ri:ficando todas ""t"" eondiçõoo, não pndiam~s to
":"'r a respon.sabilidllil.e g~verna.m.ental e polí
tica de fa~er pae'ltr o prOJecto <JUe se discute, 
d2sde que _não contavamoe obter o; a.larga
mentos reclamados pelo est1do da qu<istão 
(.4.poiados.) • 

Dosde que niío podiamos fazer paasar essa re
:form~, pareceu-nos prlldente agrurda.r melhores 
tempos p~ra leval-a a effeito ; mas assim uã~ 
.entendendo a. catnara, o ministerio ·cumpriu 
o seu dever ollerecendo a so> demissão â 
corôa. 

O Sa. lG~Acro M.utTrKs dá Ulll aparte. 

. 0 Sa. AFFONSO PENNA!- A dispensa de in
~rsticio & que se ref~re o nobre deputado não 
foi pedida por intermedio_do govecno. 

O S:a. lGNACIO MARTINS :-Foi pedida por 
um dos mais íntimos amigos do OJ.inister:io. 

O Sn. AFFONso P.eNN.<:- Os factos provam o 
pontrariodo que o que V. Ex. quer fazer crer. 

Declaro posiLi<a.mente que &ll!~ foi a reso
lução I! o gabinete. 

O Sa. lGNMIO M.utriNS : - O :rninisterio 
estava. morto; procw'ava um pretexto. 

O Sa. ArFol!!sO Pl!NNA : -O ll1inisterio en
carou esta. importante questão pelo modo que 
lhe pareceu mais consentaneo com os princi
pio~ do partido a que pertence ( apoiados ) , e 
eeja.-me licito dizer que esta queatão ha de ser 
a ba11deira do meu partido. A ~uestão que iez 
desce~ do governo o gabinete 21 de J o.neiro ha 
de coMtitlli.r a bandeira do partido liberal, e 
em torno deU.. llão de •e e•tender "" nossas 
phalanges,pllgnando pelo alargamento do voto. 
(Apoiados.) 

Não conheça, Sr. presidente, razão de ordem 
publica que e~ opponha á reali:<ação dessa idéa 
que nós considera vamos da gr•nde importaMÍA 
para o partido li.b.)ral, e as emendas feitas pelo 
senado ao prejeeto da. commis1ão mixta, alar
ga.ndo o voto, demonstram à e\'idencia quanto. 
razão ha\'1:. para ser reformada A lei de 9 de 
Janeiro, no aentidQ do p3nssmeo.to do gabi· 
neta a que tive a honra de p9!tencer. (Apoia
dos.) Ãhi ficam, Sr. p~esidente, milbare• de 
cid~J.dãos aem o direito do voto. 

A iniciar-se uma · reforma, Sr. presidente, 
deve ser no sentido de alarga!' as taboas do 
alistamento, conferindo o e:urcicio de um. di
reito s<'grado àquellea que, tendo ~s neoossa.rias 
condições d3 inde~,>endencia. e Nquisitos con
stitncionaes, pelo systema da proya são actuü
mente exclnido3. (Apoiados.) 

Vou concluir, acreditando ter explicado satis
fatoriamente os motivos que inJI.uiram no 
animo do minuMrio 2i de Jueil'() para fazer 
da não votação do projecto da cDmmissão mixta 
uma q ae•tlo de ga.binote, e e. prova à o acerto 
da noosll. recusa esta no procedilnento do se
nado, corpore.ção coll8ervadora., elll relaçã:o ao 
projecto que se diacute. (Muito bem; muito 
bem.) · 
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o Sa. Pusmt:ns:- Tem a palaVl'a o Sr. 1 Ao § 8• do dito artigo:-Substitua-se pelo 
Ignacio Martins. oGgninee: 

cc Fica revogad:l. a disposição do n. UI do.§ 3> o Sa. lG:t!ACIO llinTI:< declara que si do art. ao da lei n. 3.0Z9, qu&ndo exige .. pel'
nilo ha outros oradorllS inseriptoa, e!<le do. pa- C>pçio de ""ldo ou penslo para que possam os 
lavra para se votar· · officiaes honora.rio" oer alistados como eleiroreo. 

o SR. A.~Dl\,!.011 FJGUEIRA:-Peço, pala.vra. ÁS praças de pret refo~>ma.das, que pereeberem 
110ldo não inferior á. renda lega.!, têm <liraito a. 

requer 0 ser alistado.& comn eleitores. ,. O Sa. Jos:i MA.Jtum;o ( pela oT<knl) 
encerramento da discussão _ 

E' appr<>va.do o requerimento: 
Procede-se :1. votgção e sã:o approvadas as . s~

guin~s emenda& : 
Ao n. 2 do § 1•, acrescente-se, depois das 

palavraa-i.razão·de 6•/o-as seguintes:-quan· 
. to aos pradi()s , e de tO oío quanto aos tsrrenos 

de lnour& ou de criação ou que.esqMr ou~ 
estabelecimentos agrícolas ou ruraee- segmn
do·•• o ma.i• que e olá no dito numero -

Ao n. 1 do§ 4• do mesmo ar ti!l'o-Substitua~ 
se p3lo seguinte : _ 

4 A avaliação serã feita perante o j n1z de 
direito da comarca ou , nas cjue ti 1·erem mais de 
um j11iz de direito, perante qualq11or delles, 
c.om a.saistenci a do promotor publico, por dona 
peritos n omeados, um pelo cidadão que a re
querer, s o a11tro pelo administrador da recs
bedoria ou mes~ de renda, ou pelo eollector da 
rendas e:eraes do logar. . 

Os dttos peritos ee limit&rão a deelarar Sl 
o terreno tam oa. nãO o -valor exigido pela lei, 
de conformidade . cooo ó disposto no n . Il do § 
1° do arl . i•. 

Si hoover divergencia entre os dons, as 
partes nome ll'!o terceirv perito ; e, si 11&> che
garem a accõrdo, quanto " nozne>ção des te, 
serà o rnllllmo perito designado pela sorte de 
entre dous 11omes, pro11ondo um cada uma. de.s 
p:u:-tes. O terceiro peruo assim nomeado_será 
obrigado a ciugir-BG a um dos l'a.dos di ver· 
gentes. , · . 

Ao n. II do mesmo§ 4•:-Suppmne.m-se 
as p alavru c da comar~ ,., e ns seguintes, até 
.. competir "· · 

A segunia parte de1te numero aa.b•titu~-se 
pela segtJinte : c Cada proce8Bo poderá. refe
rir-se a mau d e um terreno possuído, uma v ez 
quo pertençam 11 UDl só cidadio. • 

.Ao § 7• do dito artigo : - Substitua-se a 
se&unda pule deste paragrapho pela. se· 
gmnt& l 

c Com certidão passada pela compete~te re
pl>rtiçlio íi.sco.l , d:> qual consta, não •o que, 
deade dous annos antes, pelo menos, contado~ 
do ultimo dia do prazo do § 6• do •rt . · 6• da le1 
n. 3029, o cidadãO poesne etrectinmente qual
quer estabelecimento . industrial, rur&l oa. com
mere!al., !JUS tam.bem que por elle tem p11-go, 
durante o mesmo t~mpo, o impl)sto geral on 
provi ncial de indual.l'ia ou profi•são, ou qutl~ 
quer outro be.ocndo no valor locativo do ~m':"o
vel, na importancia de 24$, dntro doa lim1tes 
da eidad~ do Rio de Janeiro, de i'l$ dentro 
dos limite& das outras cidades e de 0$ nos de
mais logare~ do Imperio. 

Não aervirão par& a p rova <!;& r&llda qua~
q~or o;~.tros iznpo; tos nio menc1on.dos na dota 
) eJ. ,. 

Ao § 9<> do dito ~rtigo:-Su.bo!Hu,.~ae pelo 
seguinte: 

" Ficam sem eJfeiro as palavras< os delega
dos e subdolegadoa de policia», quase acham 
no u. Ill do art . .{o d~< hi n. 3.029-• 

Na di!posição do n. XI! do mesmo artigo 
comprebendem-se 03 cidadãos qualificados j ll
rados nas revisõeS dos annos de 1878 e 1879. 

Ao n. V do § 11 do dito artigo:-5ubalitua~e 
sete numero pelo seguinte: 

q; Não· se ~dmittha a. ~rovs.r a renda l~Jl:al 
pelo va.lor loeati~o do predio E.lll que res1à1r, 
aeguudo oa ns. 1 e II do diro. art. 5~, ~en"? o 
cidadão que houver al11ga.do o pred1o ,nte1ro, 
s:llvo t~ndo este mais de uru pavimento, caso 
em que será. a_dmi tlido o cidl!.dão ~u.e tiver a.1u.
gado todo pa'<unen lo em que r emdit- ~om eco
nomia separada, pagando o valor locativo esta
belecid.> no n. I do mesmo art1go. 

Ao n. VI do dito § i1 :-Substitaa-se pelo se
guinte: 

« As disposiçõe• do citado art. 5• ~ as ~o 
numero antecedente são em tudo applicave1a 
aos subloeatarios, juntando e•tes o contrato de 
loe~çí!o ontrc o aubl oeodor e o locador. 

A prova da. effectiva residenci a n o predin 
é em todos os casos necesearia par a d•r aos . 
locatarios e subloeata.rios o direito a sarem 
alis11ldos. -. 

AIJ § i5 do dito artigo :- Supprima-se este 
pa.ragrapbo. 

O§ 16 do mo•mo artigo pa.ssa a. ser i 5. 
Ao § 17, q_uo p assa. a ser 16:-E~ vez das 

palavras c pro~& documental ,., - d1ga-se : -
c prova por escdptura pu.blita ou sentença 
paaswh em julga.do. :. 

Os §§ t8 e i 9 p a:ssam a ser 17 e 18. , 
Acrescentê-se o seguinte parag rapho com 

a numeração de 19 : 
cc Dv.s deeisõee das relaç<!es em caao de nul· 

!idade do a.li•tament.o haveri reourao paro. o 
suJ.>remo tribuna.\ de j uatiça que decidirá de
Jimtivamente. ) 

Acrescente-ao o seguinte paragrapho com 
& numeração de 2S: · . . 

c Sio apros pa.ra serem alistados. cvmo elel
tores todos os cida.dãos que, reun1ndo as de
mais eondicõe• legaes, forem matores d~ 21 
aunos de idade. • · 

Acrescente-a' o· seguinte artigo com a nu-
meração de 2• : . _ 

,. Para. a i• raviallo do alistamento doa ele•· 
tora&, alêm do pr&ZO m>.~cado no § 6• do art. 6• 
da. lei n. 3.029, serâ abart? outro p;az'? do ~ 
dias, que começará a c:~rrer no prtmell'o d1t. 
util do msz de Janeiro de t683, para o segnm· 
te fim : • 

Até I'Ovigesimo dio. dMte nl!!'!'o prazo. ~e~o 
ontregnea diNclatne:Qt.e ao• JO.Ue~> _de cll.!'el\0 
oo requerimenl?a competentemente tnstrnzdoo, 
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dos cidadios que th·erem. adquirid?• em_ ~r- ! ''bsolver o gove:no .da falb do cumprime11to 
tude da.s diopos~ções da pr~oente l.n, o d1ret~ . deote dB~er con ,b tne•o~al. 
d> secem. inclutdos no allstnmento dos ele1- ( <? _proJecto de finçao de forças de terra \>Or 
teres. j sohczta.çii:<> d~ Mbre deput-ado pela municipio 

Ou ditos juizes, até no uhim~ dia ~u ':aferido n~•>Lro H dadop•;aor~emdo.diaemUlll&d"ter
~razo, juLrarão provado ou ll1!0 o d1r0Ito da.- mlllada ses,ão. dtse11t1do ah1 dura.nto cerc t de 
1rn•lles cid~dãos, proce lendo pelo LUodo e ato.- urna hora a~enss -,o~ a 111 ,I! e illustre depnLado. 
tie!ecido no §9• do art. 6o da cita .la lei n. 3D29, foi post•riormente r1tirado da ordem do dia pel• 
c observando--se aS snbsequentes dis ·osiçõss weaa, nã.tut-almente d~ a.c.côrdG ~orno governo. 
c_1\ mcsm:l.lei eoncornentes ao alistamento dos (OontestaçálJ rlo Sr. m.it·ústro da. gu.e'f'ra). 
eleitor •s. · A declaração do nobre mi oisLro de que este 

0 art. 2o da proposição passa a tee a mune- ~rojeeto foi· r 'tirado da ordem do dia unica-
,., ,ção de 3•. » · mente pela mesa. pata ~ntJ•,rem os credito•, 
P~ço do sonado em 2 de Outubro dG i882.-~ nõo .<>OIItbina cum a <h nobra president.e do 

Blli'"é<O 'le Cotegifls,pres.ilonte.-An~onio Ca':- c~sa que. hap?ueos dias, d.is e que nadesi'3"""'" 
riido d" Cruz 3{acha,Jo·. i' secretano.-Barao ÇIIO das atortas para a oroem do dta tlDha 
d.~ Maman{f"ape, i o secretario. até entilu procedido semp1·e do accurdo com o 

O pt•ojecto assim approvo.do e emenda.do é governo. 
r~mettido ã eornrni~'ão de rejaoção. o Su. PAESIOENTE"- V. E:.:. dá-mo li-

Di.oussiW ~~~- pr<t] ecto • li. i?O concessão de cença ? 
cl"edüo ao nnmsteno do llllperm. . _ 

0 SR PA· STllENn::-T~m a. palavra 0 Sr.An- O SR. A.Notucm FlGUl!:ll\A:-Pols nao. 
àr1de Figuoiro. O S!L PREStnlONT~:-0 nobre ministro d" 

guerra ainla houtem fallou-me- para. que fosse 
O Sr. Anclrade Figueira perle d·< do p •ra. ordem do dia o ~rojecto de fixação 

que o Sr. presidente informe si o Sr. ministro d• fo".as; mas nttend 'n1o o ur;encia de en
do im.erio foi convid.,do para assistir a. esta trar •m em di~cussiío as emend s lo senado r e. 
oiacussiW- !athas á reforma eleitoral e a.n~ cr ·d to• ora en: 
, O Sn. Pal!sm..,N1'E d'clara que 0 n'bre mi- discussão, reso!v·u-se que ~ projecto de fi
niatro do imperb tem conhecimeuto de qu~ se xação de fo.·ça.a de Lena ficsose p .. ra a.manbi. 
catava hoje deste credito, m.s talvez uii:o prr O Sa. ANDRAol': FIGUEIRA diz que a e:.:
cesse comparecer por ter um filho em estado plicagão não 'Scnsa.a mesa nem o gov. rno, por
iC~ribundo. •;[e níio considera ruateria mais ur~ante no 

O Sn. A~ni\ADE FIGU:Eri\A. observa ·que na lmperio do que afixaç~o de forç\S de t~rra ~ 
ausencia. do gove,·no nii:o ê possível discutir um m •r (apoiaa:os), sem a. qual o governo não pOde 
f:~ojecto que so procuro. c.on:vortor em lei. sob m11ntr~r o exê .. cito nem n. e~quadt·n.~ e d8ste 
\iropostn do mes•no !joverno, e que pelas dispo- rnodo a c•mara v•i dejnr o governo desarma
•içõas do J•egirnento o pelos estylos inalter.•- lo dG do11s meios para manter a f<:>r~a publica 
·veis IÚ\ casa, ã 2'- discussão d!\S prJposta.S do dnrante o proxiDl<l e:s:~rcicio. 
;<o>'erno. como esta, deve a•sistir alga .n orgão Além disso a ex li cação nlto proeede. porqúe, 
d.o ministerio; portanto, qu ·si o honrado minis- si hoje ba materils urgentes no. ordem do dia, 
tt~ do imperio não se acha presente.. . ate ~qui a camara tem consumid~ o se~ tempo 

\'oz~;; ~-E•t~o prasontes dous ministros. em diseutit• proje~tos Cayapõs e outras preten-
çõ~s ind1 viduaes con.tr:J. o t hP!;11Uro ~ flntr~tan to 

O Sn. A~"Dl\ADE F!GCF-mA'-··. algum o11tro que 0 pMeMt' da eotnmissãQ rle marinha e 
n''mbro do g'OYerno p:>derá com :vonta;em sub- gu'rra eotA impresso h" m•titos dias e a re•ne
•ti!uil-<>. cliva proposla nílo tetQ •ido dnda par"' a ordem 

Si, porem, nenhnm membro do governo a,_ 
sistir o. discussão, terã a~ f••ndamentar um 
:!dia.mento ao ter~u.ina.r o sPu discurso; ma.s 
como n~o póde fa•el-<> sem que esgote urna d •• 
ve~es de f~llar. apr •sentará sobre o credil• os 
ob3ervacõc•s geraes que o re ·imanto permi!t:a 
e fo: >~nlarã as P"rguntas que tem de diri~>i• ao 
g:overno. 

: . Noto. que a ausencis do governo não é sen
f: l 't"fl'l sõmente Nt ra. a discussào deste P.: do outro-s 
creditos, que têm e<t •Jo e continuarão a. est r 
em discussão ; e~tretanto qu~ ella. é roa.i' que 
censuca vel na d1scussão da ti• •ção de for~"" 
M terra e m<r. que forom propost"s pelo mi
ni3te.-:io pMõsado nos nrimeiro5 dias da presente 
:ioessã.n, e c oja dí•cuss'1: o g-overn() actu.;.l não 
tL3m promovldo como lhe cnm:oria. 

Ha•ia d•sculpa desta falta: emq>.,nto a ca
mara· ae eccupaVll com a discussão <los ot•ç•
!llentos~ wns tenrio a c.ama.rá. eonclu do '·Ss~ 
trs.balho que. já. foi lJara. o senn~o. não •e póde 

do di~. 
O procedimento d~ A"ovemo e d~ maiot'ia que 

o acotnpanha ~•Lá indicando qual o plano que 
tem, a••im como o motive>, porque pas..ou aqui 
Um u.drfiti.vo, .,t'Ot'Og"'l.1ldO O Ot'~amento para O 
exereicio de 1883 a. 1884. · 

O SR- lr'llEFONSO DE ARAUJo:-Com a T"espon
s·thilid.,de d' V. Ex. e de todos os conservadores 
desta camara~ 

O SR. Am:>RAD~ FtGUETR·' responde que ho 
de expli~n.:r o s"!u procQdimen~o~ ~ diz; que o 
dfolsc,ndo do govern1 ern faz:P.r votar as duas 
leis d' forças, éstá in,li~ando q11e o additivo 
p~!li011 contt""?L <J voto do gover-no, P.-, porLanto. a 
a.ecusit.Cão teila â. o·· pmnçãa conS.onrarloril. d1l 
W ,·ot,.do uma rn'dida ~ qu~ o mi.nist~rio li
gava importan 'ia, é improcedente, "porque o 
ministerio_ não que~ia. semelhant~ a.dditivo 1 

como nãn que~ hnJ~ :\.lei rle. f1rç....,.s. 
Votando pela prorogaçilo do orçamento, 

qu~ndo. solicitnd• pelo ministerio de 21 de 
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Janeiro, e votando ·agora. p :t.t"t. o aetuo.J. mini&- I O pr oprio ~enado nllo osU livre de•~ ten
terio poc" outra prorog<Lçãn do orçamento para denci .. p •rs. toJos o• orçamonlos qna do lá tem 
o e•ereicio. de 1883-188!. o. o_ra.lor compre- voltado, com ·e <cepção do da ju8tiça, tr.u:endo · 
henden a&Stlll como os seus a.ttngns, qae o .~o- augm~nto de des,;eza.. 
verno nlll fazia grud~ empenho d~sa medida. A todas esta• consideraçõe' subleva ·uma 

Si o gorerno linha empenl:to em toro orça- capital. A rama.n deveria. ter vota. lo orç•rnento 
ment~ 'ara 183.3 l\ i li84. por quo razão ni'> t~m para 18~2 a 18B3 ató o Ji~ 17 de Maio, em que 
empenho de ter llS lAisde fo•ças de tel'ra. e •oar :findou a 1~ sessã.:1 legialotiva. 
par& o mesmo etercicil> 1 -Pol' rentura o orç>- N!io o fl3z, a r<>lp nsabili·lad<i não é da rui.oo
mento d~ f 8!13 a 1884 ó medirln go• ·rDDomo_nl~l ria; ó do go .. crno que diri{;i~> ontito os dcstinoe 
mais Jiec '88ari.a, do qu<> a lei de forças par ' o .10 p <Íz. 
mesmo ex"rcicio 1 Po~•·ntu•a o governo pode- Abrindo-se a cam~ra o :17 de J 1neiro ·só a 
r>. euen tar t. lei desse orçam 1nlo na parte r e- 17 de Abril, t.rea Ul9Z '' dap ,;. e q~a.ndo fal
lativa a,t)l minist.eriosda guerra. e da aurio.ha. ta.va um me~ par& t ermia "' a dessi l, 4 que 
sem ter •~ l •is que lixam a força ~ se c<uneçon ·'- discutir o orçameuto do minis-

Como.po tem po.Jt!!.r o s"ldo ao oxereito, si terio d , i mperio. 
elle não tem exercito ! Coro o pode :'à fazer as A mino ria n·ão t~m a menor respoutb:Iida
àes~ez•s do material e péssool dà o.rm~d ,< ei de e culpa. Na o podia. ee1· forçada a dar u ma 
elle n1o póde ter llor~nah ~ med'do. de confianç~. que i~ ,.erturbar o syste-

Por oonsequencia no s· Iencio do· gov~1·no em ma de :fi"' lizr..~ão do thesou •o, de eseriptllr a
promover o. diacnssão destas lei•. o oro.dor com- ção -e todo ·o r cgimen economico; porquo uma 
preheode o seu penao.mento em tr.<ta.r co1n cou"" é uma prorog •çifo de )oi de orç<>.monto, 
indift'erença. "' medid~ do ad.!it'vo qne rna.nd:m e outra coaza ü mandAr qu• uma lei votada para 
vigorar o orçamento ~ctual para i883 a 1834 . o exercici •·reja o imroediat.o. · 

O Sa.. Atmlr.'lo ns SrQoara& :-O governo No caso de ~orora~.ã • ha dttas ~eis que regem 
não a 'pediu . ~<>rém nãv pôde recusal4 • · o mes:no exercLcto, ha dons cr ed•tos. uon paTa 

' • • a recett<>. e outro p .ro. a de~~per.'l, e porlem resnl-
fl SR. ÀlSD!lADB F!GUitrRA : - E1• aht .. ex- lar e re~ultam de Í •eto inconv••nientes g raves. 

phe çilo ~o phenomeno, . excla."?a . oorad~r. O No c:~oso de voll:lr nmtllei pard.doisexo.re cios 
govcrno n ao 3..ped ucomo c uD'lpr1a; maa 'VlU-51e La uma só lei.. e nio ba por~a.n\o os mesrno~ 
forçado a accettal-a. lnconvenienl•s, nem os mesmos p•rigos " per-

O ~verno tecn nesta casa nm orgão, por on- t11baçào para. a escriptut'*oção e fisc.Jizaç!io d a 
d• póde exprimir-se, é a commissão de orça- receita puhlica. 
mento, eoinp? •ta. de .repres ntan1es de soa. con· .Ma>, si não se com~ria e,.e priun ·iro d .. ver, 
fiança, seus intimos amigos. Eatn comwis•ão perguntem em con·•clencia, cumprir trn nor 
não a·wesentoo semtlbante additivo; eó.uente ventura o dever de votar o orçam .nto d~ 1833 
tr<!s d& seus · membNS lembraram-se de apl'e- para i8~ durante esC& Be<São leCl'isl&tiva que 
sent.ar a medi ,a. cotDpÇOil a 17 d • J unho e t ·rminou a i7 de 

Em Ulll ce ·to di .. de'aessio· foi lido no mo ... , Setembro~ PoNentuH po·lerá a cam•ra eom
ap •i•da o. declarad • ~ discusaão coítjun' ataen- prir esse d werdul'anle os poucos dias de pro. 
te com outros additiv06 . No dit seglltace, abrin- r.Jgra.ção qo ' lhe re.tam 1 · 
do o orador o Diari.o O {fie~! não a viu consi· Pois, 8 ,c!ama o or•dor, ai vós não eampris
gnad> como tendo •1do :.po13da e posta. ~m ex e- les. ou p or q11e nfo q uizest" s ou por que não 
cueão. . p11d •ates, ou omfi ,11 por 'lua 11iio soubeates. &a" 

Teve de reclamar da m~sn porque a sua ~n· dever constitucional. querieis p1rveotor& for
t?n~lo era. no ;o.so desses lllustreu membros r~- çar-nos a. medidas ~x.traordinarins de proro
llrarom a. m edl-1!'-pr •pol-a em ·~u nome: por- gração do orç~mento actual po.ra n111 n wo 
que na:o ~rs. mau do que a . sa.tta açãu de. '~ exerci(!ÍO, medida qne nót L' e pu tam~s mais 
oo~promlS&o q un t<>ma.ra na dtscu•são do m~01s- peri~0,._ do que um orç3m.mto para. doas exe!'
teno da fa.zend4, que prnpoz ao n11bre ~LillSlt•o cicioa ~ 
~Iterar a prop st··• •presen t'\da. em Jane>ro que • 
se achava em p:LI'te prejudiOAda pela proposta , ~ Sa. IL!HIFON~ D!J Au.VJO • - A responsa-
npres~ntado em Maio, que continh.' informa• bilida.ie -er.< da. m•1ona. 
ções mais veridicas e mais · aproliaudr.s da O &I. ANnn•n:s l'tGOBlllA diz que a !'ll' pon-
venlade. sabilidad • :ficou sendo ainda da maioria, fOr-

S. Ex. acolheu • i.!éa, varias d .. em~nrla• que a maioris. denegon o Ben voto. . 
apresentado.~ ~lo · ~riJ;dO!' foram a. pro,•adas e 0 Sn. lLDEFONSO DE .Aa&l!JO : -Eu votei a 
por oons ·que neta a 1dea de que ... te orçam- nto í r 
regesse "B.âO só oito uu:1-es restante"~, mu a i nd t avo · 
o exer'oioio prodmo era nma idéa que s~· O Sa. A"Dl!.ADE FtGUEll\À re•ponde que S. Ex. 
ach<va por assim dizer .nal•lralizada., acai ta n'-<l fez parte da. maiorio. A maioria n oquélla. 
pela oáln ~~ora, sanccionah po.lo seu voto, visto se<a~o· tant'> a.divinhou q"e a U oa não ora a gra
q_ue co:o rolaç~o a v~rü.s verbas de despez~ dto.l'el ao governo e qn • o wini•terio a aceitava 
tinh~ vid<> ad •pta.da • proposta do gor~mo p ra de má vonta!e e por decencia da. sua posição, 
eBOO etereicio. quo P.ssa. ml\ioria, pQr 41! "o10s,-deneg1n a. me-

A u m aparte do Sr. J. P•nido r'Sponde q ae di.la ~o govervo . 
ha oempre per 'go em novas •li•cue»-. de or- A•aim que tomoa " "S'"inte re«ulta.do· : Si 
çt.n:ton io, porque. a ~~apeza iàhe sempre aug- a.quella medid~ er<~. mi nio~e:-1 .. 1. a maioria, neae 
menl.lds. · · dia, abandonou o governo, porque votou contro 
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ella. Si a. accnsação qne se fazia i minoria, de 
votar ama medida ministerial, é ama aecusa.ção 
íund .. da,u ora.dor revoole o IU'gGmento o diz que, 
el a medida era ministerial, a maioria nessa dia 
aba.ndono11 o ministerio, porque votou contra 
ella. 

Não é posaivel fugir dest~ dillema. 
Si ao cont"ario o voto da maioria nA'o expri

mia. deseoafia.nça do ministerio, desconsidera.çllo 
a. um pedido, que elle porvant11ra acolhia, apoio 
a uma medida gJvernam3nlal emlim, a coase
quenei.a 8 que o voto da. minoria era muito :na
tural, po>quc exprimia o dever eonatitucionál 
que a maioria não soube cumprir e.m tempo; 
era o correctivo a uma f.Uta sua e era sobretudo 
um meio de~ente de eoneiliar os dev~res eons
ti.taeiona.es ~Jn as oonnniencias da a:lmínis
nistr,,ção, a politioa com a mesma adminis-
tra.ção. · 

E' preciso que os pnrtidos, eomo o,s indiví
duos, tenha1n dignidade, sobre tudo nos mo
mento• de perigo, nos momentos de erise. 
· O parti<lo conservador deixo11 wn e:templo 
fecundo que nós entreg•mos à meditaçtío de 
nossos adveraarios, vot~ndo no anno de 1877, 
quando nós tínhamos cer~eza de qlle o po_d~r 
J!OS es:apava., um orçamento para o G:terctcto 
prorimo aeguiilte. (Apartes.) 

Tinh=o• certeza. O deb:l.te não offereee 
opportu.nidad.e p~ro. que o orador a manifeste ; 
ma.s declara .aos nobres deputados que nenhum 
conservador um pouco vidente, podia ter a 
menor duvida de que o poder nos devia escapar 
por amor da refvrma eleitoral para o regbn~m 
di Neto. 

O partido conaervador estava di vidi'lo a 
oemelb.anle respeito. Um. grupo numet·O<>o 
desse partido qneris a reforma e outro grupo 
llio queria. ; havia, portanto, vm fa.ndnrllento 
para que o poder nos fo,se tiraclo, afim de que 
•emelliante reforma fos~e ensaiad~. (lia o.lguru 
11.partes.) 

Na questão do elem~ll\0 s~rvil m11davam as 
u coilas de figura ; tra\ava.-se de uma refor
m~ aooi.! que tinha o apoio de um:r.fracçio im
porea.nte do partido eons~rvador e o a.poio do 
pa:"Üdo lib~ral. 

Em todo o caao, •i o partido cons~rvadorpóde 
supvortar aquella diviailo inteat\na, que duou 
alruna annos, não era ra.~lo par& qu• pnde•se 
supportar uma segunda divisão. Um partido 
póde aolfrer uma divislo, n[o duas. 

O Sa. lLOEl'ONso DE Aa.wJo : - Mas elle 
está dividido. 

O Sa. ANDRADE FIGUE!R! pede que nio ae 
. discuta sobre esse ponto, porque é larl!O de 
maia, e se d&sviari!l. da. rób. que vai aegnutdo. 

Como quer que agja, 011 eert ' Za pare> una, 011 
probabilidade pan. outros, o certo é qu~ a re
tirada do partido consenador em 1877, quando 
vot.ámos a lei do orçamento, era um facto certo 
ou provavel, era em todo o caso um làeto pos
oivel. Pois b~m, ~~~ n!lo hesitamOf! ; o addi
l. " fazendo extensivo o orçamento de i 877 a 
1878 ao enrcicio de 1878-1879, foi votado 
~m"' menOl' diaerepancia e eom a mesma sere
:nulade eom que nós votava.m.oa o orçam~nto 
para. o exercido penienta. 

Não hesitamo• um inatante por qoe a digni· 
dade d? parti~o P.edia .que Dlo deixassemos de 
C!lmp~tr o maus 1mper10so dever constitncional, 
qual o o de votar com antece:lencia o orçamento 
pa.ra. o exercício futuro. Não hlltlitamoa em ''Otar 
esta _medida! .IJ!lrqne a. dignida~e dos partidos 
conaute, pr1nc1pllmente no reg1men livre em 
desat&r a• mãoa aos poderes constitucionle •. 
e:n não querer impor-se ao poder moderado. ~ 
conservação de um partido 'l ue elle porvent!lf~ 
repute gasto ; em deiur-llie livre a faeuldade 
de ehlmar ao se~ço publico aquelle dos parti
doa que ella entender que a conftançs nacional 
lhe indica, e ni.o aquelle partido en&a~J.uecido 
pela posse do po~er que queird agtrrar-se ate 
mesmo 6. preter19ã0 de deveres constitucionaes, 
CúDlO a. ontrs.s tantas t~boaa de salvação ~~>r& 
impor a sua oonserva~ão no podor, · 

O SI\. ÁNTONIO l:>l S!QUllnu:-0 m eio IJU ' 
a na.ção indica ao poder aioderador só póde ser 
a c:1mar& dos deputados. (H o. outros apartes.) 

0 Sa.. ANDIU.nll FIGU:Enu.:-8i é . o voto da 
cru:nara o thermometro da opiniãn nesb que•tão, 
o partido liberal foi condemnado no dia em quo 
a camara voto11 o additivo ; porque nesse dia o 
ardil da. maioria, negando ao governo elsa me. 
dida, foi a.nnullado, votando a eamara por i O 
_votos de maioria a prorogação do orçamento 
para o exercício futuro , Nes.se dia, 11i roa.l· 
mente o pa.rtido liberal queria por aquelle meio 
impór-se, esta camara. ann allóo semelhant~ 
ardil, porqu0 o impedill. . 

Maa como quer que seja., o orador p~de hoJe 
ao goTerno que em aome da mesma deceneu 
constitucional que o levou a adherir, si be!ll 
que constra.n~iaamenle, ao additivo a que \em 
a"llildiao ; pede â illn3tt"e m aioria.. . · 

0 Sa. ll.>tJRE~ÇO DE Al.'3UQOEB.QUB (ministr~ 
de estrangeiros) : - Si o go-,.erno ae tivease 
opposto &o additivo, elle não teria pas•ado. 

O SR.. ANDRADB FtGUll lltA observa: que o no• 
bre mi:nistro obriga-o a esclarecer mais este 
ponto. · 

O ora.c!Jr já alludiu n que aepa'IS011 no seio da 
cotÕD!iealo. Em um.. commisalo de nove mem· 
brO&, &penaa ae encontraram tree que leV&SSem 
á meaa. o addi~i-,.o, que se procurou depois ar
redar ~a di11e11uio; e si porventu~a ell~ foi 
no'l3lll.ente apreseo.tado, lido, apoiado, impresso 
e :finalmente votado, foi porque o orador fez 
questão e declarou que .o queria sobre a me,a, 
porque caso !oa~e r etirado, o apr3Sentaria em 
seu nomo. · 

Procedendo-se á vola.çiio, amigo! íntimos do 
goveroo, a. maioria da commissão de orçamen
to, · nio menos de seis memliros, aqaelles que 
tem apoiado o governe em tod&s as votaçQes d~ 
confiaaça, votaram eontra a medids. (Apartei.) 

Isto prova que c governo não se empenhava 
p~la votàção ; portanto, a minoria d~u um voto 
hostil ao mi11ioterio votando a favor ·da emeD· 
da. Nio fei voto de eonfi,nça, porque o mini•
terio não queria esta medida, foi uma medida 
governamental, e o partido conaorvador orgu
lha-se. de jamais ter r ae,.sado meios de vida • 
v.m gw~rno ~egn.Je.~ ds seu pa.iz. (Apoiados e 
aparter.) 
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Intiln&liuda o governo para que dê u ma são competentes pa ra llizer ; os· conservadores, 
pro1a de ana sinceridade, com relaçio a mediàa 9ue ~êm sem dctrida o direito de saber o que 
votada, promo-vendo com urgencia a discuaaã:o uto_ e, acham-se em grave~ di11iculdadas para 
das leis de terra. e mar p~ra o futuro exer~ 4ec!dtr o ponto ; ma! que não é liberalismo, ha 
cicio· . . mu1tQ tempo sabem o oradot e s eus amigoa. 

E•;'"-" leu . deVJ.am aer dada!; para a. o-rdem (Apartes.) . 
do d1.a s~m 1nter:upç~o, porque não ha dever O partido libor&l. sente que vai f&l.tando ~ 
constituct01u.l mats. ngoroso e urgente de que sua milea:o. Da.hi eab te~giveraação, que é 
votar •••ns dua~ ~e•s annuas qu:e devem. reger ~ natural, e a descon5an~ do que o go.binoie 
no ~nturo exerCielO. . . não cumpre o seu progra.mma ; dabi ost9. sas-
~· o ll'oYern<? se mostrar ~ndüferente como peita de que o poder vai fugi,._ lhes, inspinndo 

ate hOJe,-depols de tantos dias, em que a ca.- o sentimento de faltarem o dever eonatitucio
m~ra 11.ão 1em. Il!uito. trabalflo, p.ide-se tirar nal, qual o de dar moioa de vidl ao governo do 
a tll~çso do q_ue l1ga. a t;natena vo\a.da pela ca- paiz. 
:rnara tanta lmportsncJa, como a :fixação d e O ors.dor não póde oxpHear de outro modo o 
forças; porque, repete o orador, uma eo11sa ó phonoroeno polttico que se observa. 
complemento da outra. Ainda h~je, depois do brilh.ante discurso do 

O govern o tem orçamento vot~o, m1a nlio nobre depntado por Minas, da.ndo as explica
~eri fazer despezas aem as hlS de fixação çõoa, infelizmente tardias, porque o ministerio 

forças. ~ de que fez parte, não podia patrocinar o pro-
O SR. 1. P.~:NIDO:-E' prorogar. · jacto da com~issão mixla, assistimos ao encer~ 

ramen to do dtscussão sem que uma voz se· er-
0 . S11. ÂNnRA.n>: FtGIJErllA . t~m !!"curado guesae para re.>ponder ao nobre ex-min U!tro. 

exphcar o "Voto que deu ao addituvo. Es~e facto impressionou Jlrofundamente o ora-
O Sa. J. PEi~!IDO :-Não tem explicação. dor, porque d eu-lhe mais um documento do 
O Sn. Arouns: FrGUEII\A diz que tem tanta liberalismo que anim~ o ministerio .. 

explicação como o voto do nobre deputado que Asaum.p.to como eete, ~onto eard1al do pro. 
lb.e deu o a parte. S. Ex. entendeu hOBtili&aP 0 gra~ hberal, ~o podia '-Sr votado de afo
xninisletio, negando 0 11811 voto ao addith ·o • gedilho, como fot , em todo o curao da dUI-
o orador entendeu manifestar hostilidiLde p rO: cus.são. . _ 
ced,ndo de modo contrario. Na 1• d;scussao racord.l.~se o orador de que 

.Assagura que o se11 voto foi. hostil r acredit& ~ouve pedido para abreVtar a ~5agem do pro
que o voto de seus amigos politicos não 0 foi Jecto, a 2~ encer;ou-sa _ depo1s de fa.llar um 
menoa; e sem qnerer conjecturar m&l.ieia da d~putado _; a ~ discussao durou a. pena' dous 
parte do n obre deputado por Minas, entende d1as .e nao fot tão e.mpla. como o asaumpto re-
que o voto do S. Ex. não foi m..i5 innocenie da quena.. . 
que o do oradol'. Depots deste atropello o. proJeeto volte ~ 

& spondend.o. a &l.guns apartes diz que não &;!nado C<?lll e~endas n o ~nttdo ~be_r~, COI!lO.J& 
aabe si o ministerio actual algum dia podia tinham B1do fe1ta11 no prOJeeto pnmtllvo (apola
merecer a eon:tia.nça do partido liberal. E ' uma. dos), e o encerramento tem. l~gar sem que se 
.questão in.Leati.n:l. que deixa aos nobres depu- leval!tasse uma voz da r:na~o~ta, respondendo 
lados 0 direi'o de ventilar; ma~ decla:a quo 0 ao. discurse do li;Ob_re ex-mtm!trJ da guerra, 
miniaterío com a. politie~t. q ue tem seguido, sem que· se permtltJ.S•& á fracça.o conservadora 
apezar do program.ma qll.e annQllciou, póde re- dar a summa das rn2ile1 dJ? aau voto. . 
present&r ludo neate mundo B11bln.nar, mas niío O oriLdor só ~e expüco.r ~tes ac?n toct
um gabinete do partido liberal, que wn.ha con- ment.l& pelo r eeeto a que alludiu : ~ hbe~11 
scieneia de sua miuão. (N/Jo apoÍ<IdQr.) ae~tem que o ~ar lhes escapa! e e preciJo 

adiantar a votaçao de cartns medidas. 
O Sa .. lLDEFO~so DE ~u:o:- Desenrolou Respondendo a u m apar te óo Sr. lldefoneo 

o progr&lllllla do seu parhdo. de An~ujo, diz o orador que a aecnsação foi a 
O S!l. ANDRADE FrGUEIR.A. contesta dizendo, mais formal e a =ia gra.ve, porque o nobre 

que desenrolou o programmt. do partido para ex-ministro da gnerra coUocou fra.ncamenta a 
conculeol-o. · questio no terreno poli t ico, docla~ou qoe na:o 

Em referencia às franquezaa provineiaes sns- queria esse pl"ojecto, porque elle restringi& o 
pendeu leis ~r teleg-ramma.. Em relação ao direito de -voto do cidadão, ao passo que o pro
livre excr eicto do voto, que é um dos artigoa graiDID:l. do partido era., não o de restringir, 
do progra.mma. liberal, ou deve ser, ainda h oje mas o de !).largar esile direito. 
Yotou~e u.m projecto. que o governo patrocinou, Respo.~:dendo ainda a u m aparte, diz que o 
sem discussão, -vindo emendado do senado. minil;te~io passado oommetteu erro grave, !a
Com. relação a responsabilidade do poder no zendo desse projeeto q,ueata:o de gabinete. Si 
proees•o eleitorru e como prova. de sm abs- com efl'eito a. di.scussio e a votaçi<l do aenudo 
tençi(o, lêmos oa actos que foram hontem e hoje demonatra.ra.rn que, quausquer que fossem 01 
dWontidoa "nesla eamara, pratiCados em relação defeita• do projecto votado pela e.amaNI., ett 
a provinc~ de Goyaz pam aaegarar a reelei- este susceptivel de ssr ahi emendado, er~ iato 
çj(o do Sr: ministro da agricultura. (Apartes.) razão bastanle para o ministõrio não fazer · 

Já vê a camara que o p rogramma, a <!,De ae questão de um projecto apresentado pela com· 
refere o nobre deputado pela Ba.bia., fo1 eles- l!liuão mixta, da qual fa.ziam parte membrO& da 
mentido em saus pontos capitaes, Si isto é· sua inteira confiança ; era razão para que elle 
liberaliamo·, oa nollrea deputadoe da maioria acolhesse o meamo proj~cto para a diacusoão, 
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porquê com b~iL vontade a. discussão illaatra. e 
1nelbura. como succed·~u neste caso. 
Ma~, si o minist.erio 21 d' Janeiro era sin

cero no seu pro {l'a!D.m~> de aLu-gar o ·s11ffragio, 
por i ue a. gora, retirado do poder, não apresentou 
elle um projecto no sentido de su~_s ide""~ Por:
qu · razão não for~uuloa bases ~ara es•e a.l•r ra
mento qu-. pretendia~ Porqúe razão não afron
tou a maioria. da · cama.ra. pa.•a Ca.z.et> votâr s?-a~S 
idé o a, >ssim corno afrontou-a par.l votar aqmll' 
que ollejulgava prejulicial •o pai•? Poisunu 
commissão, como a que f~ i nomeada e olla qual 
í•zism parte amigos iotimo>' do ministerio, 
podia rormul:!.r um projeeto <ple fosse suspeito 
ao meslllo minisl·•rio ~ 

Por ·erto -lue não. 
Portanto nisso não ha mais- do que a con

firmação do q o1e diose o Sr. Farreira Vianna, 
depIlado pelo 12• olistriclO dn Rio de Janeiro_: 
"' O partido liberal no poJer esqnece-se intei
ramente d, sua• p-rowessos, dos seus progra.m
rnas, da.s suas idé:1.s; sú se lembra àe de no: n-i
nar-se liberal qu 1ndo ca.be, q naodo está em 
oppos\,ão. ~ 

Tendo hoje maio ·ia, o mesmo partido podia 
ter vot:Ldo o projecto de lei al,..rgandJ o' direitos 
dos cidadãos brasileiro': não o f •z. No dia em 
que C<lhir dira que emi'eohou todos os esforç3s 
para. a.la .. gal-os , l mhrar se-ã entà1,. da sua 
baodeira e para isso desde ja ath·a esta semente 
-:q I!G.um .i e seu~ mi niste,ios cahiu po•· '1 ner- •r 
aquillo que a maioria li 1ersl da camar.1 nãoquiz. 

O ond,l~ d h::9. esta flUSstã ~ p~l'ft os no jre~ 
dep•lt:Wos da maioria a dec'direm en:re si; 
perLence isso à vida intiLua do ~abinete; m lS, 
e< mo membro do va•·lamento, o uoand 'do direito 
que lhe ::.s;isle, de saber o q•>e est~ represen
t:J.ndo, rape~irá quees a silua~ào não tem hoje 
de li"''"'! nem mesmo o rotulo. porque até este 
é contestcodo por membro$ au torizad JS da me;
m:l ru~ioritt. 

E' uma situação mol'ibunlo., que jo pet·deu 
a Rna razão d ' ser e que vai perdenrlo a con
scie 1ein d·L fsUa "!tildtencia.; B uma ~ituação que 
já não vota. orça>nentos para o go\·erno. por
que recei l e3.h.ir a.mn.nhii; é u .uo. situação que 
não vota e:s:ereito P"l'~ este pa.iz e e&quad••a p .r a 
mant•ras nos·;as costas~ porquerec.ttia que es;e 
exercito e essa· esquadn t~nb.~m de $et•vit• "o 
pa.iz sob o S<>"<lrno d0 ~lU outro .p.,rtido: 

ReBpond -ndo a um aparte do Sr. Ratisb1na, 
pergunta o orador qual ri o reoeio, que telll a 
maiori 1 Hbera.l1 dG (•umprir este dCi'C:" con~ti .. 
tucional? E' o d · cabh· amanhã a situação, é o 
dP. n§o estar ella amanhã no poder, o que é 
alias um faeto co1w.mnm~ mn accidente na vida. 
dos p.\rtiào• e uma. fortlln/1. até par • a mesm~ 
situ·<ç»o, que jà não sabe o que faz ~r do po ler 
. Mas, em nome d 1 pai>:, em nome do patri<>

nsmo, de que ~·dos os meonbros do• camara 
são riotados e•n !\'rio •levado, pele qm não sé 
desco~, a 1'0 tação das forças de te~ra e uw.r 
JUl'~'~ o ax •rc.icio futuro, o que intereGsa. !t'ra.n
dem'nte a nação, o, cooservadores votarão 
par e sas me lidas, ainda e<.m risco de continlt!l· 
rem ns,li_b~raes no ••oder; o que ~tqu•lles n.ão 
queram e que ae reprod•tZl -pela seg,>n~a. ve.z 
nes~~ paiz o faeln, qu ·,i á n·ll~ se_dou por oc" 
eastao da ascançilo ào partido liberal em 187!!: 

en.tão, -pela. primeira· vez, o noa~o bello 8DV~rno 
canstitucional repres~ntativo ficou rAhai:lr.•do ã 

_condição d saas dict.oluraa militares. q_ue da
geliam a> rel'ubli •a.s hespanholas Sul Ameri. 
ca.nai!J. 
' Os p~deres publicas msntiver~m o exercito 
e a esq_ oa.Jra. sem uma lei q_ua obrigaose 0 
cir!adão br -zileiru ás arm•• e a. nação â obe
dieucia. i •te ac\0 d-, d ctadur,. deu-se p ·Ia 
primo.ir' V"Z e para gloria do partido liberal 
a respons. biliJade é toda sua. ' 

O S11.. LouRENÇO DE AL!lCQUERQUl'i {minislro 
de estrangeiros):-F ,i nm er1'() 

O· SR. ANoRAnE F!QCEI!\.1. diz que nea•o 
c so, porque demo ·ar o cumprimento deste 
dever constitucional de fuar as forças de terra. 
e d , mal' p·tra que n~ se reproduza seme
lhante facto? 

O Sl\. LoUllENÇ> o"E At.sOQUEli.QUE (minist~Q 
rie e•trangeir~s) dech,•a que na sua vida polí
tica. n:lo encontra acto d~ que mais se arrc
pe1ld& do que desse. 

O Sa. ANDRADE FIGUErl\.1. jlllga alt..m,nte 
honrosa. a declaração do nobre ministro de 
e>tr<>ngeiroa que o h.onra sob,• modo, e m st ... 
que todos os homen' politicos estão cooven-
idos, de um prioeipio e 6 qu ' a réspoWJ • bi

lidade dos actos prnticados por um partido e 
collec tiva, não póde co.upre hender a reopun
sabilid ode .l • cada u.u dos seus membro•, 

Entendendo q"e os homens de partido.de fe,e 
crenças politicas po ;e..:~ t ,r a ~ond ·s en encia 
de aceitar a. ty•·annia Jos ,,artidos a que per
tencem, ma é-[n .. s honro•o s 'Dlpre qtte p •d ·m, 
com' acaba de p1•oceder o. nobre min st1·o de 
estraogeiros ter a b.ombricb.de de declinar de•~~ 
raspomsabilidade collectiva g_ uando se tr • ta de 
um t'J.ct.o deplol-a.vel como o que acaba do 
menciunar. 

Si o exercício não foi utll e não pôde eon
co~re·· p~l'B a nossa odu &ção c nstitucional, 
p::L'"- a mnrcba. da a<l:uini•~ra~.ito, oer:;-uuta 
:i illustrada m:tio"in e ao ministerio por~ue 
d mora ossns d oscussõ ·s, que orâo ur• ntes qua 
deviaru tt~r mat-ehudo pari c pas.su com a. disc•1s.o 
'ãn do or~anuinto, po ··tno o orçamon!D votado 
sem ost a !ois não JlÓdo ;cr cumprido 1 
os~. AsTONIO DE SIQUEIRA:- Nós temos 

para. o anuo dous mezes J.e sessão ant:;s do exer
ci cio. 

O Sa.ANonADE ProuEmA d:L que não ba•lam, 
que o corpo legis!ati vo deve votal-as previa- · 
mente, porque é pcacizo ro ll"nt 1t soHndos 
pa1· ~ o exercito e m · rin.heiros ara a armada, 
bem. corno comprar o JIJ"'teria) da armada, e 
tuJo isto se deve fuZ3r com antecoJen
eia.. 

Já dechrou que ia fundamentar um adia
mento, peque precisa f•zer algumas pet·
guntas ao 't<'lvcrno e. respeito _deste credito ; 
não 5e a c bando p•·esent' o nobre ministro do 
jmperio, pelo motivo deloroso 'lue o opprime, 
pro ·OI'a ett:cti>arnente o ad1amento· até que 
S. Et. possa comp•recer, isto no caso de 
algum merubro do gu~erno não qu•rer re•1·on
der 4• pe-:gnntas qu' -vai dirigir-lhe_ Rece
bendo resposta, como não tem interesse nem 
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intenção de. protellar Ó debate, da.r-se-á ou p&ra fõra do imperio. Ora, o príncipe O. An
nio por satisfeito, e votar& o. favor oo contra tonio nasceu em Pariz, e portanto n[o póde ter 
o credito, o que n§o pMe conscienciosamente direito aos a.lime~tos del!de a. data do nasci
fazer tem essss respostas. mento." Os outros· é sabido que acompanh•ram 

A sua. primeira pergunta consiste em saber o os eens augusto• . pais e por consequencia não 
motivo porque tendo nascido Suas Altezas os t êm ttunbam direito a alimentos tlur~nte a sua 
Príncipes do Grão-Para, D. Luiz e D. An- auaencia do imperio. 
tonio em a.nnos antel'iores ás ultimas leis de Sabe que o nobre mi11istro vai r espon der-lhe 
orçamento votadas, não se consignaram fllndos com 888 ., eorruptelb. que se tem eternisado 
para o plgam91lto dos alimentos para que a entre nós, de dar-se lieenç:>. indefinida aos priu-
propOOtado governo pede oredi to. cipes da casa imperial para rcoidirem em ;)ai• 

Irá. por P •rt.es, eatrangeiro; JDJl& eómo ropr.esentante da nação 
Suo Alleu· o Prineipe do Grão-Par:!. nMceu ho. de sempre recl amar conlra semelhante cor

em i5 d e Outubro de i8il:i. Posteriormente á ruptella de que a constituição não. cogitou. 
data do seu nascimento tem-a3 confeccionado A eonstituiç§o foi assli.s liberal e gen~ t·osa 
neste lrnperio nada menos de cinco leis de or- eonsiA"n~ndo alimentos para t Qdos os príncipes 
ço.menl.O, além de resoluçõ~s e&pee!aes proroga- d~ casa imperial. 
tivas e taes alimentos lião foram attendido3 em 
nenhuma dessas leis. A ' proporção que a família imperial fór ou-

O principe D. Luiz nasceu a 26 de Janeiro de gm entando esta. disposição póde torn•r-se, corr.o 
! 878. 0 credito pede \"Oncimontos dosds esse já. se vai torrundo onerosissima pora o )l~it . 
dia. até 30 de J unho de 18i9; porque razão os Si além dos oni!S da. di>posição constituciona!, 
alimentos devidos a Sua Alteza durante esto .-inda fór elle ampliar na . pratica, hl\ de se 
período nio entraram nas diff·rent~s leis de chegar a ponto de •••• insuffi oiente todL a 1'6nh -
orç&mGntos votados de pois des 1,. data ~ publica para alimento de príncipes. . 

Sua .Altem o principa D. Antonio nasceu A disposição da constituição j:í se afig.ura 
a 9 de Agosto de 1881. Pedem-se os seus ali· tã:o ansrosa 11. bons ospiritos, <:tue n~o fult:a. quem 
mentoa .até 30 de Junho de 1882; e porque ra2ão entenda que a. disposições sobre prinoipes da 
ainda nlo se mantiveram cales ·alimentos na Camilia imperial referem-se aos principeS....JI\lc9 
proporto d,e orçamento que a c:amaro vot.ou est• tàoo d ireito á suce3ssio, ao herdeiro pre~Jll!)i!Sf\;Q 
anno pan· este exercício? e ao príncipe do Grão Pará. · -<'-~; :· :, · 

Acharia vantagem em inclu!r eates pedidos E' est~ uma ,opiniA:o de pessoãiriiÍÍlifo resp~i-
na lei _do orçamen to .ni!o só porque era mais t.a.veis; mas. d eclara o orad.or com ·!ranqu~za 
regulAr para a. esoriptur"â~ão a tnQemo para os e. sinçeridade qu~ ljão ~~mi:tte semolhante modo 
debates, mas ainda por uma q11estão de con· de _pel).sar potq11e .eo~end~ que a pbr,lle da 
veniencia, das discussões da camau. co:leti~!lição :çefe.::e·&e .·a todos os membros da 

Invol viclos a•aim ·eate&..elêmento• com os 011- famili"a imperial. . 
tros, não haveri!'>· udiiiiicussio como esta que . Depois da collBtituiçilo tratar especialmente 
·seria in con venienté, si tivesse de descer a. por- . do herdeiro presumptivo e do príncipe do Griio 
menores. · Pará, refere-se a todos os mais membros da. ia-

O que vê é que se i nsta por alguns dias de milia imperial. 
alimente. Qa er saber do gove~·no quem fez este Eatende o o1·ador que esta di.spo,ição ó e on 
pedido. Nf.a foram os priuclpes por certo. O v enient• um~ vez .que se m~ntem o syaterr.a 
príncipe D. Antonio tem apenas al~ns mezes, monarchico. 
não pOd~ fallar ainda para pedir ahmentos. Os A todos os membros da família itnpGrial, a 
outros de tenr~. idad.e tamb~m não podem ter nAÇão na proporção dos seus reeureo8 deve dar 
feito &&!110lhan te pedido a crê que o Sr. Conde maios para. um" o;uhsiotencia doocn te aflm d& 
d'Eu n~ {lóde ter pensado niss1. manter o decoro do throno, e o decoro do thrcno 

Ha clir-ottos quo dependem de pedido, ~orque não é sómente c docoro do imper;~nte c sua au
oa direito& preacrevem. Si não ha ped1do, si guta esposa., d1· her deiro preaumpliTO e ~~eus 
nilo ha i nterrupção da. ?resaripc;ilo, os direitos &ucceasores, estende- se a todos os ruembroa <la. 
e:xting-uem-ee. O do Pnncipe do Grão-P3.rã é família imperial. Sotfreria no dia em q_ue UID. 
um destes. Si não houve pedido em tempo, o . principe da c..sa imperial e;.;ercesse uma mdus
governo não póde hoje paga1• aqnillo. qua ji. · tria qualquer no pai%, desta• que nA:o sa:~ de 
·está pt"escripto segun do a. lea-islação; qJte reg• · elevada categoria. . 
a fa:unda nacional. O governo não ig nora. que Port:a.nto entende que a disposição· da consti~ 
~tes direitos eatão sujeitos à prescripção de tuição comprehends a todos, mas com a. limila
·Clllco ao.nos. ção que a. mesma constituição impõe, isto é, 

Quer, port•nto, s&ber si alguem pediu e si o emquanto r esidir e111 n o paiz onde devem ma.llter 
pedido foi feito em fórma. de int erromper a : o esplendor do throno a que estão ligados, de
prescripção. Sem ess.a.s informaçõ~s não podiml coro da f~milia de que fázem parte. Desde, po
dar o s eu voto afirmativo ao credito. , t•em, <ine saiam paro. fóra do torritorio nncio-

Neg-arà ainda o voto 9i o· governo não The oa.l deuam de ser príncipes, cessa a razlo de 
prGB!Lr outr11 informo.9Õ'J que clelle• solicita., a · manter o decoro do th.rono, ceosa a razão poli
saber; ai estes príncipes se a:uzentarnor ou· nio : tica doe alimentos e portanto devem cesaar ea

··do l111perio; dunu~le os diaa-pa~ <JUO se pedem tes tamb=. 
_alimento&". E • uma: <J_Ue&tiO COJ!lltitucional' por- · · Pens.a.ndo deite modo, o orador não póde d"ei:.. 
que. na; c·onatituição·e e:q.resso que os alimentos· i :u.-r de pedi\' ao nobrt! ministro do imper io que 
i f&milia· imperial:ce.Bllal'ão; de.ide; qu~·ss.hia.m• • acabe com esta facilidade de conceder lieen·ç8: 

v. v .-39 
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il!.imitada aos principes para rasidi1· em p~iz j O Sa. À.NnMn>; FIGt;EIR.A. respondendo á 
estrangeiro .-ccebendo vencimento> deste ·pau. este ap•rte pede ao nobre deput:ldo que não in-

PergQnto ~o governo ai nil~ aclu> jâ tempo VO<J.Ue nomes porque a saa. intenção não é dis:
bastant<> de pôr cobro a e"tas licenças, semp1•e cutl!' pessoas nem censlU'aL' quem fez o con
renovadas, ao Sr. Duq?e de Saxe, ~u~ ha annos trato._ O nobre deputado que o interro':lpe terli 
e.tviuvou de um~ prtncez~ br:uiletra e que, occasíão de defender o Sr. conselhe>ro João 
IJOtW.nto, não reoidindo no Bratil, pordou tod·o Alfredo do muit.:.o o.ccuuçõeo inteucionaes qua 
o direi to aos alimento<, na fórrna do contr.to se lhe façam. 
::.;-,_ti-nupcial. Tanto pela. constituiç~o. como O orado~ niio só não l~e faz nenhuma accu
pelo lei de 1.840, com? pela. lei do iS63 quo saçiío pori$tO, como D:•'!' so r eferia_ a. S. _Ex:. , 
:J.Utorizou o contrato antL-nupc;al,logo que . Su~ nem ~ uc;: nhum dos llllLmtros que _mternerac 
JUteza.aallisse para fóra do Imperio, eessava.n nes te negocio, porque o Sr. conselheiro João 
o;; aEmantos a que tinh~ direito. Sua Alteza Alfredo não foi o unico; elle podia- ter firm~d<> 
enviuvo~; os o.lirnentos foram rcdazid~• á. o eontr~to primitivo, mas depois muitos o~;ttros 
metade na forma do contra to; lllas desde qu e ministros tiveram inger encia nns obraa · dn
Sua Al teza Yin fór<L do i mperio, nã<; t em mais ·quelle j nrdi1u. 
àireito " estes alimen tos· O Sn. Monmu D.r; B.umos:- Execqtara.m 0 

O SR- A~o~so · P:ENISÁ: - Desde q ue t~uba contrato. 
Ec5~ça.. . O Sa. ANoaAoE FIGUEIRA respondeu que não 

O Sa . A<'fDlU DE F !GUETJU responde a este o e:<ecuhram só; :>lterararam-o e mod!Jic:\-
~;:,~te que a licença é um sophismo., não foi iam-o. - . 
1,i-evísla na lei e.; um meio de e lerni&.'\r uns Mas a questão não é essa . O Sr . Glaziou fez 
[,Hmentos~ que só teriam jm~ tifieação ai ÍOSSGtn .a avali.açio das obras e n· govt=rno encarresoa·~ 
p;ros c dispendidos no paiz. da execução dellas, mediante as S•)guintes van-

lst? é uma corruptela ; não b:~. loi algums. tngens; prirneir''• a mensnlida.do do 2:UOO~. 
0 -,~ reconheça este syot ,ma. de licenc~9, c, ·0j isto é, 24:'000$ pOr an!lll, O lj_Ue já. era um ven: 
lic<, r evogu·,- •e, porque n:!o pôde estar no arbi- aimento largamente l'<munerador p:or" o tra 
trio de um ministro do imperio, por uma sim- .balho · do Sr · Glaziou, pois 24:000$ são venci
po~s porto.ria saccar sobre o thesonro nacion al mento~ que nenhum funcionario deste piz 
7S:OOO$ por auno" favor de um p•·inci~e , <JUC recebe. Durante o tempo em qll~ elle traballl~u, 
niio cac·ece de•tes soccorros, porct ue é mais rico são m•is que s nfliciontés paro reiUilneror o tra
" ' ' que nós. balh o \lualqner que elle foss J; mas acontece 

q11e a lem desta somma deram àireito a Glazioll 
Por altimo, a aL·cdito oeeu~•-ao tambem com a .uma parte d as economias qu~ raalizasse no 

o :;o.g~mento de dividas de exer cícios findos ; orçamento que elle rne~mo confeccionou ! O 
c. -~ntrc ls suas pm·cellas, cba1na a a ttençno do orador obs3rva q~e ha <ln~s codsidomções que 
''''".l""' P~'"" t~ priw9ir:~ quo diz . (La): · demonstram~ immoral!da.le deste contrata . 

N,-.o ha fo1•ças humaD~s que obriguenJ o or~-
tlc.: ,, ,-0 tar este credito. Este pedido é [ll'Ofun- . A prime\1'a é qne si est e homem era empre
ó , 111e:~ lo im·moral. ~:1do pubhco, recebendo o pingue CJrd~nado 

ao 24:000:;;, não podia ser ao mesmo tompo 
E•Lc pedido é nullo de di re ito,como coutrario empreteiro dtl.s obras ontrozQes :i aun inspcc

".:•s lx>11S e l~tnmea e _-, moral unive1·s:.l. B:tstn çiio. J1iio podia ler duas especica de vcnci
,.,~ori ;· :l eamara o qu e foi este conlr!lto para m~nt.os, ordenado par Ulll lodo, 0 por ont ro 
j1•etif1~r esto. proposição. lucros nas. economias qu e t•ealizuso n:~. e J>c-

0 S:·. ESCIIAGNOI.LE TAUNoiY :- :M:\S q uem eu~ão das ourns. 
exQcalw o contrs~o fel-o d11 maneir:~. a mais E' uma aeaumulaÇ!iO contraria n. leis o 
c->mplot..• _ bons costumes. Glaziou empr egado publico nlio 

0 SI:. ANDRAnE Ft >U>:IRA :- 0 .;onrno en• podia inspeceionar Gl:lziou cmprctciro; Glaziou 
c;.r1'Cguu 0 Sr _ Giaziou de o~r ns obl'D.!I do empreloira niio podiA ~e r inapeccionsdo por 
• i•m!inameuto do campo da Accl&maçõ:o. Glaziou empregado publico .. 

o Sn . E scnAGI':OL.LT< T "U:<AY : - H ouve cloua A segunda consideração n iio e men'o• impor-
or~anu~ntos. 

O Sa. Ar;:nJUnE FIGUll:rll.A. :-:M:u. o quo sor
Yi'~ de base ao contrato foi o do Sr. Glaziou, e 
f~: sobre :este quo se calcularam as economias . 

Sc,-:i bonito o jardim do Campo da. Acclarna
ção. m~ iaso não é razão para quo vote este 
po1ido qlle e a. causa. mais immoral qne ~em vis
to. E' bonito, mas já. custou ao paiz uma somma 
ntuib superior à. sua importancia. Podia- se 
obter esss melhoramento com muito menor des
pezao, tant~ maio que é ama obra perfei tamente 
CJ.unici,lll. A qualquer dos 110llrea depu~dos 
tremena a mão ao ordenar oemelhante de3peza. 

0 Sa. Escru.GXOLLll TAUNAl :-Pois eu acho 
q•te f~'t b.o~nl!o M conselheiro Joiio Alfredo. 

tante ; aquelle que interveio na avaliação, não 
podia oncM'rllgar-so da c:.:ccuç!iO das obras com 
direito a l ucros da araliaçii~ fe ita . Manda.r 

. a.lg uem. fazer uma obra com intera ae de lucro•, 
nestas condições, é dar logar a um orçamento 
e,mgnrado ; e n iguem põde di•er qu e h~ mora
hdsde em ·t.ai contrato. 

o· Sa. GoNÇllVll!S FERlllmu.:-Peço a pala
vra. A avafução é anterior ao contrato. 

O Sa. ANoRADE FraGEtR.A. observa que o 
con trato deu-se hnmediatarnente depois da. ava- . 
Ilação, c esta não podin deixar de ser anterior ; 
mas feita. ~ avalia~ão da obra, da execução do 
tra.ba.lho niio podia ser confiada· ao av.oliador, 
sobretudo quando . est• reunia. o· cano ter de 
empregado publico encarregado de fiscalieal-o. 
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Observa ainda, segundo o nosso direi to, que 
<J aYnlia.dor nü~ póde seL~ testemunha do obj~eto 
da avaliação, não 0de ser perito delle. 

Tem justificado o seu voto negativo ao pro· 
jacto, ne•ta parte. Niio pórl<> voto.r por sem_e. 

1hante contrato. 
Este individuo deve s~ considerar assaz re

mu.oerado com o orden:\do que jâ. teve, mas si 
não se reputa pago do ~eu trabalho, _o orador 
••~ promJ'to a votlLI;' p>ro ~ue, nv~lianlo .•e .& 
irnportancla do sornço, seJa clle mdemms.wo 
do que tiver direito. 

O que Jl1W lhe reconhece e qualidade de em
ptúleiro e empregado publico ao mesmo tempo, 
·é o direito de erigir parte das economias que 
raalizou na execução da. obra. 

Tem dito bastante sob' e o credito para ag'1lar• 
dar as e"plicações do governo. 

O Sl.·. 1\J:artiln. Fra:uci sco (p•~a 
ordem) requer dispensa·. ele impressão por11. a 
redacção do Jl''oj e c to de reforma eleitoral que 
se acha sobre n mas a, para que· seja votada im
mediMamente. 

O Sr. A:tron.;:o Penna (Pela O!'

clen>) observa que o roctuerim ·nto do nob·e de
putJUJo por S. P11nlo não :t~oi ofTªl'ecido na fOrma 
do re~i'l>cnto .. Do1•ia S. E,. declara.r que tl'a
tn.vn. cte ncgoct~ urgente. 

O Stt. Pn.:awExrr: :- ConLinua a di•cussão. 
Sulnnotlcroi ~m L·•m po à delibeJ·aç~o da casa o 
re~uel'iul'-nto <l•l nobt·o doput1do por S. PnuLo. 

O S1•. Lou.:o•enço de A.lbu
crne1·qno (•ll-'llÚO'O d~ CSit'<t!lgeiros);
&wp•·-hen.lou-me, Sr. pre~ident•, fJ.IlG o nnbr~ 
depuL~<io niío s3 limitas•• a c~plic·n· ~ defen
do~ n ynLo tla t:t"us c.~~-I'Gligion·1 r~os n f.'\vm do 
~rlrlilivo. <[l~<) t>rol'll•:cu o arç>men to, w~a iizcs.•e 
a.l·~ni<--iín~ nca libcl·ne.~ cme v.otn.r.•m de maJo 
tlill\lJ•duto. ' 

0 SR.. LOURENÇO DE" AtBUQt:E?.QUt (>ninistfv 
de estra,.aevros): ~Não teru absolutamente 
razão ; e a prwa do contr."lri ' é que todcs os 
ministros ''otaro.m pel~ prorogaçüo do orça
mento, assim como alg-uns o utros lberaes •. 

O Sa. A.RAUJO P~uo :-:M~< como Be e'l:plica 
tJ.Ue a maioria. recusasse: a.pa~ar de-)8~ "\·oto d.•)& 
ministl'OS ~ 

O Sa. LccRE~ço DE AI.or:Qt;E!\QUn (minist,·o 
ele estl·angsiros):-Pergunta o nobre de •uto.co 
por-quo ·a. lll.aioria não votou ào mcsrnc modo. 

Respondo u S. Ex. com 011tra pergun12. : por 
que a opposição, que tinha recusado ao g-overr,o 
uma prorog-·otiva de quatro m~zes ... 

O SR. ARA\i'JO P1Nuo:- Prorogltivu não ó 
orçamento bie!Ul.al. · · · . 

O Sa. Loultli'Nço nl!: AT.BUOUEROUE {ministro 
de est1~a'it[Jeiros):-... se apressou agora em 
vota<' a prorogativa. àe um a.nno ? 

0 St. ANDMDE FtGUtiRA :-Porque O go
verno e u maio tia de então não promoveram. 
em tempo n pa•sagem do orçam"nto. (H a otw·cs 
apa•·tcs.) 

O Sn. LouaE::<ço nE ALBUQUERQUE (">i»iS!i'o 
de estra>Ogei•·os):-Si o voto do• conservado~es 
concedendo n protogativa não itupot'~n confi
~nça p<llitic ', como pórlG sig-11ificat• censm~;; o 
Yoto da maiol'Ía que t'0CU~OU·ll? 

Sennores, a verdade é esh: o gDYerno·nnerla 
.a. pro~og·ativ·~\ d ) orçnmento; nlgun~ Iibêrae-~, 
porcim. tinham a manif ~st~ram cscrnpulos ~ 
respeito ~" constitnoionalidade d,ss , mc
tlida. 

O SR. A!S'DR.I.DE FIGUEIR.c-Nenhum cscr:
pulo porlam ter; o. ,-otaram sompr: oqui. 

O SrH Lot:r~E~ço DE .i\.t.UIJQunnQtrE (tnin.ist i·o 
de est;·tj1lf1e1·ras): -Asseguro ::t. V. Ex. que 
1uUitos p:..:rgnnt ;yam-nos ~.i di$So f:lziarncs 
'luc-stii.J, e uus:m re~po:lt:J. fu1: «. A !DGd1J • p:.~s
~ará, po.rqne ã. desejamo{ o contnm~J$ tam.ber!l. 
conl o~ \'o tas cúnser.vado1·es. )> 

!J~clal'•Jil S. E~ . quo o voto tios con.m·mdo
t'11sf~_.i u~~~n doliiC111Stt·.o.ção de IHJ .. tiJitinde ao lui
ni'"iLario u 'luc o mtHH!lo ciu·ucLor LlHO o vutu l T:.~.h·:·z, so '~I:l"~li(l~tcm e_:;~··s voto 'i pol:L C0::1-
dc91ih· · t;\(l.~! dtl :torlc quo nessa Jin. 0 ::abineto \iCçào c;~t que est.~vo.u.u u~~s J.&; .:~J~.·el"S:tJ'Ios r~e 
L~wc a in f ·ticid~do de so~ hostiliso.do pOL' ami- (1uc, -yotndo o ol.·ça.th'!nto, h.;.l\'cri:-~. mudr-.11Çn. i! e 
g-01 0 aclver.,o.t·ios. silu~ç<lo . (Nr<o opoia1los rla 11ppo•iç,ro.) 

O Sa. ANDRADE l~IGI:iEIRA :-E está mesmo O Sr.. M.\c-DowEL: -0 nobre deputado pelo 
hostilisado por todos. Rb do Janeiro tinia com ._nLecipo.çiro ~e co:r.-

0 ·sn. LouRENÇo llE AL3t:QUERQUE (mútist;·o proi>~ettido nesse sentido. 
[k estr«ng~iros):-Sr. presidente, no eyatema O Sn. AN1>RADE F!GuEm.<:-lln sugg-eri a 
parlamentar, quando não e observado em toda idéa. 
sua purez~, noto.m-se i~ vezes grandes a.noma- O SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE (mtnistro 
lias, rons nenhuma. eonhcço comparava! a de de eslt~ngei•"<M):-Si o honrad' deputado eJt
considerar-s~ voto de censura o que proroga o plica o voto da. maioria pelo re~eio de pllrd~t 
orçamento. 0 poder, porque ha de extranhar que eu attr;-

0 Sa. ÀNDRADE FIGt:l-liRA:-QIUlndo o zo- hua a voto da minoria ao desejo, ao e:mpel!ha 
verno não quer a prorog-ação, quando a. maioria, de conquist .. l-o g . 
que a propõe, a l'egeit:\... O &. MAc-DowE1. :-Ah ! E' uma nta;i;a~ 

·O Sa. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE ("•inist•·o ção; está bom.. 
de e-str-angeiros);- Que roxão tem S. Ex. para 0 SI\, LoUIU:NÇO Dlll ALauQUERQOE {7loinis!•·o 
afli.rmar que o governo não a. queria 'I de esll"alll.geir_os) :-Pois bem, senhores; 6 pos-

O Sa.. ANDMllE FrGUEU\A:-0 não ter pro- aivel que houveue de um lad~ essa esperança 
mo,.iolo a discussão da$ forç3s de terrs. e mar é \ e do outro e5o~ receio; o goverM, porém, nf!o 
u~na prova. j via motivos pua isso e,devo deelaral-o ao no1r:'c 
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deputado, entende que não é licito a~ par
tido e.g-&rra.r-so a.o poder por esses me1os, 9Ir
pregando esses e~pedientes, (ApoiadQs.} 

0 SR. ANDlU.DE FIGIIEliiA; -Sem du.vida., 
muito bem. 

O SR. LouRI!:NÇO DE ALBUQUERQUE (»lin istro 
de estr<tng~ro•):-0 partido em ma.ioria. na. 
ca.maral si tem eriterio e pa.tl•ioti.ijmO, si .s&be 
dirigir-se com :firmez~, niio deve reeeiar que o 
poder passe aos ad~ersarios, (apoiados; m~o~ito 
bem) ; não tem necessidade e muito menos o 
direito de embaragar a aeção do poder mOdera
dor, negando os meios de que o pai.z carece 
para go~e••nal·-oe. (Apoiado$; muito bem.) 

Eis ahi porque eu di1se em aparte ao nobre de
putado : em tod:!. a minha vid8. politica nenhum 
ac to pratiquei, de que tanto me tenha. arrepen
dido, como aq uelle para o qual concorri nodia i6 
de Julho de 18tx!. En~ão eu era deputado, mas 
mo.ito jovon ; dei"ei-ooe seduzir pela 'VOZ elo
quente de José Bonifacio e, com todos os libe
rnos que aq_ui tinham assento, recueai o orça
mento ao m1nisterio conservador. 

Foi isso uma fortuna para elle, uma calami
d~de par a o paiz o um precedente desgraçado, 
<,.ue G~t~beleceu o partido lil!eral. 

Foi uma. felicidllde para o partido conser
vador, porque aehou-se investido do direito 
de deapendel' largamente. (Apoiados e neta 
IJ'pQíados.) 

Por isso mesmo foi uma calamidade para o 
paiz ; foi nnalmente UJn lnOLU precedente fir
lllado [l&lo partido liberal; porque, senhores,os 
partidos tem meios legitimas de conquistar o 
poder, e, entre esses moias, não l'<lcooheço o de 
recu~a.rem medidas do governo. 

0 Stl. ANDRADE FrGIIElRA :-E' a nossa dou
tt•ina, mas não é a do pc.rtido de V. Ex. 

0 Sa. ANTo~lO DE SrQ!JEIR.~ :-Entretanto 
negarlitll" prorogativ~ do orçamento por qufl.tro 
mezes. (H a out•·os apa>"les.) 

0 Sa. LOURENÇO DE Al.B!JQ!JEBQUE (illinístro 
d~ estrrtnoeiros} :-Entretanto V. Ex. e seus 
eo-t·eligiono.rios negara.m ao miniaterio de 2{ 
de Jauijiro uma prorogativa po-r quatro me1.e•. 

O i1.. ANDRADE FIGUEIRA:- Porque das
pendeu inutilmente cinco mezes de sesslo. 

(Crouam-se outros apartes, o s,., presidente 
reclamrt attençao.) 

O Sa. LolllUilNÇJ DE ALBUQOERQ!JE (ministro 
de estrattgeiros) :-:-Senhores, ao nob·ro depu-
1&do p~re ce que o goyerno foi constrangido a. 
aceitar a prorogstim, que não ficou satisfeito 
eom es9A medida, tanto qo.e ~o tem promo'lido 
IJ. disolll!lllo e votação das leia de forças de terra 
e mar, 

A ineiatenoia com que o honrado de pniAdiJ 
tocou neste ponto, me f~ crer que f\llldad& é a 
presumpção de que o voto doa eoneervadores 
~eve apana11 por fun de~embaraçar o terreno 
~ra a a•een.ão de leu P"""tido. (N (IQ ~poiadQs.) 

O Sa. Ann!Uos FrG~ID.A :-Om para a con
l&rvaçilo !lo. part.ido liberal ; é a mealll& oousa. 
E' o Cull!pr•mento de· Ulll d~er con•tit11ieional 
~o aproveita o todo• 01 pode~e eontitueiOIIMI!: 

(Ha OIICI'O$ <~partes), 

O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE (>ni~tist~o 
de ~sn·cm.gei~M : - Em o11tras circurnst&:n.
ci.as tal~ez disae>se o nobre deputado « não 
não é licito ao partido cons~r,ador estar l&lll.2 
brando ao governo a votaçiio das leis de qu~ eUe 
t~m necessidade para. Ill.!.o.ler-se. !> Agora 
porém, o par~ido conservador 6 mais minis te: 
rialista do q?-e o proprio [llinisterio (rí•o), e 
quer proporc>onar-lho os m&los d~ goverrur. 

Os SRs. ANDRADE FrGuEIR.~ E CARV.\Lllo 
R~ZE.'iDE : -Q'uer i.n:Ipedir a dictacl11ra. 

O Sa. LoUl\E1(ÇO DE ALBUQUERQUE (mit~istro 
de estrangei.-os) :-Pois be!ll, o governo ainda 
desta vez quer se1· derrotado, a.cei ta o olfereci-. 
mento da opposição conoervadoro, certo de que 
a opinião pubHca saberá c>:plicar pelos seus 
yerdadei~os motivos o procedimento do lí<Jver
no e da minoria na votaç~o dP.!~as leis. (Apoia
dot ; trocam-•·e di..:er-sos apartes.) 

O Sll.· ANol\A»l!l FiGtiRIItA. : -Não se tem 
querido discutir as leis àe forças de mar ~ 
terra. 

0 SR. LoURENÇO DE ALBU~UERQUE (mi:<listro 
de tJ•tra .. gai~os)' -Pois bom, pl'~valeço-mo da 
occasi.1ío para pedir da trihuna a V. Ex., Sr. 
presidente, que se digne contemplar Dá ordem. 
do dia as forças de mar e terra. (Apoiados. 
muito bem e muitss apartts.) 

Sen duvida algullli! que o hGnrado presidente 
da eame.'f• não faz a oroem do dia senão de per
feito aecórdocom o governo.Elle o ba•tantelo~l 
(apoh<los) para •~sim }'roeeder. Si houvesoe 
divergencia entre elle e o governo, S. Ex. já. 
teria abandonado aquella co.deira. (Apoinos, 
muifo bem.) 

O honrado deputado não se satisfez ainda 
colD. tão injll!ltas ~ga.içõel ao partido libêi"al, 
foi além, e IO.CCI1SOu-o de ter hoje 'I'Otii.dg o pro
jeeto que altera a reforma eleitoral. 

S. Ex. eKclamou: o que é fejto do alarg~
mento do "Voto que é um dos dogmas do patnao. 
liberal? 

Por minha conta respondo a s. Ex.: no dia 
em que •e t•ata• de alarear o voto, estarei na 
opposição. (Apoiados, muito be>n.) 

0 S11.. Amnut>l!l FlGUEiliA ~-V. Ex. não é 
liber~l. J à o tenho ha muito tempo na. cont& da 
conwrvador. (Riso). 

O Sll.. LoURENÇO DE ALOOQUJllRQUlll (miKi1tro 
de estnmgeiros} :- Te.nho WYido fallar e~n 
pl·inoipíoa liberaes a. propoaito de eertas ques
tões que são inteiramente alheias ao1 parti({()s; 
eonfes~ porém que esta é enünentam&Jlle· 
política. 

Não se póde dizer em absola.to, Sr. president~, 
que o a.larll'ament,o do voto seja um principio 
da escola liberal. 

VoZES: -E', 
.O Sa. Lomuc!i9') Dl'. ALsn~úZRQUll: (mini1t~o 

Ih ~,cr<~ng~itw1 :-Em a.bsoluto alio !a JIÓ<ll!l 
dizer it•o. O direito de volo, eomo o11tro qui· 
quer direito, preaupp3eidoueidade e eapt~Cidade; 
a i mmi&o '-portt.nc. ~ eer l!ODferido a que111 
Alo teuha • n~a r&ll,uititoll para -belll 
à&ll&tnpeuhal-o. (Apoiados.) 
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O Sa. ÁNDIUDE F IGDJ<lllA. :-E' a. doutrina. questões de gabinete,emqoa.nto a opp011içlo não 
eónservadora eensitaria. tt-rGr a eorag&al de propor um "VOio de censura. 

0 SR. LouRENÇO Dl< ALBUQUERQUE (mí. (Apqiados ~apartes .) 
nistro de estrangeiros) :- A minha regra é O gover!'~ tem . grande responsabilidade o 
esta, e peço ao nobre d~pntaco q.u~ me o.tten- não lhe é ltctto a.rrtsear-se em. questiuncula~. 
da :. tanto _mais !ibera.l será o elettora.do quanto (Apartes· ) 
ma1or res1st ncza. possa oppor ao governo, con- Desculpem-me, foi uma. questiuncula a de 
servador ouliberal,que queira intervir. (Apeia· hontom. O governo deu t~ aa informações 
do s e apartes.) que de momeat~ podia dar; mas desde que o 

Ora, desde que alargarmo• 0 voto e tiver- autor do requenmeuto não se declarava sa.tis· 
mos, no esta.do de a\J'azo em que se acha a feito, a'!tes inai•t~a, · entendeu que lhe d~m 
educaç.W popu.lar, o suffragio universal, a elei- dar m:us csdaree1menlo$, tanto maia quanto 
çio voltari ao que era, e o governo disporá das nada tem que receiar do conhecimento da ver-
nrnlll á vontade. (Apoiados e apartes.) dade.,-
Res~ndo áquelles que pensa.m de modo dif- , senho•es, é forçoso eon.-ir que já li. vai o 

ferente eom uma simples consideração. empo em quo o governo podia exercer poder 
Outr"ora tinhamos o sutl'ragio universal, dictatori:\1 sobre a maioria; e ainda hei do teL' · 
o Sa. J. PEN[IlO ;-MAs ora indirecto. occa.aião, si Deos me ller vida e saude de lem

brar o que aco.bo de dizer ao nobre dep11t•do 
0 SR. Lo11l\EI\ÇO DE ALBUQUERQUE (mini!- pelo Rio de Janeiro. 

h-o de, ~·t~angeiro.s) ;- N~1 municipalidã.des Com o actuL] regimen e emquanto os p~>tti· 
nll.o era md1recto e Isto não mílue; entretanto dos não cornpreb.enderem melhor os s~us inté-o 
V. Ex. sabe que nesse tempo a ele1ção era fei- resa~• e a conveniencia da disciplina, nlo oet•:l 
ta pela. policia (apoiàdos), 11iló havia .liberdade po;slvel a um governo exercer a mesm~ in.11.u
de \'Oto; muitos i am á urna. votar, mas na rea- encia da outros tempos. 
lidada não vota~"&ID, isso não pa.!Sa.V& de Ultl oi- o Sn. ESCR.AGNot.LE -r .... w.u :- Batia 0 ç:o
mulacro ridic11lo (apoiados) que ia compromet- verno actual está vivendo a mercê dos ventos. 
tendo até a estabilidade de ntasaa instituições. 
(Apoiados, muito bem.) O SR. LooR.2NÇO n:m ALBtrQUlla~Uli: (;,init#O 

Porta!lto emquanto não elevar.se 0 nivel in- de esmmgeiros) :- Não, senhor; mas tr:msige 
tellectad e moral da sociedade brazileira nio sem~re quo o póde fazer •em d~;~trimento do 
votarei por medida alguma que tenha por fim serviço publico. 
alargar o voto. {Muito bem.) Nl!o acreditem os nobres de~utados ~ueé ho~o 

E, senhores, seja-me perlllit tido dizer , <J com.llloda a posição de miDls tro, Eu .dcal'l& 
projeeto que hoje se votou tem a meu ver um muito agradecido aos qua m'"' tomassem· far· 
grande defeito. Refiro-mo .& ~v.liaçio de ben• me-iamd11plo favor,reotituindo.me ávida~a.lm~ 
como prova d1 renda pan. o direito de voto, e t ran•1uilla CJUe muito e.pr~cio, e pou.paudo-me 
(Apoiados.) · a saude, que lnfelizlllente é precaria. 

B.il alli _ umn fonte de ubusos. (Apoiados.) O honrado deputado, depoiS das oonaideraçõel 
Multoa ser-ao elo1tores sem a capacidad1 ne- politic:IJI qne a eamar& ouviu e tenho reapon· 
esasaria. (Apoiados e aparte:.) dido, foz illgtlllia.e perguntas concernentes ao 

llha, aabo V. E:r:. porque Totei a favor do pro. credito em diaeusaiO. 
jecto i Porque <·lle remediou um mal que eon. Deasas J)erguntaa, a principal é - si a lei 
aidero muito maia grllve : estaneon uma abu11- geral de f•:eadn, q_ue fixa o l_)razo de cinco 
dante fonte de fraudes : 01 contratos de arr~n- annoa pura a. prescrrp~ão das dtvidas paa•ivu 
d~men toa. (Apoi,.do~,) Entre oa dou males, dG thaao11ro, nlo tem applieaçlo aoo mombroa 
preieri o menor. da. familia imperial. 

O nobre depu!ado pelo H • dist.rielo do Rio de O SR. ANDilA.l)lll FtGVJCilU ~-o qn~ eu per• 
Janeiro o um dos melhore. auiüares qae póde guntei foi ai a preecripçllo roi interrompida. 
ter o govarno. O Sa. LoUI\BNQO u~: Ál.BiiQIJU.Qoa: (minittf~ 

S. Ex. -diaeute pro1icientemenle aa .queatõea de ertrangeíros) :-creio .que o nobre depntado 
(<~poiados), G -é muorr.vel ccun o IW'rllo e a llão !ari<' e-<sa _pergunta 11i loltendea:;e para t. 
ma.ioria. S. Ex. fies muito satiafeito q.ua.ndo da.t& da p~. 
de~-11e _membros. da maioria para votatem; o SR. A!a>li.LI>J: .Fzoomu:-E' .de 7 de Março 
com a. l!llDOrUiur-goneu.s que tornam .o tempo a, .d11814 anuo. . 
oaz:u.ra, e preterem a diacuaslo e :vOtação de : . . 
proj.ecto• n~uito i.mporta.ntee ~ mae lllo acre-' O SR. ~90 D~ ~t.BOQ11EitQUII. (m•m~tro 
c!! te~;~, senhores, qne por i.s6o elle renuneie a.o: -tk estrangeiros) :-Ja. tinh9.lll d~rrido os em* 
d1re1to de cenaw-ar eue procedún ·nlo · .ao <:on- ; ·annos Y 
trario, o faz sempre oom muito rl.(or, como: O SR. ANOIU.DJ: l'tGO"l!lilU. :--U. . 
•a.eeedeu ainiia hoje. (.A.parles).. ' O Sa. LOiniENÇO Dll AauQtrl\1\QDJl (rnin~n·o 

E!'~n&1D'-ae, u5o quoremoa governar. <sem . de estr_angoôros) .-Conceõo q~>e tiv<lMe havido 
mAIOl'la e com "" votoe da oppoeil)lo. .Ainda ha prescnpçio ; o que. se segue e q_ue me111110 h"" 

poueo O'lvi. dizer que o ga.bme&e ~i~ Janeiro. Tendo quota, o goyerno ~ !!O~".S ·pagar. Mt.a 
tez do addiaalento elo proj~cto de l'llforma clei- . a ~ara esLar . .i por 188o 1nhibida de Total' ·o 
toral qnea\io de eonflauç& \l"l"(jU Dio eecolhia . credito ne~o Y 
qnettlo pan mot'1'et. P<Jil ent endo que o go- O Sa. AlmlUJ)JI Ftoolutu. :-Eetá por fiÚ• jf. 
vemo 1e111 o direito G o dn., de .co·Jher -~ n!o tem direito. 
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O Sn. LoUR!lNÇDDlll ALBUQUE!lQU~ (ministro 
ele estrangeiro$) : -Perdoe-me V. E:x., qtla.n
las vezes não tem a c1mara. votado leis de•ta 
no.tareza. 1 Não sei si a prescripção foi inte~
ro:m.pida ; mas ainda qu~ não o tivesse sido, 
csh circumsh neia. não impediri• a ca.ma.ra de 
votar. 

O Sn.~ A:'i!DU..-\.DE. FrGVEIRA ; -A n1bn .im
pedia. 

O SR. LaURE~ÇO DE Ar.au~uli~QU ~ (ministro 
ele estra.nqeiros). -Si V. Ex. votasse, não 
oommetteda nenhum :>elo illega1. . 

Perguntou ain 1" S. Ex. quem era que pedia 
ess~s alimentos~ visto que os príncipes não 
P?di~m por sua t pra idade, fazer valer seus 
dl.l'eltos. . 

E' o governo quem pede e tem obrigação de 
·pedir. (.4pttrtes). P:Jis rJnsco nm :PL'irtcipe da 
c.:Sa imperial, qrte pela constituiçi<O tetn di:·eito 
s.. alimentos, a não é dc..r.~r rlü .goVOl'nopeclit• ~ 
qaantia p~'Ll'.a isso necessal'ia ? 

O SR. A~~R.A.!ft FIGURtRA :-O gGverno não 
tem obrigaçào d~ pedir 11-limentos para 1875. 

O SR. Louo.-Ewço DE AT.EuQ.tJEUQO~ (minist~o 
de est,·aon._qP- ros) ,_ n hontado deput~do fallou 
t~Inbem nos abu~Js <le} prot·ograções d .. Iieenç!l 
concedida ao Sr. Duque de Saxe. 

. A cate res·1oito ap~u·, s dit·., i que Sua Al
tez2, ai tivesse imenç.'io de r·e<idir fóra do 
lrnpeo!·i:>~ j.á teria fd~o oss:t Jech .. raç:'io. Pol' m:tis 
pond~rosas que se.h m · ns consider~ções do 
nob!""e deputad(), .uito cr1~io qu·~ ~ por .amor d-~ 
iO:O~osooo o Sr. Duque do Saxe con
tinuas<c a redír prorog oção de õua licenç.a, •i 
e~tivr·sse resolvido a resilir na Europa. En
tret • nto declaro que cn, si tiYe•s~ a :hont•a de ser 
ministra do imporio c Sua Altezn pedisse nov:> 
licenç r, (lUte• de concelel-a •lensaria tres 
dias. • 

· St·. ;>resilonte, a discussão dostea assumptos 
é sempre mais· ou menos U.esa.zra&l:vel a nós, 
'l_Ue nos prr.ts'\mos d~ monn.rchi~las; pol· iSflo eu 
não d uvi la ria_ a~o;>tar ~ idea que j:l foi lem
braclo. de d1v· . .hr-se o orçamonto em duM partes, 
u.ma.. f.::t..s qun.es-n.. qu~ comprehend-esse as des
peza• fisas-n;to estivesse sujeit~ às discussÕ.)S 
do ps.rl:J.mentiJ, que se limitaria a approvnl-a.. 

Antes Je aomlui1', peço no nobre depnoado 
que. si deseja re\lmente que o temp() seja apro
veilad~, consign dos seus amigos ~ue não em
ba~acem a ~ota~~o desté e de oulros creditas 
9-ne estão na o1•dem do dia, todoa -de grande 
1mportancia, pois, ref,rem-se uns a despazas 
fe~tas . e ainda não pag s, e outros a despezas 
feitas e p:l.gas, ~ru>.s ainda não lega.lisadas. 

.Creia .s. Ex. que, se isto Mns~guir, tert. 
fnto ma1s a favor de seu partido do que susci
~ndo ao ~overno <!iffi.culdAdes e questões, cuja 
tmportan~!S. escapa. á illtelligencia.~do eommum 
dos homens. 

A discussão é adiada. pelllo hora. 

Vai a Íiil:Prim.ir a seguinte 

Reilacção 

N. 147 B.- i88Z 

ReclacÇ<(o áo ptojecto n. i47 A, de 1882 
(Eraenclas á, senado) 

A assemblcn. geral resolve: 

-Art. i.• As di,posições da lei n. 3029 d~ 9 
de J rneiro·de 1881. relativas â revisão do alis
tamento dos elaitot·es, serão obs~rv das com as 
alterações que constam dos paragraphos desltl 
artigo.· · . 

§ L• O § i• do ~~t. :3• da dita lei fica substi
tuido p~lo seguinte: 

Quanto :i rGnda· provernento de irnmo,.eis: 
I. Si o iunuovel se achar na d•ma.rca~.ãodo 

im1>osto predial ou decimo. t\ruana- com cer
tidão ou recl:lJOs de repa,tiç?io fiscal, de <[Ue 
conste esta~ o immovel averl>rulo com valor 
locativo nãJ infe,·iot• e. 200$ desde am anno 
antes, pelo monos, do. ultimo di• do prazo do 
§ 5• do· :trt. 6• da. lll•>Srnalei. e ter silo P'go 
nuel!e im osto desde o mesmo ten1po. 

!1. Si o irumovel n:'lo .~é ach"-r na cle ,:arcaçüo 
do impostn p~·edi:tl o~l decima nrbana.., on não 
<lstivGt' sujeito !l e.stG iluposto~ ou si con~;:isb· 
em t !l'L"onos de Ja\"Oul'~ ou de criaç·io ou 01n 
quaesr1uer outros e>t ,J,el CÍillCntos ""ri colas 
ou rurae~ - pcb ~cruput.a~~ão da renda !i r!lzfio 
de G "/o 'lua ato nos p!'enios, o cl • i '.l o f, 'luanto 
aos teuenos .tle Layoul"<:~ on de m·iaç?io Ga 

quaesq ttet• outros est:r.belecimentos ag-ricohs O\t 
rut"!l.Gs, sola•e a va..lo1• do· immow~l, verlfien1to 
por titulo logWmo de propl'ieda !e ou posse :J>i· 
s •do no nm.lle d("l cida.d lo. on no de su9.. mnlhm·. 
coro a ·dat[l. de um anno antes. pel(1 menos, do 
11ltitno dia do pt·rzo do§ (i" do art. 6·• d, di~~ 
lei, on cnn1 qualquer dal!l. si o titulo lür sent~nça 
ju<l'cial '!ue reconheç1 a pr·opriedau<l nu poss~. 

Si o titulo d• propt•ied:~de ou vos c fór de 
pc ·muta ou do,1~ão, nti<> ;o r· a computado -.alor 
suprrior no que ~~ tiver d~1do ao illlmovei.no 
tiLulo. que tambem sorti. c•hibi .o, do. p op,•ie
d"dc ou po<sc do <loador ou perm•ttante, •endo 
>p: ·llcwel ::1 csle caso a disposiç lo a,, § 5·· se
guinte. quando se •·e,·ificar· a. '"'Speito do immo
vi!l pcrma~ado ou doado quolqne'· da' ck·um
stanc.as a que se t•ef"e o mesmo p:wagrapho. 

Não sor!l. admi ttido )lara o etfeito de que se 
trata qualquer titulo quo cont ·nha cbusn[a ro
versiva de propriedade ou posse. 

§ 2.0 Si o ci.bdão possuir diversos immo
veis, cada um dos quaes tenha -.dor locativo 
ou F~Oprio inferior M mencionado no pat~
·grapho antecedente, a prova da renda legal 
serà feita sobre os v.,Iores reunidos de mais 4e 
·u.m desses im.moveis. 

§ 3 o Si a mais de um cidadão pertencer um 
immovel, a l"ell11 legAl d& cad·~ um desses 
.ci.tadãos oe~D. computa,!" so'ore o valor corres
pondente à. pa.rt9 que nall~ tiver.· segundo o 
yalor total locativa ou proprio do mesmo im
.rnovel,. verificado pelos modus estabelecidos nos 
:M. l e I1 do § i• <leste :•rtígo. 
. § 4. • Qua.ndo tenha sido nlien'>Jo. parte só• 
mente de Ullla propriedade que conaiats em 
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terrenos de lavoura ou criação, o valor dessa acórdão da qtJ.e tratam os ns. Ili 9 V ; devendo 
parte, para.. prova da renda legal do cidadão lirnitar-ee o.· julgaJDento a cO.IlÔ.rtnaçio da 
que a houver adquirilo, sed: verificado nfio ~ó mesmu avaliação, ou a sua annulL<ção nos 
p~lo titulo de que \rala o n. li do§ i• dliste caaos de ;nfraeção de disposições deste pa.ra
llrtigo, o qual neetG caso deve ter dat~ de tres gra.pho. 
annos e.nt•·a. pelo menos, do ultimo. di:• do prazo VII. No prazo de tres dias Cllntados da. data 
do § 6• do aot. 6o d~ <lib lei n. 3029, mas do ac~dão o proceoso ""rã devolvido ao jui2 
tam.bemeconjunctumeãteporavalia.çãojudicial, recorrido, devendo constar da acta do tribunal 
.; qual se procederá pelo seguinte modo : a natu1·eza da decisão do acórdão ; e os te juiz 

I. A o.valiação s~rá íeit.:t perante o jniz de em igual prnzo, contado do rlia do rec.ebimento 
direito da coroarc::t. ou,_nas quO tiverem mr~ü:: dJ do mosmo proeesso, fará publicar a acoórdUo 
um juiz de direito, perante qualquer delles, · por . edital :ú!iudo em log-ar pul>lico, o, sendo 
com assistencia do promotor publico, por dous possive1, pela impr.::nsa. 
peritos Mmoados, nm pelo cidadão quo are- VIII. ':'lo C:l!O de ser a decisào proferida no 
querer, e o out1'0 peh administrodúl' <la rece- acórdão favoravol ao cidadão que ti.ver reque
bedoria ou mes~ de rendas. ou pelo collcctm de rido M•aliação, e de não ter havido interposição 
rendas ger~es do logor. de recur.~o voLuntario, o juiz de direito man-

Os ditos peritos se limitarão o. declarat si dara aatrogar o proeesso, som fica.r traslado, 
o terreno t~m ou não o valor exigido pel~ lei, ao mesmo ci:\adão ou "seu especial pt·oourador, 
de oonfur.uidada corn o disposto no n. I! do afim de ser emibido como prova de renda 
§ 1• do art. :(. ·· lega.!. 

Si hoo.~e1· divet•gE>ncüt entre os dous. ~s Si, porém, th·er havido interpos\ção de re-
partes nomearão ~urceiro perito ; e, si não curso volunla.rio, serã111 dadas ao referido cida .. 
Chega.r~~m a aecôtdo q nsnto à nomnaç.ão dos to, dão pa.l~:l. o mes JLo fim cópias do ~eórd.ão Q de 
serà o Iuesmo perito d-3'~ignado pr;olt\ sort e qug.esqu~r outros papeis, que re:tuercr~ bem 
d'entre dous nomes. propondo \ttn cada uma das corno os dectun.entos que hott,·et· Juntado. 
partes. O ter Ail"n pedto ::n;sim nomeado se rã .§ !í. o Qn:tl'tdo .a r-~nda do cirhdão p ovier de 
obrigado 3- cingi~·-sc a nfn dos laudo.sdircr- immov }is compreh.endidos en1 qualqu0r das 
gent s. · classes design"dl\S no u. Il uo § :o d·-:-te a~tigo, 

TI. O juiz de direito jul;yn·à a. '"·alhçilo por ler :i log"c o >.v·aHaç1io judie ia~ feita uos lerDlo• 
sentença p••of•rida no p:•azo de 15 dias cont~- do ; aragopho antecedente, pat•a prov:tl' : 
do~ do em que lhe forem conclu•os às autos, I. O valor do predio edificado pelo seu actual 
ouvindo O prom· tor publico. rr•e ;•cspondera proprieta.rio, Sllp •rindo :1 dita nvaJi,IÇàO a falta 
dentt•o do cinco dias. d, titula d~ p~ovriedadG, exi')"ido no citado ll. 11. 

Cndtt processo :•oder:i t•efcrir-so a m:iís d~ um U. O au::m•>nto do valor do predio ou torro-
tet·reno possuido, uma yez qnc pe1·tençam a no depois de sua. acquisição, em 1·azão de bem
un' Ró cirladão feitorias Mct•escidas ou do ul!er;•são da valor 

lll. i\ sentença do juiz cl~ llil'eito serA im- da propriedade, procedente da diversidade dos 
modiMllnente mtit<tadu. ao pro,uotor, o publi- tea•po.• ou de outrns cit·cumstancias . 
• ,ada por edital nffixado em Io~:ar publico, e § 6.• A disposição do n. I do § 2• do art. 3• 
s~nllo possivel, p ·la imprensn . Dost·t sentançá da lei n. 3020 fica suboti~llida pela seguinte: 
haverá recurso nacessario pm·n a Rebção do Com cot•tid;o •tUC mos~r" estnr o cidadão in
districLo; rabcrão tnmbem rccm·sos voluntarios scripto no t•egisti'O do commcrcio :- desdo um 
interpostos pelo proprio interess:tdo ou sau ~nno ante<. pelo monos, do ultimo dh do prazo 
pt•ocurndot• espccH, pelv promotor ou seu do § G• t]o art. O• di\ dha l ·i c<>mo negociante, 
adjunto e por qualqurr eleitor· da com:1rc:1.. con·elo~ cu agente do leilões:- e desde \rC$ 
Todos os ditas recurso> terão cflhito SiBJIGn- ~nno.~ antoa, pala menos, do dito di:t, como 
sivo. ndministr~dor <lo trupicho, guard:l-Jivroa, ou 

IV. O; recursos voluntario> se\·ão i11terpos- prillloiro c •i:-c:oi1·o do caon commcrci:.l, ou ad
tos por meio de re,iuerimento, o tom·"los pai' mini t1•ndot• de f,.bJ'ien industl'iol, nmn v ~ 'jUO 
~ermo no proprio processo no pt•uzo do i5 dias " cn<u commet•cinl ou a fnllt•ien. tanh~ o fundo 
contados do da public:~çiio da scntonça, allcgnn- capital de G :000!'; pelo mono~ ; 
do o recorrente no mesmo tequerimenw ns i-a- Com cerLidiio •t ue mostre eslnr o dd>~iltio ill· 
"ões do recurso, o juntaneo os rlocumonlos scripto em capit>niu do port '· com antecedett
•tuc jui~ar convenientes. : cia de um anno, como capitio d<l nuvio ou 

O escrivão iari. seguir o processo paro o. Re- piloto com carta.; 
!ação do dístricto dentro dos iO dias seguin- Com escripturl< pnblíca cuja data seja de tres 
tas ·ao pn<zo marcado neste numero para. a onnos, pelo menos, do ultimo dio do prazo da. 
interposição dos reeursos. . citada disposição. ou escripto particubr la.n-

V. A Relação, no prazo de SO dias contados g <do com igu1l .antecedencia em livro de notas, 
<h da.l\ do ro•ebiménto do proces~o na resp~ quo mostre ser o ci<hdll:o administrador de 
otiva aecretaria,jul;l'a.rá os recursos interposto• fazenda ou fabrica rural, cujo -volor se·a de 
pelo modo determinado no§ 2• do art. 9• dt 10:000$, pelo menos, verificado pelo titulo le
lei n. 3029 e no art. 80 do respectivo regula- gitimo de propdedade ou posse destes estabele~ 
mento n. 821<l ; observadas· as dis['O>ições do cimento$, ou por sentença judicial que as 
§ 3" do art, 9• da mesma. lei e do arl, 81 e reC<Jnheça. 
paragrapho do citado reguhmento. § 7.0 As disposições dos ns. li, In e IV do 

VI. A avaliação a que se refere o n. I n.io § 2• do art. 3<> da lei n. 3029 ficaxn substituida.s 
-poderá. ser alterada pela sentença ou pelo p~ta. $eguinte.: 
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Com certidão passada pela competente r&
partiçã6 :fiscal, da: qual conste, não só q~, 
desda dous annos antes, pelo menos, contados· 
do· ultimo dia do p1-azo do § 6' do art. 6" da lei 
:n. 3029, o eidadão possue effectivamente qual
quer estabelecimento industrial, rural ou com
morda!, mas tambem que por elle tem pago, 
dur9.nte o mesmo tempo, o imposto geral oti 
provincial de indnatria on profissão, ou qual
quer outro baseado no v•lor locativo do immo
vel, na ímportancia de 24$ dentro dos limites 
da cidade do Rio de Janeiro, e i2$ dentro dos 
limites das outras eidades, e de 6$ nos demais 
Jogares do lmperlo. 

Não servirão p$.ra a prova da· renda q.uaesquer 
outros impostos não mencionados na. dita lei. 

§ 8. • Fi cs revogada a disposiçio do n. lU 
do § 3• do art. 3• da lei n. 3029, quando exige 
~ percepção de soldo ou pensã<fp.,r.t que pos
sam os officiaes honorarios ser alistados como 
eleitores. 

As praç~s de prat reform9das, 'lUe perce
berem soldo não· inferior à rend& legal, têm 
direito a sér a.listsda.B como ,leitores. 

§ 9.' Ficam seiD effeito as palavras - os de
legados e subdel •gados de polida.-, que se 
acham no n. lU do ar~. 4 · da lei D • 3029 •. 

Na disposição do n. XII do mesmo ar ligo 
comprehendem-se os cid-tdáos qualificados ju
rados nas reyisõe; dos a.nnos de 1878 e i879. . 

§ 10. As dispo~ições do art. 4' da lei n. 3029 
e do art. {3 do reg-ulamento n. 82L3. com as 
alterações do pe.ragrapbo antecedente, isen
tando de pro'1l!o da renda le;,al os cidadãos a 
que se refer~m, nlio os àispensa da prova de 
a.Ignm dos outrGs requisitos legnce iia capaci
dade elei.toral, quando o juiz de diroito a exigir 
á vista de reclamaçãO procedent~, ·ou por ter 
flllldada razão de duvidll sobre a existenci~ de 
talteq_uisito. 

§· U. As disposições do art. 5• da. lei n. 3029, 
e do art. 14 do regulamento n. 82i3, serão 
executadas com as seguintes altorJ.çõe; : 

I. Da certid&o d; repDrtição :fiocal, a que se 
refere· o n. I do § i • do citado art. 5", deve 
constar que o predio se acha averbado com o 
a:!ÍgiClo valor locativo desde tre< annos antes, 
pelo menos, do ultimo dia. do prazo d.o § 6• do 
a.rt. 6• da dita lei, exceptuado, quanto ao 
tempo <hl avorbação, o caso de ter sido o predio 
construido novamente. 

li. A eacriptura ]:>ublica, ou o escripto par• 
ticular lançado em livro de llobls, bem como a 
escriptur~ publica, dQ quo tratt.m os na. li G lU 
do § 1• do lllel!lllo art, s•, deve111 ter a da.tt. do 
qua.tro annoa antes, pelo menos, do ultimo.dia 
do >nen.ciooado prazo. 

O titulo legitimo de . proprieda.d~ ott poi!!!e1 a. 
q11e tambe!D se refere o- citado n. Il, deve ter 
data an.terJor a. um anno· a:ntes; pelo menos, do 
referido dia. 

Til. Quando o arrendamento J.e terrenos d.e 
l&voura ou criação, de que trata o n. DI do 
§ 1• do referido art. 5•, comprehender parte 
sóm.e~te de uma propriedade territorial, ., valor 
locativo deeaa pll.l'W lll'rendo.da seri. verificado 
nJ.o só pela escriptura. publica s que se refer~ 
~ meemo numero, m11.s ts.>n~m, e eonj=et&-

mente, por avaliação judicial feita pelo mod~ 
est~~lecido no anterior § 4. ~ 

lV. O recibo exigjdo no n. 4 do § 1" do men
cionado art. 5• não dispenaa. ern caso algum a 
upresentaç.ão das provas a que se ro;fere 0 
l!leemo numero. 

V. Não se admittir:i. a provar a renda le!!'!l 
pelo valor locativo. do predio em que· residir 
segundo os na. I e li do dito &rt. 5•, senão ~ 
cid•dão que houver alugado· o predio inLeirv 
s&lvo tendo este maia de um pavimento, ca~ 
em que será a.dmittido o cid&<lão que tiver alu
l)'ado todo o pavimento em que l'esidir con 
economia. separada, pagando · o valor loca.tilO 
estabelecido no n. I do mesmo ~rtigo _ 

VI. As dispo>ições do. cit•do art. 5• e as do 
nnmero antecedente são em tudo t>pplica.veis 
aos sublocata~ioa, juntan~o este~ o contr$10 de 
locação entra o sublocador e o loMdor. 

A prova da effectiva reaidencia no predio é 
em Lodos os ca-sos nee:~s ~aria pa.ra- d.a:t a.oa lo
ca tarios e subloca.tarioe o direito a. serem. aJig. 
tados. 

§ 12. A disposição do primeiro período do 
§4• do art. 6<> da bi n. 3029, bem corno a do 
:.rt. 23 do regulamento n. 82!3 ( sem prejuizo 
dos§§ i• o 2o deste u!timo artigo) ficam sub
stituídas pela seguinte : 

N enbum cida.dii.o ser à inclrtido no alistamento 
doo eleitores sem o ter roqllêi"ido por escripto 
de proprio p11nho e com as~ignatura sua, 
provando o seu direito com os documentos 
exigidos pela lei. Serà, porem, admittido 
req ueriJnento eacripto e ...ssig'nado por especial 
proca.rador, no caso aómente de impossibili· 
~Ml.e physica. de eeerever do cidadão, prova.d& 
com documento. . 

§ 13. Quando, nos termos do paragrapho 
antecedente, for escriptG e a.ssignado po~ pro. 
curadol" especial o requerimento do ci da.dão 
que pretender ser incLuido no alistamento dos 
eleitores, a. )lrov\lo de saber o mesmo cidadão ler 
e oscrever, da qual trat~ o art. 8• § i• da lei 
n. 3029, se rã feita. pela exllibíção de p~pel 
anteriormente ea~ripto e asaigna.do por esae 
cidadão, uma vez que a lettra a as"<gnatnra 
estejam reconh~oidas no proprio papel por 
tabellião. 

§ 1~. Os juizes mun.iaipMl, dentro de tres 
di"" depois do em que enviarêm aos juizes de 
di~ei to os requerimentos e as t•els.ções meneio• 
n~daa no § 8• do art. 6° da lei n. 3029, publi· 
carão por edital affixado em lagar publico, e, 
sen.oo poasivel, pela imprensa, na sede do 
mnnieipio, os nomes de todas os cidadãos 
incluídos em cada uma desaa.s relaçõe~. 

Si o juiz municipal deixar de enviar ao juiz 
de direito todos ou alguns d9s ditos requeri
m~ntos, os requerentes terão Q direito de apre
sentar novo• requerimentog M jni2 d·e direito, 
ate ao 20• dia. do prazo em que a este incumlxl 
organizar o aliat&mento ; d~ven.do os reque•. 
rentes provar· o 4cto com a e:s:hibição dos 
recibos do juiz muniaipal, p~ssádos 11a occasiilll 
da. entrega dos primeiros requerimentos. 

O mesmo di!'eito cabe ao e~dlldão, enjo req,:ue
rimeoto-, apresentado no praro legal, o Jah 
municipal recnsar- receber, pr-ovada a reeuea·. • 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 30/0112015 03:48- Página 37 de 38 

Sessílo em 4 de OuLuLr-o de 1882 313 

O j uiz de direito, em qualrtoO< dos referidos 
casos, tomará conhecimento dos to'luerimentos 
e procederá, <Juanto a ellcs, no• termos do § 9' 
do art 6• d:• di La lei. 

§ 15. O dircitc, que pelo ~rt. 9o d;. lei 
n. 3020 coxnp-ole a qual'luor eloitor da co
roare~. d o recorrer da docisão~do juiz de di
reito no · caso do inclusão indevida. de algum 
uidnd4o no oliota.mcnto dos oloiLo••e•, não 
fica prõjudicado pelo bcto de hnver jd rccur.,o 
intol·posto por outro eleito•·, sobro s. mesma 
i nclusão . 

§ 16. Nos recursos inter postos contra a 
inclusão de cidadãos no alistamento de elei
tores ó permHtida prova, por escriptnra r•u
hlica ou sentença. p.>ssarla em julS""do, de si
mubç§o dos contratos, quer sobre propriedade 
ou po ije, quer sobre rendas, ou do illegi Wni
d:tde OQ faLsidade dos titulos ou certidões que 
tenham ser .-ido de hasa ao alisto.roent o . 

§ 17. Além doa ,·ccutsos eft:~.helecidos no 
art. 9• d~ lei n. 3029 e no capitlllo V do regu
lamenLO n. SZI:l,haveni. t.ambem para. a Relação 
do diBtricto recurso do a.li•tamenLO doa eleitores 
quando nos \ ra.bl.lhos deste se tiver commettido 
qualquer W.:. seguiules irragubrid~os, que 
importara, nullid:ldo totAl ou parciàl do :Uis-
tamento: . 

lncempetencia do juiz org-ani~arlor do alis
t.:tillento; 

Fali~ do observnncin do prtuo m:>rc:Ldo no 
nrt. 6•, § 6• ia.lei n. 3029 parn o recebimento 
do3 roqverimentoa. · 

I, Terão o direito de interp~r este recut·so o 
pt·omotor publico ou seu adjunto>oll tres olei
tore; da conoa~ca _ 

11. Quanto á intoL'lJOsiç~o e no processo do 
nferido recul'S(), sorJo observadas aa dispos_i
ções do o.rt. 9o da di ta lei o do capitulo v do 
regulamento citado, eow ns soguiutes nlt~ 
rações: . 

O pr~zo de 30 dias p~ra o. in to: 1>osiçiio <lo 
recurso ecrú. -conbldo do tlia Ctu que !úr feita a 
publi~çio do alistamento, nos tel'IUOa do § 10 
do a.rt_ 6• combinado com o § 0·• do o.rt. 8" 
da maaiD.\ lo i e do :>rt. 50 do I'Oforido ragul•· 
lllento: 

Nos iO dio.a de que trala.m o§ i• <lo art. D0 

do. ditL !oi G o nrt. 75 do citAdo L'ôgulamonto, 
o ,j ui~ do direito, A vilfta d:ts rn~ilcs o.llogn<ha 
o dos <loemuenloa aprcsentarlos, julg.wol válido 
ou nullo o o:Listnmcnto, n:~ M:•lid·odo ou na 
p3rto om 'lu~ für arguido, o pnhliclll'<i immt
diatamente a S ij!l. rlocisão por C<litnos allixR<los 
?"' Jogares publico• c, sondo (IOSsh·cl , pola 
1mprens~. 

lli. No caso de s er julgado válido o aliato
mento, pabe· ao r ecorrenta o direito de fazer 
s~guk.o processo par.> a Rch~Jio , de conformi
do.de com as "disposições do § i• do art. 9' clo 
raferidi!. lei e do art. i5 do mencionado regu
lamento, tendo o recurs' o eft'eito de1·olutivo 
eórnente. · 

No eaao d& ser jnlgado nollo o alistamento, 
:. decsião não ter:i. effeito immediato e o recur
ee, com todol oa papeis o docu mentos que o 
tiverem ac.ompanhado, será remcLLido,, no prazo 
qe Ires . dia,, s ·Jb rogistro do con•eio, pelo 

-j uil <!e Uireifo i Retaçl\o co distri.clo . 
v. Y.-40 

IV. Si o juiz <ló direito dei :ta r de remeUer 
o recurso à Relação no dito pu•o do t rea di~, 
terá o recorrente o direito de interpol-o dir•
ct.~mont'l pomnl~ aqnellc tribunal n ' prazo 
do 15 dias e mais t&ntos quantos corraspon
d?rem d diato.ncio., á r.l ;<:t;o de cinco leõU61lJ por 
dUI.. 

Em todo cnso, lncurub9 no pt•omotor p~
hlico fazel-o seguir, quando o fo~eto Ih-. fór 
d~uunci:ldo ou l bo cons t.'lr do quolquer 
fórma. 

V- No caso da jul~ar a Rei~.W _nul!o o 
alisl,mento, o rcspact1vo pre$ident~ cnviarà 
imm~diatamento ao mini stro do imp~rio na 
côrto, ou ao presidente nas proviociaa, cópin 
do ncórdão, à vista do qual serão proanpt~-
mente ex pedidas as necessariM ordcui anno 
de s~ proceder a novo nlistamanto em toda a 
comarca ou na porte em <J.UG o alistamento 
ti ver_ sido :mnullado. 

Neste caso serito restituídos aos c icladãos, ou 
sous proe:~radorcs espeeines, os doeuroentos e 
mais papeis por elles aproselllado~, Rcblhoo 
ao alistamento annullad o, som ficar t>·asln.do. 

VI. Estos recursos seria i 11lgados por todos 
o• membro• presente. do tribuna l da. rolacr'lo 
.nó prazo de 30 dias, coubldos da data do re
cebimento dos proc6SSQs na rllllpoetiva &eoro:.
taria, do mosmo modo determinado no § {o 
do nrt. 9o da lei e no art. 80 do rogulam~ato 
citados para os l'Ocursos a quo eates Artigos se 
refeNm ; observando-.;e aa diapoeiçõea do § 3• 
do dito nrt . 9• da mencionada lei , e dm 
arts. Si o paragrap bos e 82 do referido regu-
le.mll!lto. -

Em caso do empate prevalecer& n. dccis!Lo 
recorrid:~.. 

§ !8. No pruo marcado pnro o julgan>oUto 
n.'l. Relo~o dos rocur1111 de quc tr-... t;un o art . 9o 
dn. lei n, 302!> e o c:\p. V <lo r .•gulswonto 
a. 8213, bom como o p~ragnpho antocedonte, 
alo se comput-lrd o t~:>mtlO da intorru~o dna 
scseõoa <lo trillunal po~ falta de rounino do sou a 
wombros CID 'numot•o auffioi~nto pal'l\ eole
bral-n.s. · _ 

§ i9 . n~- doci•ü~a du Rolaçõosem COl O ·do 
nullidado do n.lis tamonto haveró- recurso pu ra o 
1upremo trib11oal do justiça, quedQéidiri defi· 
nitiv~monto. 

§ 20. Os o•nolumentos, do que tr~ta o llrl, 15 
do rcgul~monto n. 82!3, Jlelas certidões o p6L' 
outros documentos fornO<ados por ofliciaos pu
hlicos per11 o 1\liatruucnto dos oloitoroo, serão 
pagos pela rnot.,do. . . :· 

Serão tamlJom l~gl\$ pela meta~o as cusk..s 
doa cscrivilea nos procoSllos d a recursos sol;ro o 
dito alist.>mento, nc&ndo os me~~~nos prceossos 
isentos de quaosquer despeza.s de prep~ro •l d~ 
pagamento do scllo .e da outros direitos. 

Quando, porem, os rocu~sos for~m ioteat tdos 
ex o /fiei o pelo pr~motor publico, não tera l ogat' 
pagamanlo dos ditos emolnmentos .. nem de 
cuetas. . 

§ 21. A sentença condemnatoria, passada 
am julgado, que, nos·termos do § 5 ' do art. 29 
da lei a. 3029, roconhecer a falsidado aaa cer
tidões. attesb.dos oa outros doewnentos, que 
tiyerem iudu1._iilo i iuchtsão de algum ei~llo 
no aliatnm~nto:- dOi! eleit.l)re~, ou <J U~, segu ndo R 
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disposição do § 3° do mesmo artig<l, ded;.rar I Discussão unica das emendM do aenado ao 
quo essa inclusão se fnndon ~>m documentos projecto n. 151, a.ugmento da deputaçli:o do 
não admittiios pela lei como prova. da cap>ci· Pará. 
dade ele~toral! importará a . e~iminação do ~i- f• Jiseussão do projeeto n. i64 A, pretenção 
dadão ass1m alistado. Produz <r a o mesmo ell'e1 to de llhnoel'Leoncio de Castro. 
e. sentença condemll!l.toria em CMO de simulaç~o 
de contratos par:. o dito fim. 

Esta eliminação sera ordenada pelo juiz de 
direito que tiver organizado o respectivo alis
t~mento, executada immediatamcnte e publi· 
c~da nos te1·mos do § 8" do ar L 8' da dita lei e 
do art. 50 do regulamento· n. 8213. 

3• di~cus>ão do pr~jecto n. 156, relativo ao 
app11.relho salva-vida.s p11.ra os!oondo. 
2~ · discussiih do pt'ojecto n. 65 do 1879, 

sobre co!Umercio ínterprovincial de escrs.-
vos. 

As matarias d.,.ig-nadas para orda~ do dia 4 
do corrente. § 22. Os titulas dos eléitores· de que tratam 

os §§ i3 e i& do art. 6• da lei n. 3029 poderão 
ser entregues a seus procuradores especi•es, 
passando estes recibos nas respectivas procura-
ções, que fiearão archiva.das. Interpellaç~o do Sr. Ferrei~ Vi&nn.a. ao Sr. 

Neste caso, o cid~dão a quem pertencer o ministro da nzend~. 
titulo s.ssignar:!., nos termos dos ditos pars.- Lcvantg,..se a seosõ:o ás 4 horas d9. ta~de. 
graphoa, ~erante 9 juiz de pa;>; em exer·cicio, 
da parochiO ou districto de sua resídencis, 
:ficando registt"ado esse Mto no competente pro
tocolo do escrivão do juizo de paz. 

§ 23. São aptos para •~rem alistado• como 
eleitores todos os cidadãos que, reuniD.do as 
demais condições legaes, forem maiores de 21 
annos de idade. 

Art. 2.• Para a i.• revi•lio do alistamento dos 
olcitores, alóm do prazo :narco.do no § Ô' do 
art. 6• da lei ·u. 3029, ser:i aberto outro prizo 
de 30 dia$, que começartL a correr no primeiro 
dia util do mez de Janeiro de 1883, para o se
guiu te :fim: 

Até ao vigesimo dia desta ultimo prazo serão 
entreguea directamente aGS juizes de direito 
os re::_tuerimentoa, compotentemenle instruidos, 
dos cidadãos que tiverem adquirido, em nr
to.de das disposiçõ~s da presente lei, o direito 
de serem incluídos no alistamento dos elei
tores. 

Os ditos juizes, até ao ultimo dia do referido 
prazo, .iulgnrão provado ou não o direito da
quelbs cidadão, procedendo pelo modo esta
belecido no§ g• do art. 13• da citada lei n. 3~, 
o observando-~e as subsequentea disposiç5es 
da mesm~ lei, concernente~ ao alistamento dos 
eleitores. · 

Art. _3. • Fi.cam revogadas as disposi~ões em 
contrarto. 

Sala ds• commissões em 4 de Outnbro de 
1882.- Affonso Ce~so Ju.nie>r.- GenC1"oso 
1!{ arques.- Leopoldo de Bulhões. 

. O Sa. PRESIDE:<ITE dá para ordem do dia 5 d~ 
Oulubro·de iB82 o seguinte: 

1• parte 

Contin~ação da 2• discussão do projecro n. 
i90, credllo ~o miD.isterio do Ílll•lerio. 

Discussão <los projectos sobre ~reditos a. di ver
sos ministe1'ios segundo a sua colloca ção na 
ordem do di• para 4 do corrente. 

Continuação da. 21 discu.<são do projecto n. 
24S sobre fu:a.ção de forças de terra. 

2&. discu~oii.o do projecto n..· 65 de 1882 sobre 
ex:.ecuções emnm.erciaes. 

Continuação da 1• discussão do projecto n.84 · 
a limpeza rla.chamip.cs. · ' 

.!.CrA DO DIA 5 DE OOTOlll\0 DE 18B2 

Presidencia do S'i'. Lima Duarte 

A's ff horas, feita a. chamada, aehalll·Se 
presentes os Srs. Lima Duarte~ M;.tta Machado, 
Ribeiro de Menezel, Leopoldo Cmha, Basson, 
Vieira de Andrade, Escragnolle Taunay, Anta~ 
nío Pi!lto, Alves de Araujo. Al!lleida Oliveira 
Cantão, Mac~Dowell e J. Penide. 

Comparecem, depois t!)(!. chama.W., os Srs. 
Barão do Gu<>hy, Gon~alves Fer~eira, R.odri· 
gues Junior, Soares, Contagem, €>lympio Val
ladão, U!hôa CintN, Henrique Marques, C1·uz 
Gouvêa, Alvaro Caminha, Lourenço de Albu~ 
querque, Affonso Celso Juniar, Aft'<>nso Penna, 
AristTàes Spinola, Carvalho Rezende, Passos 
Miranda, Barão ·da. Vills. da Barra., Peretti, 
Ferreira Vianna, Ferreira de Moura, Paula e 
Soaza, Ma.eíel, Tarq ainio de Souza., Andrade 
Figueira, Augusto Fleury, Alfredo Chave•, 
Alcoforado, Antonio de Siqueira, Sllviano 
Brandão, Ulysses Vianna, Manoel Carlos, Joa
quim Tavare•, Yo.z de Mello, Manoel Portella, 
FarMndes de Oliveira, Sínval, B ll.l'ão de c.,
nindé, Prado Pimentel, Adt'iauo Pimentel. 
Theophilo, Moreira. de Barros e Fra.nklin Do· 
ria.. 

Ao meio dia nllo havMdo numero legal, o 
Sr. p~asident~ decla.ra n~ haver ..e~ • 

Faltam com ca.us• pa.rtieipa.da., os Sre. : B~
rão da Estancia, Coelho Ca.nopos, c.,r los Affon
so, Camargo, Castello Bnneo, Duque Estraàa 
Teixeira, Gomei! de Castro, João Caetano, Prisco 
Parai~o, Paulino de Sou~, Pereira da Silva, 
Rodrigues Peixoto, Silva Mafra, Salusti.a.no e 
Vianna. va~. 

Faltam, s~m ca.1ua pat'ticipada, os Srs. : Abe
lardo de Brito, Araujo Pinho, Almeida No
gueira, Almeida Pereu&, Anoaro Bezerra, Ba
rão de Anadia, Barão da. Leopoldina., :Bezen-a. 
de Menezes, Barão de Araça.gy, Bülhões, Car• 
neiro da Cunha, C..r.neiro da Roch&, Canclido 
de Oliveira, Cruz, Costa Pinto, Espindola, Fa
licio do• Santos, Dianll<, Francisco· Sodré, Fran • 
cisco Be\isario, Felisberto, Geroiniano, Gene• 
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roto M~rqnee, Gonçalvo11 de CaPvalno, lgnaeio 
Martins, Ildefonso d ' Araujo, Joaé Pomp<!u, 
Jnvencio Alves, Jose llaria.nno, !Aeerda 'Ver
nect, M:eton, Martim Franeiaeo, ll!nrtim Fran
cisco Filho, Mont.andon, Pereira C.bral; PoM
peu, Ribll8, Rego B~rros, Ruy Barlto•n, Rodri
S"'e' Li,..., R.atisbona, R.odolJ>hO Dantaa, Sou1.> 
Carvalho, Souza Leão, Sil-:a Maia, Sernphico, 
Terlulia.no · Henrlques, Souza. Queir~z Junior, 
e .Zuna. 

O Ss.. 1• SBCRETAR!O dà conta do eeguinla 

EXPEDlBNTE 

O!fieios; 
Do JXrin.isterio dos negocios do imperio de 4 

de Outubro cor.rento, romett endo cópia do de
crete desta. data, pelo qual Sua Magestade o 
Impe.r&dor houve por bem prorog;u, novamen te 
até ao dia 20 do co.rrente mez s sotual sessão dA 
·assombléa geral legialativa .-lnt~irad&. 

Do xninister.io dos negocies da agricultura, 
eommoroio e obl'9Jl publi ca•, de 4 do Outubro 
corrente, devolvendo competentemente infor. 
lll!ldoa os papeis em quo José Cootnno Fíuxn 
Lim& Junio~ '(Iene uma grati.lict.ção pelo. sor~i
Ç()S que prestou no car~ de eseriptururio ch~ 
eolallia.s It.ajahy e Prucipe D. 1-'edro.- A 
q11em fez a requisição. (CommisaliO de pon&Ool 
e ordenados.) 

Vão a imprimir as segaíntes rcdacções: 

N. 258.- i882 

2• SESSÃO 

RedtUçtlopa.l'a_ 3• àiscussao dt~ additi1jo •!f,_ 
recida pelo :ir. Jo$é M arianno ao I"'Oje4to 
fi. 75 de 1882. . 

A assembléa. geral resolve : 

A.rt. i. • Fica autorizado o governo a appro
var os estatutos que os operar ioe dos arsenaes 
do Imperio organizarem para conaHtuir o seu 
monte-pio, eomt.anto que soja.m elles elsboudos 
sob as mesmas ba.seo doa que r egerem o dós 
Opet"arios do t.rsenal de mll.rinha. da cõrta . 

Arl. 2.• Revogam-!e as disposições em con-
1.\'&rio. 

Salilo das commissões em 4 de Outubro de 
1882.-Prarlo Pime»tel.-V a.;; rle Mello.
~rdodeBri~ 

2.'i7.- :1882 

2• uss!o 

.&clacçào pam a 3•. discusstlo do projecto 
" · 255 A de 1879 offereciào como emenda 

. <><> ào n. 75 de 1882 •. 

A a.esemb!ea g eral resolve: . 
Art. L o O governo poder& au!t>~izar a cr~

çiio de um.a sociedade cooperativa de soccorros 
e beneficencin, que se for mnrà entre os em
pregados da parta em lrafeg-o da est.racl.s d.e 
ferro O , Pedro li, e •ob as seguintea condi
Çijea : 

§ i. • A soeieda.h ter& por fim: 
1. G .. ra.n tir o futuro-dos empregados ch Cl!

trs.ds e o de s~~M tamilw ; 
It. -Proporeion"r aoe mesmos emp!e~os 

ponsões para os casos de molestia, velhice, ou 
om que fiquem tempors7ia ou permanente
monte inutUisarlos para o serviço d:l. estrada. 
por mo ti v o de accident-.s. 

§ 2. • Os aultilios serão distribaidoB por du .. 
caha.s; s~ndo uma oxclusivamente destinada ás 
pensões, e outra liOB soceorr oe pessoaea de oe&
siiio. 

§ 3 : o Para a eai:u daa pensões eontribnil"lo 
sómente os empregados de nomeação ; pAra a 
doa soceorros pessoaes contribuirão estes, na 
pro porção fixada n~ art'. 2', e os em!lregados 
de sabrio, taes coa>o opera rios, autiliares, e~c. 

Art. 2 .• O capital da sociedade compor-se-ha 
das seguintes contribuições : · 

§ i. 0 Quanto à cail:á Ue trenstSes : 
I. De 4fi0 da joia, ni!o. e~ccdente de ,8 •f, 

dMuzida por uma só vez, ia.tegrnlmanLe ou em 
prostnçõcs, do ven cimento annual, das griltifi.
ca.çiies ext,.~ordin.arbs ou out1·as retribuições , 
d~ cath emiJreg~do de nome"ção ; • 

11. De .4/iO da quota vür.li~io. , nilo oxeGdante 
do 3 "/o, descontada me=lnlellte dos vend-
nu•ntos do mesmo empregad o; . 

lll. Do proJdueto das maltas·impoetae aos em
pr~gados, e da• que resultar~m de infracções 
ou irreglllaridades ; · . 

IV. Do uma. contribuição, dcda.zid:J. d~ renda 
liquida da estmdn, e que em caso ais-um exce
derá de i/2 '/o; a qual serà. Ji::;;ada no começo de 
cada ann o, tendo por base a receita do anno 
&ntorior, e que cessará logo que , a. juizo do go
verno, os reeurs9s da soeie.laàe puderem dis
pensai-a; 

V. ~ j UI'OS o.eeumnlados pelas sonunas arre
cllodadas, as quaes 'serão .empreg-adas em títulos 
de divida publica ; 
· VL Da contrib:lição de 2 °/0 , deduzida das 
pensões. . 

§ 2. • Quanto à caixa dos soccorros : . 
1. Da joio. não cxeedente.d~ 4 °/01 dedruuda.. 

por uma só ver. , integralm~n te oa por presta
ções, do snlario de um anno do operario, auxi-
liar, etc.; · 

li. Da quota. vi talicia, não <:"tcedente a i •[o, 
descontoda do salari-J mens•l ; 

Ill. De f/10 das contribuiç~es dos empre-
gados de nomeaçl!o ; _ - · 

IV. no.. jo.rOt< a~enmul.r.doe t~ela.s som mas arre
oadad&a, as quaes ser!o depositadas em um 
estabelecimento banearto, ou empreg&d&s em 
titulos da divida p ubliea; 

V. Das multas impostas aos ernpre;:ulos de . 
aala.rio. 

Ar t. 3. o As pensõeo, sejam estas concad.ida.s 
aos empregados e suas lil.milias ou h e.rdeiros, 
ou provenham de o.posentadol'ias, não exce
d erão de i {2 doa v~ncimentoa dos meam01 em
pragados. O ma..-.:imo das pensõea sará de 2:400$ 
annuaes . . 

§ i .• As aposentadorias só serão eoneedida.s 
por moles tia prolongsd~> ou avança.da idade. 

§ 2.• Emq:uaD:to o capibl d a caixa de pe~
sões não attmgu a 9/10 _do total dos venct-
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mantos dos empregados de nomeação, aa pen
sões serão c>lcula<las conforme 011 recursos d& 
mesma caixa, toroando-se 3/10 de uma sowma. 
fixa pars. todos os empregados augmcntada de 
i fiO do excedente que teria do perfazer o ven
cime.tLto médio. 

§ 3.• A' proporçãJ> que o estndo d11. caiu do 
pens~es o pcrmittir, estas s~rão augmentadns 
proporcionalmente, aem prejuízo dqs demais 
intere8SIIdos, até per&zer 1/2 dos vencimentos 
~ que ns mesmas pensões corresponder<m. 

Semelhantemente, si os recursos da caixa de 
pensões diminuirew, estas serão reduzidas. 

§ 4. • Dorante os dons primeiros s.nnos da 
installaçio da socied3de, nenhum paga.mento 
da· pensões ter{. l osar. Findo ~ste prazo,- as 
familill!l ou herd.o.iros do$ empregados que tive
rem l&llecido nesse período, receberão d'ahi em 
diante. o contando-se o segundo anno, dons 
terços d!\ pensão calculnda pela fórma nqui 
preseripta. 

§ 5.• As família. ou herdeiros dos e mpre
gado3 de salario, terão direito, nas condições 
dos demAis beneiieiados , o. uma pen•io · niio 
c:s:eedente de 2 •/o do salario anuual dos mes
mos empregados. Estas peasões, que sorão 
JUl.gas pa1a caixa doa sooeorrM; só p~derSo ser 
distribuidns sem prejuízo da somma calculada 
para os soccorros pes.'lOacs a que estiver obri
gada a mesroa caiu em. cada anuo. 

Art. 4.0 O governo e;pedi1•á o 'neeessario 
reg ulamento para a organização dos serviços 
a. que se ref~re a pt"esente lai, impondo o dos
conto correspondente as cont1·ibnições dovidas 
nae folha$ ~e pagamento dos empregados da 
estrada de ferro D. Pedro 11. 

Os estatul.os. d.~ sociedade cooporHiva que se 
orgaab:a••, terão em vista 33 disposições desse 
regulamento. 

Pmgrapho nnico. E m caso algum o Eatadõ 
será res{l(>naavel pelos compromisso> que tom9.!' 
a sociedade, n em contriboirà com outros fa
vores aqui não especificados. 

Art. 5.• A presente lei é applicavel ás dc
m~is estradas de ferro que o Estado admiuiatrar 
por· sua proprin conta; :podendo-so, para os tas, 
clevll!' até 2 °/0 da rece1t&. liquido. ds ~>airada 
n eontrib11ição " que se .refere o n. IV do § t• 
do art. 2.• 

Art. 5.• Ficam revogn1as ~• disposições em 
contnrio. · 

Sala das comroissõea, 4 de Outubro de 1882. 
-Pra® Pimente!.-Vazde M eUo.-Abcla•·do 
!!!..!!!.!! ". 

N. 75 A;_t882 

2• SESSÃO 

Reclacçüo petrll 3~ disctuscl'o do projecco 
. n. 75 de 1882 

A assemblóa !Pral resolva : 
. Art. 1.• Fica approvado, para reger o monte· 

p10 doa operarios do ar1enal de marinha. da 
eór.t_e, o : e;tulnmenl.o. organi:WI.o pe.b direc· . 
üma da u ruao Opera na, constante de 58 ~r-
t igos, com as seguiutos alterações : . 

O :trt. 5<> se}asubs tituido pelo § 5 • do att 
154 do reg11lamento que btl.ixou com o d~rel.o 
n. 5622 de 2 de Maio de f874. . · 

O art. iU substitua.-sa pelo seguinte: - o 
filho menor tel'á direito á r eYer-siio, seja qual· 
fdr a carreira. que aeguir. . 

O§ 2• do mGsmo artigo aejo. assi•n redigido: 
- O filho menor •ó perceberá o c~pital am.or· 
tizado e seus j u ros, si entrar para. qualquer 
orJicina do• orcon oos . 

Ao § 3° do mesmo artigo aerescarüe-se : -
ou si em outra. carreil:a ou est11.do provar adi· 
antamento . 

Ao § 2• do art. i6 diga-se :- não ten.do uma 
occupação definid~. 

O art. 22 seja sub>l.ituido ·p Jlo s~runte: 
- O thesou reiro iW mon te-pio será a thesou
rnria de marinha. 
' Ao arL 33 acre.'!Cen~-se : 

Paragrapho unieo. A primeiro. administração 
eontina.o.r:i no anuo se.;11inta, si tiver menos 
de metade de u m A.nno. 

O art. 53 snpprimt-s~ . 
Àrt. 2. • Revogam·se as disposiçõ' s em con-

t.ra.rio. · 
S ala das ·commisslles em 4 àe Outa.bro de· 

1882.- P-rarlo Pimentel. - V. de Mello.-
.1õe!arà o de Briio, · 

O Sa . P .Rl:StDBNTE dâ par:~ orJem do dh 6 do· 
Outubro do i882 o segnintG: 

1.• parte ·· 

Continnação da 2& discnssão do pr.1ject 1 o .. 
190, credito r.o ministerio.do imperio. 

Discussão dos projeetos sobr a eredil.os :lo di ver
soa ministerios segnndo a sua collocaçio na or
dem do dia para 4 do corrente . 

Cont.inunçl!o da 2• discussiio do projecto n. 
248 sobre fuação do foi.'Ç<lll de terrâ. · 

2" discuagio do projoeto n. 65 de 1882 sobro 
execuções commerciaes. · 

Continuaç.io <la !• discussão do projecto n .84, 
alimpeu. de chaminés. 

Discussio unica das emendas do s ou!ldo no 
projecto n . 181, angmento da deputa.ção do 
Pará. · 

i "' discussão do projeeto n. 164 A, pr~tenção 
do M<1noel Looncio cb Castro. 

3" discussão do projeeto n. 156, r~btivo no 
·appnreJho sD.l.va-vidas para cs bonds. 

2• discus;ão do projecto n . 65 do 1879, 
sobre C4tllmercio interprovincial de C8cra- . 
vos. 

As materiae designadas parl ordem do dia 4 
do corrente. 

2• parte (âs 3!Íox-as) 

2.>- discussão do pro jacto n. 249, fi:rnndo n 
forçn naval. 
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ACT.\ DA 78• SEOSÃO EM G Dll OUWBRO DE 1882 SàG Jida&, postas Cm diSCUssão e approyad~ S 
a;s aetas dos dias 4 e 5 de 011to.bro corrente. 

P1'6side,oia do Sr. Lima Duarte 

SUM~URIO.- !l.PE.DIE~TE. - Requerimentos !los Sr-3. 
i\-J:nLim Francisco, SoarcsJ Anlonio Pin~o e A~mci.Ja On
TOira.. Diseursos d.as Srs. Soa.ros, Bczorra de M:enClz.OS~ 
Antonio Pinlo, M'e~on o JosC PMl(leu.-onoe::x no J)IA. 
..-3o. o:Ji.;cussiio .to _tlrojceto n. {j(j--s:).l\-:t.-vhlas para Oi 
houds. l~necrNtncnto o voLaÇàl). - Con~lntt.'l.Çâo da 
diseussão do })tíljcdo n. !90-crodito ao mini~torio c!o 
imperio. Dlseul'6os dos Sr:). AuLo1liO de Siquoirtr. o 
::f:acra;nollo To.unay .- OL·dem do d.h p:tr:.\ i de Outubro 
do i88i. 

A's i.1 horas, feita. a chama~. acham-se p•·e
s~ntes os Srs, Lima Duarte, Matta Machado, 
Ribeiro de Menezes, Leopoldo C~nha, BassOn, 
Vieh·a de Andrade, The~philo, Antonio de Si
queira, Alves de Arllouja, Gonçalves de Carvalho, 
J.todrigues Lima, Alcoforoldo, Escr• gnolle Tau
n~y, Manoel Carlos, Peretti, Juvencio Alves, 
Ribas, Prado Pimentel, B~"~'':" de Men_ezes, 
Martinho Contagem, Antomo P1nto, Rodr1gues 
Junior, Canlão, Duque-Estl·ade. Te~eh·a., João 
Penido,Kego :Ba.:rros, Moreira de Barros, Ulhôa 
Gintra, AJfonso,Celso Junior ,Gonçalv~s Ferreira, 
Soare~. Henrique Marques, Mru-tim Franciaco, 
Barão do Guahy, Lo'!renço de Alb11querque, Al
meido. Olivair•, Z=a. Ferreira de 1{oura, Cruz,. 
Lacerda. ·werneck, lldefonso de Araujo e Barão 
de Canindé; 

O .Sn.. i • SECI\ETAIUO dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Do ~inist~rio dos negocias do imperio, de 4 
de Outubro corrcnte,tl"a.nsmittindo,em resposta, 
a cópia das iD.formações Jlre•to.d.ao pelo. lllau. 
ca.ma.ra municipal sobre as condições que 
oneram aos fornecedores do gado nos paotos dn 
imverial fazenda de Santa Cruz.- A quem fez 
a requisição. . 

Do encarregado de organizar os apontamentos 
para a hiatoria da ma.dnha, rom<Htendo o 2' yo
lumc dos ditos apontamentos.- A a:rehivar. 

E' lida., posta em discussão e a.pprovida. sem 
debate a redacção do projeeto n. i47 B. 

0 SR. PRESIDENTE:- Tem a pl}ayra o Sr. 
Martim Francisco'. · 

O S:r. Ma.rtilu. Fra.nci.,co :
Sr. presidente, uma das medidas mais reclama
das pola opinião publica e a respeito do cuja 
sol~ção insiste diariamente a imprensa. da ca
pital, é a votação do projecto relntivo a !i!Ocie
dades anonymas : e cGmo parece espa.lhar~se 
geralmente a crença de ·que a demora na. solu. 
ç!io desta questl!o parte desta augusta. camara, 
ell teo.ho por mais de ll.tlla vez insistido com 
V_ Ex. para que dê para ordem do dia est~ ma

cOmparecem, depois da cha=da, os Srs. didc ; e V. Ex. me tem iniorma.do de que ainda 
Cuvnlho Rezende, Mac-Dowell,Cnrlos Affonso, não foi remettida a 211ta cnm:noa. s. red9.(!ção daoia 
Barão da Villa. da. Barra, Fernandes de Oliveira., p~lo senado a. ess3 projeeLo. Assim, eu peço a. 
Sinval, Manoel Portglla, Genero•o Marques, V_ Ex. que empregue todos os seus esforços e 
Felisberto, So!Ua · Carvalho, Franklin ·Daria, solicitações, que acredito serão pro1ic11as, para 
Adriano Pimentel, Souza Queiroz Filho, Al- que cia camara vitalicia. venb.a. essa redacção. 
fredo Chaves, Martim Francisco Filho, Tarqui- Todos nó• ·somos testemllDilas de que cspecia.l
nio de Souz~, B11lb.ões, Amaro Bezerra., Aristi- mente o commercio reclama a solução prompta 
des Spinola., Carneiro da Rocha, Meton e Ma- desla questão. Não quero dizer que o modo por 
cieL que o projecto foi formulado satisfaça a todas 

Ao meto di>, achando-in pre~entes 64 Srs _ ,,_. aspirações dos esphit.Jg mais adianU>do• .. 
deputados, 0 .Sr. president.e abre a sessão. (Apoiados.) Eu entendo que h~ algumas rest~i~

ções na lei, que seriam dispensaveis (apoia-
Cornpareeem,depois de ahet•ta a sessão, os Srs. elos) ; mas nlto ba quem possa sustentar q_ue a 

JosóPomp6u1 Si!via.no Bra.ndio, Aft'onooPenna, bi, como passou, não é muito prefe~ivel a. ce
Ulysses Vianlll, Roiolpho Dantas, Gaminiano, lebre lei reslrieô.va de 22 d_e Ago1to de 1860. 
Olympio Valladão, Cruz Gotwca, Alval'o Cami-
nha, Passos Miranda., Abelardo do Brito, Ruy O Sn. SoARES : - Apoiado. 
Barbosa; Carneiro da Cunha, Diana, Seraphico, O SR. AuJNso CELSO JuNIOR :-Nito ótudo, 
F. Beli.aario, Paulãno de Souza, T. Henriques m~$ é alguma causa. _(Ha outros apartes.) 
e Aráujo· Pinho. 0 Su. M.Ul.'W•l FRANCISCO : - 0 facto de 

Faltam, com cansa pz.rtiéipada., os Srs. Barão dize1;em os no bras deputados 'l. uc em algu.ns 
da Estancia, Coelho e Campos, Camargo, Castello pontos não é preferível, é a. justiiicaçllo de que, 
Branco, Gomes de CMtro, João Co.etllno, Prisco em sua. gereralidnde, o. lei que passou á prefe
Paraiso, Pereira da. Silva, Rodrigues Peixoto, rivel à. lei de 1860, 
SilYa Mafra, Salustiano e Vianna Vaz · · _ 0 SR- SoARES : - Não apoia.do. 

F~ltam, sem causa part~cipa_da, os Srs. Au- o Sn. Lot'RI!lNÇO DIC AüuquE'IlQU:I'. (ministro 
gus~o Fleury, ~ndrade. F1gueu·~ Almeida ~o- de estrangeiros) : -E' muito prefertYel, 
gue1ra, Alrne1da Pere,ra, Barao de ·Anadta, . 
Barão da Leopoldina, Barão de Araçag-y, Can- O SR. M.\RT!~ FR.lllcJsco : - Peço, pot~, a 
did~ de Oliveira, Cast., Pinto, Felicio dos S=- V. Ex._, Sr. preerdenlé, ~ue,, ~ago que . seJam 
tos, Franciseo Sodre, FerT~ira Vianna., Ignacio re}Detttdas ~a camara. VIlaltcla. .as eme!lda.s 
Martins, Jos6 !1!3.rianno, Josqüim Tavares, . feitas o.o proJecto .de le1 sobre soctcdades sno
Montandon, Paula Souza, Pe•·eira Cabral, ~.ho- 'j ny~.as, V. ~x._ de es""'3 emeD.d_as ptra. ordena 
ma.z . Pompen, Ra. tisbona, Sou~a Leão,. S11Ya do d1n ~ ~r1melfa. sessao·! na pnmerra parte .e 
Abio, Espindola. o Vaz de Mdlo. , em pr11Ue1ro lagar. (Mtuto bem.) . · 
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O Sll. PREoiDBN'l'E:- O p~dido do nobre de
putado san tomado na devida consideração. 

O Sr. Soares:- Peço a V. Ex. qtto 
se digne consultar á. cama.ra sobre si ma con
cede = urgencia de i5 mimttos para ~qJre
senta.r um reque ~·ünento qu.e ~em por fim tr&Lar 
de objecto rel&tivo e. via.çl(o ferrea da minha 
província. 

O Sr. A.nt<Jnio Pinto (pe~a or
dem) :- Eu lembro a V. E:t. qua a camara \TO• 
tou,na seS!I!o de a.nte-hontem,Uill.& 11l'gexicia que 
e.u pedi Para a. primAira sa.sRão, como cOnsta do 
])iario 0/ficial. Hontem não houve sessão, e, 
portanto, a m.i.nha. nrgencia deve preferir á do 
nobre deputado. 

O SR. PRESIDENtE : .....: V. 1'x. pediu nrgen· 
d• para hontem. 

O Sn. .ANTONio PmTo : - Não , senhor ; 
pedi para a primeira seGBão, como consta do 
Diario Official. 

O Sa. PRESIDENTE : - A urgenc\a do nobre 
deputado ficon prejudicada. 

O Sa. ANTONIO PrNTO :- lsf!O é uma. grave 
inju~tiça. c~nf:n!." qno.l 4!u protêsto. 

Conoultada., a camora concede a urgencia 
pedida pelo Sl'. l!ioorea. 

O Sr. Soare8:- Sr. P.re&idente, 
quando ha dias f.a!lou o meu illustre compro
Tinciano e snrigo, o nobre Sr. Barão da. Lco
póldiDa, sobre as tariía6 da estrada. de ferro 
D. Pedro li, dei olguns apartes que const~m 
do• disCUl'IIOS publicados no Diario O fficial de 
25 de SeteiJ).pro e do 3• tomo dos a~nne• deste 
anno. Desses &partes não consta 'lue eu tivesse, 
nem longe, tentado macular oa creditos da. com
p&nlú& Leopoldina.: entTet9.nto coll.Sta-me que 
alguno directores dessa: c001paiiliia queixam-se 
de que eu avancei nesta csaa propoaições que 
dülicihnente poderei provar. 

Longe de mim, Sr. preaidente, envolver-me 
em peqnénas quaotiunculas de interesses de 
c:.rac1er particular. Qna.ndo eu tive i. honra de 
dirigir aquelles apnrtes ao Dosao distincte cal
lega, ap..rtes que· S. Ex. teve a bondade de 
acolher, tive por unia o fim tratar de interesses 
da rninb.a província; desde, porém, que es.aa 
queixas !oralll articnladas, cumpre que eu 
venha s.ccentuar o qúanto a companhia Leopol· 
dina tem sido pesada aos interesses de ~ha 
provincia. 

O Sa. C.utvAuo REzENDE:- Apoiado. 

O Sa. So.utms :-V. Ex., Sr. presidente, eo
nhece perfeitamente q11e, si a eompanhia. J;..eo
poldina tivesse dsdo cumprimento á clausula. 
24- do dQcreto n. 4914 de 27 de Março de 
1872, as suas ta.rifaa já teriam bai xade, e os pro
duetos de primeira nece.ssid&de, isto, é, os ge
neros .Jimentieios. ~uja produeçil<> é ospautoso. 
em todo o valle do MuJ'1abe, na Leopoldina, Pre
llidio, etc., teriam I'ÍD.do abastecer. o mercado 
de1t" praça.. EntreU.nto, nós nos achamoo na 
dolor_!)sa neceasídade làe iinportar s6 pa.ra. o yorto 
do Rio de Janeiro, etn generos olimeatkltoe, a 

considera.Yel aomma de 35.555:780$500 durante 
um trirmnio, como vou demonstrar a V_ E:t. 

Contrista, Sr. pt"esidente, que um paiz eom.o 
o Brazíl, que tem nm solo tão uberrimo, que 
poderia. e:<:portar cereaes para todo o mundo 
(.rpoiado ), se 'lleja. o~rigado a fazer a importação 
de cereaeo, só no porto do Ria de Janeiro, na 
elevada somma que citei,em relação a um trien. 
nio. (Apoiados.) 

O S:a. S!LvrANo BllA.NDÃO :-Importa. até ba
nha americana ! 

0 SR. ESCRAGNOLLE T!.UNAY : -Importa até 
de Louron90 1\!s.•ques! · 

· O S11.. SoA.l\Es : - Vo11. demonstrar eom 1l!Xl 
quadro estatístico qual. a. somma e quaes aa 
quantidades. 

DQ i879 a i88i o porto du Rio de Janeiro re
cebeu o seguinte (~i} : 

~ ~ ~-t- I I .E · ·;:; J!lo :5§88§8888 8 

~ ~!li ht~~H~ ~ 
~ ~! g_ I g$f6~~~~gi33~ ffi i ~E-~.~ ~~~co~~~~q ~ 

~~ ~~~I """'"' g-... ,~ 

~~ l 
~~ ~ I ~~ -: 
~ ~ l ·~ ~~00~00~~~~-..400 
~·;: i == l ~,õ~ .... ~i'=O>~r-
1~ r ~ ~ciriáÍsig&i.O~ ..... - ~OS:,......,t--.ro~Ol 

i~ 11·-·--'--0-'--:---o---·-~-·...,.....,..--'-
·~!: •. I 
~~ 

~·{ ,I ~.~.J 
·=~ "' 
;~· .. ~ I . : : s " -.. . ., 
-~;â ., I ·<>: .. 
"'""'f ã : ~ o o 
~ o . ó t,) =~ 
~ ... :.~;g: ~: 

~ I ;!>!; -. ~ • G) 5 : ~ : .; . : . =~ ~ =~ : ., I : : ~ õ-= • = = 1 ~ !~f-t:~~·g..; 
5 ~~~~~~~~~ 

Deuo de meuciona.r palha para ci.g&.rro8, que 
se importa em grande quantid&d<! de Portugal ; 
manteiga, que poderiamoa exportar e entte
tanto importamos. _ • 

Q SR. Â.FFONSO 0mLSO JUNIOR:-Apoiado; já Ô 
Sr. collllelheiro Pereira da Silva referiu-se a 
esse ponto em Ílrn discursolque aqui pronunciou 

O SR. Soo~.R.Jia:-••• qaeijoa, bstatas, ll.lho•, 
co.rne aecea do l\io ds. Prata. e ~té P~<litoo,. se~ 
nhores .••. 
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U;11 Sa. D.IMIT.I.IIO:- Palitos e cabos devas
ll()llWI ! 

O Sll. So.AlUIS: - ••• cabos de vasaoa.ras lam
bem. 

Já vê t. ca.mara que eu tinha to .:la a razão 
quando pedi ao meu nobre amigo para intervir 
jo.nto da companhia Leopoldina, a.tim de ba.wr 
a sat. tarifa, porque ella, asoi01 procedendo, 
presiaria wn grande e relnule serviço ao 

pa:qua.ndo a min4 provincia subvencionou a 
0.<8& companhia com a somiiiA oonsitleraval de 
9:000$ por kilometro, o que i01por t;t em mil 
dtu~entos e ·trinta e cinco contos e tanto, quan
tia q~te · & juros compostos de 6 ' I• ao anno, ac
cumlll&doa de i5 em 15 annoa, fica elevada n 
treze mil e ta.ntos contos no fim desse contrato, 
teve em 'vi• ta fa-vorecer_, em primeiro l ogar, • 
propria provh'lcia e o paiz, para depois favo
rece~ áos · :Lecloniataa d& meaDla companhia. 
(Apoiados.) · 

O Sa.' OtYMP!! VAtt<~.nÃo : ~ E dessa 
aubv8IIção dada à companhia Leopoldina pro
veiu até a. divida d~ proviocia. 

O Sa . Souus :- Perfeita.mente. 
O Brazil é hoje tributario do Rio da Prata o 

de outros muitos paizea para os generos ali
menticioa. e o é tambem para. madeiras de 
construcçio; sendo aliãs um pa.iz íloresta!. O 
Brazil ~mporta 11ma. quan tidade espantosa do 
pinho ie Riga, lendo entretanto e:o:celle.nte1 
madeiras, como, por exemplo, as que se encon
tram 110 Pará. 

o SR. B:u:r:w nJt MZNnBs: -As melho
r es do mundo. 

O SR. So.LRES: -Tive OOI'tllliio de ver Uma 
cornmoda, construida 110 Pará. e pertencente &O 
senador Va.~~Concellos, na qual existiam 300 
qualidades de m•deiras diversas e muito boni
tas . Entre tanto eete peiz importa. e:rtra.ordina.
ria.mente mobiliE\fl estrangeiras não "Ó pa.l'a. o 
!tio de Janeiro, mas para. todo o pau l . 

O Sa. HB<l:B.IIA n:& M:r:m:zu : -E para. o 
Rio de Janeiro eopecia!mente. · 

O SR. M.ic~DowEtL:-No Pará até se im
porta. pinho para se fazer em as caixas, em que 
se exporta a borracba. (H a oulrotapartes.) 

O SR. SoARE.:-Portanto, repíto, quando eu 
solicitei a i11tervençi!o do men amigo pal'& eom 
Q companhU Leopoldina, foi em primeiro Jogar 
porque sei que S.Ex. tem estreitas relações com 
os directores dessa· companhia e em segu.ndo 
logar porque estou cumpr1ndoo meu dever de re· 
present&nte d~~o nação(apoiados do 8r. P enido), 
& é do meu de-ver olbar a.otes para os intereses 
do meu paiz e da provincia. que lenho a bonra 
de representa.r, do que para. os dos aecionistaa 
de -wna. comlJanhia. qualquer. (Apoiado:.) 

Vou proYar com dadoa estatiBtieoa tirados daa 
tn.r ifa.s da' estra<ia de ferro D. Pedro ll que, 
comparaliv&Weole a compania da e•tnda. de 
ferro da Leopoldina. tem ts.riíà.a exhorbita.ates 
(a~iados), o.lém de serem facultativas : el!a 
pôde Íi!.>er im_po&iç!lea (lê) : 

URIF~ DAS ESTI!.AD.~S Dlll Jf&l\B.O ]). PEmlO ll 11: LJ:OPOLD!NA 

Farello .... .... . : .. . . :. 

Farinha de I!IAlldioca. ou 

Estrada de (erro D. Pedro II 
i OO 1"8. por tonelsd& e por kilo

metro, até iOO kilom&tros .... . 
50 rs. por tonel&da e por kilome

tro excedente de 100 a 300. 
30 rs. por tonelada e por kilome

ll'o excedente a 300. 

de milho.. . .. .... ... Idem ... ............. .... .... .. 
GoDUAA de m&ndioca e 

outra.s do paiz..... •• ldelll ......... . .... ... ...... .. . 

Milho. • • • • • • • • .. • .. . • • Idem ... ...... ........... .... .. 

Queijo• de Mina.•.. .. • • • Idem., ......... , ............ .. 

Sebo nacional ....... .. . 

Tapioca .......... ... . 

Toucillho ........ .. .. . . 

200 r s. por tonelada e por kilo
metro, até 100 kilometroa .• ••. 

HO n. por tolielada e _por kilo
metro excedente de 100 a 300. 

120 rs. por tonelada. e por kilo
metro e:~:cede11te a 300. 

100 ra. por tonelada e por kilo· 
metro, ate 100 kilo111etros. .• • .. 

50 rs. par tonelad~ e por kilome
tro excedente de i OO a 300. 

30 rs. por tonelada e por kilome
tro e:.:eedente., 300. 

100 r a. por tonelada e por kilo. 
metro, até 100 kUometros . .... 

· 70 ra. por ton\lladl o por kilome
tro excedente de i 00 até 300. 

50 rs .. por to11ehdA e por kilome
. Ir o exeedenté de 300. 

.Estrada tk (erro L8opoltÚna 

iOO a 600 rs. por tonel&da e por 
kilometro. · . 

Idem. 

300 rs. a i$i00 por tonel&da e por 
kilometro. 

100 a 600 r•. por tonelada e por 
kilometro-

100 a 600 rs. por to11el&da e por 
kilometro. · 

300 rs. a i$t00 por tonel.!id& e por 
kilometro. 

lOO n 600 rs. por IQ!!elada e por 
kilometro. 

i 00 a 600 rs. por \Oaelada e por 
kilom.etro . 
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Já vô a. camara. que a tarifu da cst~ada da 
ferro D. PedrJ li vai baixa.ndo na proporção 
que augmonta u distancia. 

Agora. vejamos a tarifa da companhia Lco
poldins' cll& tem a fuculdnde de impor, por 
e:.<:emp~ct1 frete3 de íOO a 600 réis por tonelada 
e por !<Uom.etro ; nílo mencionando o numero 
de kilometros. 

A fariaha de mandioca ou de milho (~i!)' 
4. A estrada do ferJ:"o D. Pedro ll cobra.: 
oe. iOO réia,por tonela<b e por kilometro alé 

iOO kilomentros. 
r~. 50 réis por tonelada e por kilomett·o de iOO 

& 300 kilomctros. 
« 30 réis por tonelada c por kilomatro exce

deu~ a 300 kilometros . ., 
Ao passo que a Leopoldina póde col>rar de 100· 

a. 600 réis por tonelada e por kilome tro ! · 
O milho é um genoro barato, que nã.o pôde 

supportar grandes fretes. Pois bem ; a estrada 
de ferro D. Pedro 11 cobrao seguinte frete (Zé): 

« No primeiro caso, 100 réis; no s~gundo, 
5Q réis, e no terceiro, 30 réis, ao passo que a 
Leopoldina aind$ póde cobrar de 100 a. 600 réis 
por kilometro. " 

Ora, ja se ve que ~sta faculdade de 100 a 600 
róis, é um perigo. 

O Sa. B.&T.Eill\.~ DR l'tiE....-Ez.a:s:-0 seu minimo 
é o m.uimo ila estra<la de ferro D. Pe'dro H. 

o SR.; Soms:- E' exacto. Vejamo• maia: 
Queijos de Minas. {Lê.) 

Ainda a mesma. proporção ! 
Tapioca. Estrad~ de ferro D. Pedro IL No 

primeiro caso 100, no segu>~do 50 e no terceiro 
30. Es~ra.da. da Leopoldina : de 1.00 ,. 600. 
Toucinho : na D. Pedro Il paga na. propor~ão 
de 100, 70 e 50 ; estt>ada. da Leopoldina. de 100 
1\600. 

J& "ê a camara. que os generos dos mineiros 
tôm de supportar estes fretes muito elevados. 
(Apoiad<Js.) 

o Sa •. OLYMPlO v.u.LA?Ão:- ~oda. a pO;lula
~ão serv1da pela Le,~old1na queu;:a-se. 

O SR. SOAREs:- O paõii!o que fiz. que ago1•a 
repito ~ que desej~ que seja a.tt~ndido, e _pa~a 
que ba1xem as tar1fas em beneficio dà prov1nc1a 
c da pr~pria compa.nhia Leopoldiua. Si bai"xa
r<lm os fretes, 11. produ~~lo chegará a tal ponto, 
tal é a uberd•de do solo, ·qu~ a companhia 
tirará muito maior l'enda. (Apoiados.) 

o Sa. BEZ:BilRA DE Ml!:NEZES : - E' a -ver-
dadeira dou~rin:a financeira ... · · 

O Sn; SoARES :-DÍJlSe o meu nobre amigo, 
o Sr. Bar!o da Leopoldim; que ' companhia 
não entrara om ac~ordo com a estrada de fe1·ro 
D. Pedro II, porque a directoria. desta apresen
tava algun• obstsculos. Inform3lldo-me com o 
ex-director, o illnstrado Sr. Dr. Pasaos, asse
verou-me clle que muito se exforçá.ra para 
ehegar a esse accordo, como consta de seu ul
tiiD? rela.torio: A r:>zão era simpl~ ; o aecórdo 
d<!Vta ser reahza.do começando pela uniformi
dade nos de~pacho• dos g~net'OS e cessava por 
co!U!equ.encta, desde logo, a arrecada.ç.ão a.rbi
~r~la da 100 a 600 réis, qttG jó. lhe occa~ião de 
1ndLC"'· 

· AculpJ. nunca foi da directori• da e~tradado 
(erro D. Pedt·o li, e basta >etiectir si a estrad,1 
D. Pedro li chegou a um aceórdo quanto a. la
rifas com as companhias de ·S. Panlo, Unia:o 
Mj neira e Oeste de Minas, qual ~ razão; per
gunto eu, porqne não pôde chegar a accórdo 
com a companhia Leopoldina.1 

Pois só com a companhia Loopoldina é que 
não pód~. real i"" r e soe accordo 1 

0 Sn. Ot.YMPro VALLADÃ0:-11' porque ell.a 
não quer re8umir os fretes. 

O SR. SoAR~8 :-Sr. presidente, •úubven~A<.•, 
q ne a minha. provinda concedcll. á companhia 
Leopoldina., não foi exclusivamente em bene· 
ficio da mesma çompanhia. (Ap~iados.) 

A clausula 24~ do decreto n. 4914, de 27 de 
Mal'Ço de i872, determina gue desde q_uo a 
renda da estrada :>.ttinja a i2 .0f,, sGrão rovtata.s 
as tarif~s, de li-e> em Ires annos, pat·il. $6rem 
reduzidas. O que mz a companlli 1 Desde quo 
a sua renda sl.emu-se a nina cifra importante, 
tratou de elevar o. se" ·capital de 2.400:000~ a 
S.OOO:OOO$, e esta. ditferenç:. de 2.400:000$ a 
6. 000:000$ foi dis~ribuida em aeções gratuitas 
aos "-Ccionist:ls. (Oh! oh!) 

Pergunto,· a companhia. Leopoldina sem ouvir 
a província de Minas podia dí.!!tribuir aos •cus 
•ccioni.stas um.(l rondo. do m:~is do iOO 0/a ~ ,\ 
prõvincia que concorreu com L 235:00G$ 6 
tantJ pa1·a subven~o kilometric~ pelo _prazo de 
50 an!los, capital que com juros de -6 _0 /o com
postos e accumnlados de io elll 15 o.nnos ficar~ 
elevado á.carea de !.3. 001):000$ ! pergunto : a 
província não d&via ser contemplada 11estG be
neficio de a._cç<í;.~ g-ra.tnito.s Y Nilo p~osto11 ca
[iitaes como os sccionis(:as para a con8trucção 
dessa estrada ~ · . 

lt!e parece, Sr. presidente, quo ainda é tempo 
do illustt·e presidente de Minas, que ma honra 
coro sua ami~ade, e cuja honestidade e tino 
administrativo todos reconhecem (apoiadoB), 
poder salvar 09 iu~eresses da prorincia. A pro
vincie. vê-se assobBrbada. com Ullla. chusma de 
pedint!l3, pormitta-se·me a phrase, para sub• 
venções p)ra eaLra.das de ferro. Si a asscmblóa 
provincial não tiver bas~ante patriotismo par~ 
l'e~istir a. essn.sp~tenções, S. E~. o Sr. pre
sidente d~vc negar sancçiío a \odM e,eoa.s leis, 
caso sejam votadas. e que pó:lom comprometter 
a a ,•ondas da 11ais popnlosa das provi ncia~ do 
im}lerio. Ell" gnc tom zelado o seu credito com 
demasiado escrupulo, vcr~se-á d~ um mom.ento 
para outro onerada de grandes compromisso• 
sem_ compensação possivel no futuro. 

Q SR. -AFF-_oil5o-PENNA:- Conata-me que r~ 
assembléa resolven ~db~ ·este negocio rio. oon
Cú113Ões de cs_tradas de forro. 

O SR. SoAiu:s : - Estimo a declar~çiio do 
V. Ex., mas continúo a. invocar a attençilo do 
illn2trado presidente da provineia. Si não puder 
vencer a maiori.\ da Msembléa, espero que elle 
nega.n< sa.ncção aos pl"ojectos quando se ~~
'Vertam em lai, ~mpregando todo seu prest1gw 
para <J.ne não oro tornem leis da provinda, cvi.
\anào -at6 que venhllll a passar pelos dous 
tet·~o~;.· 
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. O Sa. 0LYNPJO V.\LLADÃo.-Não acho qu~ o 
:>Ctual ptesiden~e de .Mina• eorreaponda .U es
peranças d~ \'.Ih. (Nilo ..poiadot.) Soliútando 
olle o concurso dea'as colllp~nhiao p>r:t con· 
tratos do estradas de ferro, não ~õdo otfe,eMr 
a reBistencia que V. Elt. pretende. 

O SR. AFFONSO PENNA·:-Na:o tem rJz;io. 
O SR. SOA!ll!:S:-Vou responder ao apnrt~ de 

V. Ez. Conhe\' · o n.cLunl presidente de Ninae 
deade a infaneia. N~o tenho motivo nenhum 
pan. pô<' e,..· duvida a ; ua probida.te ... 

O Sa. 0L:YMPio V.,LL.\o;to:-Ncmo. eu o. con
te!ltO. 

O Sa • . SOARES :- • • • o snn ill ostr:<~.iio ~ 
en~rgi:~.. . . 

deereto n. 4914 de 27 de Março <le 1Si2. ~hl'
;:-ue ao resulta:lo de sabet• si a co:nuanbia i n
d lmri7.ou n. provincio. pelas ac~.õea' ~ratuitas 
quo lhe dQvia:n cahor; 118•Ím c >mO se lem 
r.umprido a chnsula 24 daquo!le decr<!to, visto 
qu~ n. sua J·el\iia. .iú· snhiu a muito mais do 
que 12 •/ •• 

Si o illu•trndo presidente . de j!inns. prestar 
osto rei •vante erviço.não só colherá ·os fructos 
q-ue dahi d~vem resultar, como implantàrá urn 
syshnnn pvoveitoso qu~nto á viaçí!o ferre~ em 
.Min .s; que os S3US suecessores h ão de seguh• 
com vaut:Igon, gcr-a.~s .. 

Terminando, VO.ll mandar ~ m~s.'l. o ~eguinte 
requerimento (lG): · · 

Ve'm á me.,, é lid>, apoiado, ro•to om die.u6-
slln e ·npprov1do o soguinto . 

Rezum.ms,.to 

Estou· eon11encido que eorresponderá :\s mi-. 
nbs es?eranças; maa, quando tivesse:> in f ,_ 
lieid~de d e saber. 1ue S. g,.. · apat!.àr!"-se d.'\S 
bo~s · normas da administraçNo, eu s•!ri:i ·o pri· 
meiro .,_ denunciar .com lod" a franqneT.il rys « gequ~iro que se eonsoltc ao governo, pelo 
seus aetos. . . · miniaterio da agrioulturn, sobre o seguinte: 

0 Sa. 0Lnmo V.ÚLA.DÃÓ:-Nem ottlr,~cous~-· A clan•o.h 24• do docl' •to n. 4914 do 27 de 
'" M~t·ço de 1872 determina que a tarifa: à11. es-

éde esperar docaraeter .de V. E"·· trach d'l for:o Leopoldin.. ·seja. revistado tr~s 
O SJ\. BEZE:lUi.A DE M!!:NEZ!S :-Tenho cer- e"' t:rcs _annos, e l'Jduzida quando~ recoita li-

·te7.a de que não terá occasillo pa1•a iss&. quida:liL emprer.·• exceder a 12·•;0 • 

O Sa. SoARes -Ap~oveito "' occisiiio parn . : · .'I'ertelo a companhit'. distribuído a~oa gtoa
~irigir ainda. u m appello ao honrado presidente · .\U:i ~ :a ·seus accic.nist:c~ na. importancia de 
de Minas. A viação ferroa. de m;nba. pror.inci~ cerC!l ·de 3.600:000.), o quo fez elov~r <> sen <'!l

tem aido perturbada :-or tal modo, que algum!IS: pit~ io'cial' de 2.40Q:OOU$ :> 6.000:000$, 6 r lar o 
Ol!trad .. s de ferro j~ colls\ruid.'IS têm 0 seu fu- que a:reodo.liq,uida ~ra os aceioniata• acha-s~ 
tnro comprom~ttido pela concessão de o~tra~. elevada· a •!2 'lo li ;(utdo ' • \-isto que "base po.ra 

.. Tewos tiw. exemplo na ;i:~ção ·do-norte d!L dnr cumpúrnento ti referid 1 clntsub deve ser 
província. O honrado presiMntede Min.11 dove o capital so.cial pt·imitivo. 
ficar vigilanb para evitar o qud. se dea com a Sondo il ecirnpo.nbia subvoncion~da pela pro-

. utiga. estrado. do Rio Doce : o condicto foi la- vini:ía da Mina< Geraes (lei provincial n . 182G 
mjlnta.vel e pódeS& reproduir... . de iO de Outubro de 18i1, e CJn trato de 21 tio 

"I:rah-ae agtlt$ d,_ viação do norte, que tem Agosto de.18i2), ó el:l.ro que nalterJ.ÇiiO doca.
militO f11turo ; e si é nocessa.rio attend11• ,a pitnl de1•i:l. ter 1:0ido <le accórdo oom o g<~verno 
eert1s pr.!tençõ··s quo nlo são . osp~cclativ••· provincbl d: Minae, vi;to ter a província ron
que redundam em -provo i to d:>. província, é couiclo co'" a ,ubv~n<:iio de 9:000$ p1r kilo. 
t.mbem neeeosuio de• prezar a o<Jtr11 s, qu1 só lllGtro, polo pr~zo do 5 0 annos, o que clovtl-se 
t!lm por ftm a eapeculnç!io em l>Gneficio prQpt•io. a so<nmo. de 1.2.'35:11!3$391, c"mo se conhece do 

·(Apoiados.) a.viso do ministorio dt. ngricultura, n ·odido" 
V. Ex. agol'& mo permiUi:'ll. qae chnmo n 5 de Fevereiro Jo 1881 : asaim, pois, torna-se 

Altsnçio do illu•!ra.io uresid •nlo de MiniiB par:t necer.sario qao o governo info>r:ne : 
& quealio da Bllbvenção dado. li tarnpantlio. Loo- 1 .o A clansuln 24~do ocreiO n. 4914 de rrr de 
poldina. Março de 1872 lem s;rlo cumprida pela campa-

o S P '[ 1 nhin Leopold'nn ? 
R. RESIDEI\-u;:-" ''5 poço ao !Onrado 2. '' A compnnhin solicitou e obt1ve &utori-

deputado que resama os euaa obaorv~çues,porqae 1 · · 1 d ~~ 
0 lempo d~ urJl'oncilJ.>Í esti esgotado. znçã~ dos go,ero08ljGr 1 e provmc•n e:· inas,-

~ para alterar o c&pltnl social e fAZGL' distri-
0 Sa. M.U\TI!mo Co:>TAGitll :-Si o honrado buição de aeções gratnitas pelos aceionistM! 

deptit.do pel"ll asus esforços pndess~ conseguir 3.• Tendo a provincia d" Minas G• raes con-:
que o cofre geral· pagasseM co~re provincial o cerrido pontao.lm·•nt , com ., snbvcnçao na im
quo lho dove, pres~dt~. um itandc serviço ã porianeia de 1 ;2-35: 183$'391, pelo prazo de 50 
província. de. Minas. annos, fQi el!ll.. contem; 1lad.~ na di>tribnição de 

O Sa. SoAREs:- Quanto" ioso, ho um a'l'i•o ncções gratn:~~s e colloc.oda, como cmnpril\, em 
do minlstel'io da agricultora, de 5 de Fevereiro· pé d~.i!;'U&ld:~de com os demais prestadores. do 
de 1881, que declara que a estrada é provincial: c:apital 1 . . :at~~- os c_ofres , gera~s . md11 têm & indemni- Em 6 de 'Jiltubro de :i882.-Soa1·es .• . 

E', portanto, uma <;.uestão find~. O SJ.•, Bezerra. de ~J:enezes ·, 
A minha. invocação se illustrado p-residente ·-Sr. presidente, V. Ex. e a. camará sab.em que 

·de MinAs é para qne S. E" - . a l entenda com ·a ha poucos dlaa foi destruída por um inceudio"' 
Comp~nhia Leopoldio.:\1 o qoo, segundo o a.ccór· igro.i.". '!'atriz do Campo Urande, p1rochia. do 
do de 21 'de A goste de 18'i~ c a clausnla 24 do mume~p1o neutro. · 

. v. v.-.u . 
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Niopreeiso tratarde•~materi&d'senvolvi- ~ ~ Sr. Anton~o P~nto ,: - Sr. 
dtmente, Yisto como f&llo a uma. cam&r& de prea1dente, quando ttve oeeastlo de tmpugoar 
<;Aibolieoo ; lemb.o SÓ<n11lte que aquelh!. pl'· s nomeaçl!o do actual presidente de Goy a2 
t<Jcbia. é uma d~• mais remotM do mnnioipio, bem sabia que essa impugn"4ilo, que ease act~ 
e por conseguinte não póde, nem deve near em d : palrtotismo. de rigoroso dever. mui prin ei
ubandono d~ soecorros capirituae3, como deve p~lmente para um ce • r~nse, seris o!h ado por 
Monteccr at prompta.monw niio ee torn1rem alguns como ums. e•pecte de inve<mva ou d, 
providencias, afim de q uo h aja olli nm tem !o ds>abaf' pessoal, o que uão e e:.a.ctt>, <l neD\ 
onde ae p=m cahbrar a• fullc~Je' do t\osso assim se deveria entender. Si vim a esta tri
calto. buna íuer as allegaçõe' que ftz, e consLam do 

meu discurso, :\ propo•ito deSll:< nomeação, dai 
es•~ passo constrangido e com prof.tnda tris
t(lz.-, mru~ entendi qne ~ima de tu lo Mt.av!l. o 
cumprimento do meu dever, fossem quaes fos
aem as eonse~uenci~s. 

Quando um homem , Sr. p:·e•ideut·l, procede 
Vem :i mesa, é lido e r emet tirlo à comrnisslio de conformidade com o. suo. conscicncia. co<n 

de fazenda o seguinte · as leis da aut>. dig-ni J&de, pou~o imp:>rtn. que 

Deste modo. limito o que me trat· ã tribuna 
a pedir a V. E~. que submet~ "OS trnmites 
mareado; pelo regim~nto um prtljecto d e lei, 
que vou mondar á. me'-"\, con cebido nestea hr
mos (lê) : 

Projeoto 

N. 260.,- i882 

A. AI!Serublér. geral resolve ; 

Art. 1.• Fica~ gÓv erno autorizado a d ·s
pen.der .pela. verba-Cullo publico- o que f<ir 
preciso para o realabelecimento da matriz de 
Cl mpo Ors.nde, rraguezia do municipio neu
tro. 

A.rt. 2.• Fi~am 1evog~d•s as disposições em 
contrario. 

Paço da ea.mal'll. dos depu~dos, 6 de Outubro 
do 1982. - Beze'f?a. de M ene.:et . 

. O Sr. Henrique Marques (pela 
ordem.) Nquer uma urgencia de iO minato11 
para, na primeira •ess!o util, oec up1r•99 d~ 
n ogoeioa relativos à província de Pernam
bnoo. 

Poato n. ~oto• o requerimento, o 11-pprov~do. 
O SJ.•. Almeida Oliveira. (pela 

ordem) raq11er, e & cama.ra eonsent·' · que lhe 
seja concedida Ullll1 nrgencia do cinco l'ninotos 
na primoil'llee~$~0 util, 

lllgu.ns ou que muitos reprovem u aua ac.ção ; 
elle irá por di~nte, co1n altivet e cor:~gem: 611 
qne faço, e o que todos deveriam fazer. (M >ti to 
bem ; muito b~m. ) · 

Sr. presidente, em relação no pre~idente de 
Goynz, eu não ti nhn. e niio tenho a mini ma 
prevenção, a ni!o se~ :quella. que todo o homem 
de bem dBve ter .contra a.quelles que a.~sam 
doa cargos que occup·tm '~m detrimento do in
t,l r·~•se publico, porque enteado, Sr. presi
dente, que um repr~een~te d~ nação j,;nmis 
déve l av~1 nt~r-se nesto. tribuno., don.ain·ldo por 
sentimentos inconf.Js.oavei•, contra quem quer 
que seja. Si fallo hoje contra o Dr • . Per ·ira, e 
porque fu.Uarei elllquanto meus pulmõ ·a tive
rem forças, contra todos aquelles commis•e.rios, 
q u' fora,n e rue h com a pobr~za d e minh:t pro
víncia, haja. o q11o houver, a.conteça o que 
ueonteeor. (Apoicidos.) 

Bem sei, Sr. presidente, que e •le moJo de 
p~n•o.r o de obrar não ag-rada, nem póde agra
dar a eertop rop"esentantes de minha provín
cia; elles q ue t~nham pacieneia1 o Ceará foi 
infeliz, o Ceará f oi desgra.ça.tlo, o C•arà foi 
victima de muito• es?ecuh!.cl~rea desa.lmados, 
cu j,imnis esguect>rei esses va.mpiros.(Apat'les.) 

.Contra o Dr. Pereira, n.• ctualidade de com
m~!!ll~io da aêeea, em Baturite, nlo fiz accns.a.
sõea ··~s. espec~qut~i r,.ctoa e o~riguei-mo a 
proval- os,deslol. tribun~,na primeira opp<lrtuni
dade! p:<ra que o p~iz nã.o m~ julgue como in

O Sr. Bulhõel!l Jardim. p61lc e conetà-l~damenle mejul :;•m o nobre ministro de 
obl~t'll uma urg-• nei:~ de iO minntos par~ a pri- estrangetros. (:!.partes.) E:mpenhQi a minha pa
metra aea1il0. l~vra o hei de c11mpril-a. De poi•, aenbores, os 

O Sr. Rodo lpho Dantas pede 8 factos por mim ~pont.ados são de natureza tão 
obt'?' u!"" urge~eu de i O minnto1 lambem pt.ro. si.ngular que neubum homem póde inventai-os; 
. a pnllletra IC!sao. e .note bem esta augus~ camara que eu nio fallo 

soment·: ·para 011 nobres deput:.dos, mas lambem 
O Sr. ~ntonio Pin~() obtenJo a para ?".meus patrícios, principalmea t(l psra os 

palavra peb ordem, começa ob!le.·vanào que em baturlteense•, ~tue, por cert?, me hão de dizer 
111M das aes~õe• Pa;'•"das impu.~nou n uomeaçlto - cumpriste~ b~m o vosso dever. 
do Dr. Pere•ra .Tuntor p3.ra pre•il~nte d _, Goyaz. Muito me custarà sem dttvid•, senhores este 
Como • • suas olJaervações foram contestadas acto de patriotismo; atraz delle v:irito i nj'urias 
pelo . ho!'rado ~eputado relo 4• districto de sua sem fim e C3!~tmnias s~m no .. e, mal a todas as 
pronncta_, es~a Dl\ obri~ação de responder ca- aggressõcs dest.. ne.tur•u responderei coro pro
baloente ~ d1acur.o da S. Ex., e por isso pede fund~ e5qae.,imento e comphto desprezo; elha 
ao Sr. prestdenteeonsulte à caman.ai lheeon•. que venh,.m e eu ostarei tranquillo . (.1p..,rtes.) 
ced~ nma urgeneia de 15 mintttOI! para uma Estava, S:. p resiuent ·•, L'io pouco prevenido 
expl icação peBSOal. contr.1 o Dr . Pereira, gne nunca me preparai 

E' coriceclida 4 ar genei". f para fallar ~ seu reape11:.> desta tribun<~, porque 
nunca pcnset me& mo que um gov~rllo mol'llo!i....do 
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se lembrasse de escolher para presidente de 
pro-víncia a. um comm.ssario da sêcca do Cear :i. 
(Apúadog e nrlo apoiad~>s. Apnrtes.) 

O honrado de puts.io, o s,.. Hudrigues J 11-

niol.", ern resposta ao meu discurM, procurou 
de tende" o Dr. J:>e,·eira., no seu caracter de 
promotor publico da cowarca de Batu1·ité ; en
gaD.ou-sc o nobro deputa.do, porque neste sell
tido não lhe fiz acc·•s•ção dguma. No tempo 
da sêcca., ll. justisa publica da minha. provinc1a 
não tinht mesmo o q11e fazer, mal chegava o 
Lemp~ para a desgraça. que consQmia e devorava 

'tod•s aa furça• daquelle povo. 
Defendend • o Dr. PeJ•eira, o Sr. Rodrigu~s 

Junior otferece11 á consideração da casa tres a.r
gumentoe : 1 • f, riqaez L do actol!.i presid" ntt de 

- Goya•; 2<> um o.rtigo de louvor escript1 por um 
repore y a:nericano do nort'l ; 3° um atteata.do 
do muito digno juir. de dir •ito d~ B>turito, 
De·. Cor4olino B"rbo;a. Cordoiro, já fallecido. 

Apreciemos a procedencia. destes argumell
tos. Quanto ao primeiro-a r~queza do.LJr. Pa
reira-nào entro neste partlcubr; se1 apenas 
que elle aujeitou·Se ao mesquinho ord~n.ado de. 
promotor puulioo; longo de sua fatnth • e de 
certos conchegos de uma vida abastada. Quauto 
>O segundo ponto- os elogios do repo>"l•r -
dle• pec~m por demasia. Diz esse >·epo••tcr que 
o Dr. Pereira era o homem do Cearâ,a imagem 
áe Dou,s n:2 terra ! 

Entretanto, senhores, mesmo em Baturit<i, ~o 
lado dessa imagem, de Dctls,destacava.m-se Cl

da.l.ãos respeitarei> e b.onesti5simos que servt
ram o 1og-ar de commisSilriOs com &pplaus~ 
ger<Jl, e con tr;t. o, qu&es ate hoje nilo so 1e~antou 
uma. p~la.vrá de qll:ei:s:a, oa de censu~a, e ta~s 
fora.m o Dr. Codolmo B<~.rbosa Oord "ro, o n
gario R~ymun lo Fr.tncisco Rib3iro, o capit~o 
Raymundo Cic~ro de Sa.rnDa~o c o Ot•. Anton1o 
Rodrigues de Andrade, sobrinho do honradode
pQtado o Sr. Rodrigu~s Junior, e outros qui} 
foram esq usei doe nos elogios do reporte>', mas 
cujos nomes e>tiio gra.v• do~ no coração do povo 
pelos e-,:emplos de aua h1nr.t<lez e probid~de, e 
qu• j<imtia qui!eram lo:upbtll~-se roubando 
a,j lagrima. dos pollr~s. ·. 

la vê o nobre deput 'do a qu"m rosponno que 
ni'i:o perco a occaaião de faz o r juatiç~ e render a 
<levid:. hom nagom aos caro.cte ·es puros. 

Para que viri .. .cu necusa.c h Je ao Dr. Pe
reira se·n motivo I Com <tne 1ntoresse, com. 
que .ti.m f 

0• nobres deput1dos comprehendem q·1e não 
1e fazem acc •rsa~ões desttL ~··dem só pa~a 
satisf>Lzer queizas pe$8oaes; s?r1a tal.eommett:
mento tão indigrw que por 81 me ,m~ •e annt
quillaria. Espe1•e a c:unara o cumprunento de 
minh" palavra, o que ial'ei, como disse, na pri
meira occasiãG: e ficaNli satideito. 

Senltore• no correr da di ;cuasõo, e par:> 
m.catrar qu~nt& forç< e contagio têm o~ m~u• 
exemplos, referi-me ainda a dous. outr:o• u~
dividuos, ao tenente-coronel ~ndre ~P'P~"!-'o 
FerPeira Limn Q ao estrange•ro Lmz .Rw•wo 
da Cunha·. Com rdaçào áquell>., <ii,se que elle, 
como presidenb de uma eommissão de soccorros 
pub!ieee, havia obrigado ao seu coUego. com
miB!lario a a.saigna.l' um sa 1 «e· faho . cont~a o. 
tlieaou·r<l, n,;-im~'(lftaw;ia <l<l 24:~0, 

O Sa. RmaJGU:a:s JUNIOR:- V. Ex. tambem 
ha d" provar iijtO _ 

O SR. A!ÇT<nn J- Pu·no ;- Hu .iec:liuei ate o 
nome do ccmrnissario que foi obrigado a assi-
gnar o saque fals ), . 

E. a proposito, ja que o nobt-e depntlldo que 
mé interrompo di% ser mQi~' b.onrad.o e Fresti
moso o rafed io tenen ~coeonel, contar~i um 
facto que parece insignilic~nte, mas que tem 
gr mde ale~me para qu"-m sabe ver as COilSas. 

O t1nente-coronet Epiphanio, não contente 
em ser presidonte de uma commi.são de 
troccorro s poblico8, dos q uaco dispun!ta como lhe 
convinha e a seus amigos, contratou tam.bem 
com o presidente da provincia o transporte de 
g-eneros da c~pital para BaLurité, em costas de 
animaes ; mas o que fazia elle? 

Atlend.:> bem a camara : em lagar de tran
sporf.llt• os generos pela estrrada. real, em Linha 
rec!.a para Baturiti:, os fazia transportar atravez 
da s~na por um camíob.o muito mais lo11go e 
maio difficil, subindo e de~cendo ladeiras im
mP.nsa5:: ~ ufin.J. da que o_:.& genercs passassem na 
su~ fucnda Pat< d' Alho 

C· ·m qu' interesse Epipb.a~io p1•ocedia destt; 
modo. maltratando os seus animaes ja el1f,·:t
quecidoa pct uma secca tão rig'Ol'Ot;a ~ 

Díúarn os seus proprio2 amigos que o ba
calhau que r~me~tia 8)>iphanio pa1-a. ca amta
zens ~e S9c~orros publicas da cidade de l:latu
rité não ~ram mais tr~n.,portados em ba!-ricas, 
m~~ em saceos, e a farinha que elle ll.!esmo 
vendia à Ca!N.missão da <roccorros publ:cos, se 
parecia nlll.ito com • de Sumhy. (Hilarida2o 
geral.) 

Sr. pt•esidente, si eu fosse fa.ze1• el:covações 
n :s formigueil·os da sêcca do Ceará, não have
l'Ía temp<J q"e roe bastasse par~ narrar a est.L 
aug~sta cam3n os miltures de escand&los~m
me~t,dos por certa gente. 

Espero, porém. o inquerito que requ 'L' i uo 
governo, depois do qual veremos, :í. luz tias 
Ol'OVIlS, .quem tem l'D.Zio-si au OU OS nobrtta de .. 
putadoe que me ~ou testam. Não rondo na escri
)•tura~.ão. do thesou.·o: porque já me consta, por 
p·•sso~ d1gna e o.utortzad,, que todos os hvros 
ou os principne> foram molb.ll.dos pela ob.uva, 
d~ sorte que a. escrip\uração est:i. illegivcl. 
(Hilarido.de.) _ 

UMA Voz:- V. Ex. n~o tratou do ~tl<)sta<lo 

do juiz de direito. 
O Sn. ANTONIO PÍ:sro :-E' verdad1; ia-me 

eoquecendo do ponto principal d~ def~~ ... do 
Dr. Per~ira, que ê o attestado·do jutz de dtreJto 
de Bat~rit9. 

Senh•Jres, e a tenho pro:oer de confessar à ca
m<ra que nunc" encontrei um homem mais 
digno, n~m de carocter mais puro ~· honrado do 
que o juiz de direito Dr. Cordollno BM·bosn. 
Cord;iJ•Ó, gue firmou aqu.eHe attestado. 

O Sn. TAl\Q!I!NlO DG SouzA:-Apoia.do ; o; r~ 
=magistrado di<tinctissimo. · 

O Sa. LAc.&!lDA '\VERoEcK:-Conheci-o ; me
lhor nito er ,, po~sivel. 

Au;m<s ocnos Sas. D.&PUT-<oos:-Era uw 
hoinem honrado o um da~ orn:~.meuws rl:. nossa 
rua.gistrat'lrS.w 
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() sa. "\xroNw PJN-ro:-St·. presidente, or- nhecida. mas o te_mpo, que não desc.,nsa. e que 
gulho-lll~ d~ YCr CO!J1.0 esta. íUustt·e Cimara fiZ tudo rlescobre, VOlU mostrar que o Dr. Pereira 
jt,li~a ao caracte<' e a.oo merecimentos da- não er~ a. i•n~pem rle Det~s. ln:lS o refteJw de si 
<[U''IJe illust.·e magistrado, tão eedo roubado mesu~o. commJssa.rio peecadar e im~euitente •.. 
pfrlll.tnorte i admiração dos seus concidAdãos c (Susurro. A.pa1 tes. O St·. ·preside»te reclama 
à forluna daquelles 'lu' com elle privavam, :>.d- attenção.) 
mirando cada V·" mais os exemplos do seu ci- St•. pre•id~nte, no me11 primeiro discurso so
,·js,uo ., d~ suas vi•·tudes ; mas devo deehrar bre este assuropto .fallei ainda de um cstrao
quc, no t •mp:J e.u que o Dr. Cordolino dét'il. g-eiro que e:.:iste em minha provincia. a pro
:.quelle att~•taUo, abozumtl.o a couducta uo pro- po.ito d.,. mania d~ tltuloB e coijdeoorações. ijue 
tuotor, o Dr. Pe1·ei>a, estav.t tão illudtdo, não sóelle como outros lembJ."iram-se d!Í me
como eu, como todos. recer por s·•rviços pNst>a.dos n~ sêcca. (Cru· 

O Sa. ÜoontGUEs Jumon;-0 Dr. Oordoliuo I, =am-.•e muitos apartes.) . 
pmencia á cornmis;ão. I O ~R- Pnl'lSlDI'l:sTlll :-0 nobl'G deputado deve 

O Sn. A:t.-ro:<:to Pn•.-1"0:-Não.; ve1·d~de; 0 Dt·. es.ta.•· lembrado que pediu urgenci~ por 15 
Cord<1Lino foi eoo:unisaario até Fêv.lreiro d~ r.unutos . 
1878; quando_assumiu a administra~ão da pro- O Sn. A"-romo PtNTO:- Eu vou terminal·. 
vincí• o D~- José Julio, elle dernittiu-se. (Tro- o Sn. PRESJD:liNTE: _Faço esta oba •rvaçio 
ca.IJ•-sc 1lilfrYt'r3n~es apartes ; o Sr. pí·es idente não 8Õ em. eu..upt.•imento ao ragirn.ent ,, como 
•·e clama a~tenção ·) porque V. Ex, pediu-me que o p1•eyeni~~ 

~r- pre:nlen<e,_ p~1·~ ruostrat• que o Dr. Co1·.- . (Riso.) e. 
<!olmo •e achava illudtlo, q u~ndo de~ aq udle . . 
aLLestado, pa~oo "Mrrar circ~wetanci•d<>ruente 

1 
o_ Sa. AN1'0Nlo Ptsro '- Agr•~·~o m.utto 

o <p1e aedeu entrG mim, elle e o Dr. Frederico, "- ~ • ~~., maa pe~o pOil!JOS mm11tos par~ 
act1ta.l juiz de direito da. comarca da Telha, "ll concluir. . . . . 
JUinh~ provincio., e então juir. municipal-em ~"- pPesJdente,_qnando falle1 ern Lur" Ri
Baturitó. Quando escrevi pela hnprens:~. o i• betro àa..Cunba. fo1_ sóment? pa.ra. mos~rar quo 
arti~o contra o Dr. Pe,·eiu accusando-o pelos no Ceara a m1s~r1a pubh ·a proporciOnava a 
m~s~os f••tosquejá ":l:puz' á caltlara, foram á certos e;pecu!adores de _su~ d,s~raça~ odes -jo 
minha casa os Srs. Drs. Cordolino c Fredet•ico d~ tltulos a d1stmcçoes tmmerecldas. 
pedic-mc pnr~ não eontiauar a e!!Cre\'er. .?i. eu foase lrat~_! d<5 e>peculaç,es ,de Luir. 
Ett, que nlo podia faltar co'n este favor, como ~1.oeuo,_ ~om relnça0 a ~o~eor!'O.il pabhco~, se
com outt•o qualquer ~o Q,•. Cordolino, m·ou in- rl~ pl'~Ctpltalo G talvez lllJUBto n~ aprema~ão, 
tim~-e part1ct1hr amigo ahri mão da emp1·eza pots so o governo, po~ melO de um 1nquento, 
e c.:tllei-me. ' poderã veriticar as negociações ds Luiz Ribeiro 

Ness:t occasiíi:o Q Dr. Cordolino rderiu ao com o theBouro, as quaes foram tão avultadas, 
D•· - ],'redorieo tuJo o c1u, se dizia c se drJsco- que, es~ndo esse e~trangeiro ~m di.ffi.culdades 
\>tia na cooducta do Dr. Pereira na c1ua!idadc commarc1aes, c?<U. o_ seu ~red1to abalado em 
ele comUJÍ>Sario, dizendo que csta\·a com " cata i877, quando pnUCl]llOU a secca,em1879 qnan
na lama. O Dr. Fr•deriro, que é sobrinh? do do esto. terminou, esta.vt>. clle million~rio. 
nob!·e deputadd, o s;.Rodrigues Junior,lhe po- o Sll. Rot>JUG\Jl!.S JuNIOR:- E' um eatran.• 
d~r• n!l.rra.r. espectficada.ne!lte o que ouviu geit·• muito honesto. (Ha outros apartes.) 
entOCo daqu •lle di mo rna:;istrad >,a r•speito do . , 
Dr. P~r .ira, e eu, que faço 0 molttot• con~cüo O Sa · ANTo~no PINTO : - E tio hon~oto, 
de 5110 honra appelto ~ara. S\l~ polavra como Já ma•tret, ·1ue tom~n terras a uma Vlnva 

' . • no valor d • 4:01\0$0•11) e doou-as ao governo. no 
O SR. RoD!\IG\J~s.JuM<JU ;-Iufe!Jr.w8nte es\â , v:t!o1· do 36:000$00:>. (Apartes.) 

nvmo o D1·. CoJ•.lohno. j . . 
. , . , . • O :Sa. l~lll\IG!JES JUNIOR: -V. Ex. de,·e 

U SR · _A.'<1'Ql!lo_ l INTO :-!lias telizmomte Olllá. • provar iato, 
nro OJUlzdc dn•etto da Telha,sobl·inhode 'l.Ex. j 0 , A p r do • 

, . . • :Sn. NTOKIO !NTO : - U utO Gat:i ,,'1 Sn. Rúi>Rtur.;u Ju:sroa::-'1'. E:.:. ha de p1:o,·u.do pelas eac,iptura.s publicas. ou elle 
I" utar os Cactos. eng-anou a viuva. tówando· Ulll8. proprhdade do 

IJ S:.. AN~Ol<JO Pt:<TO: -Quando f~ço argui- valor de 36:00 l$ por 4:0:1()$, ou cngano11 ao 
ylies d:.sta. ordem é por.1ue t·,,nho a verdado do governo, dando. por 36:000$ aqu_iUo yue valia 
Jneu Indo, nõo egp.~culo com as 1ninhas ~on- 4:000$ (ConiHH«M< os apart6s.) 
,•ic~Õ{)3, e menos com a honrn. daquclles para Isto, a~nho--es, 6 apenas um specimen da. bo .. 
e11jo testemunho appcllo. ' nesti~ade d~ Luiz Ribeiro>, d&quil!o tue alie faz 

O ,8a. RoDRIGUES JwsroR: -São factos es- COlll.~larde e sMpondo. um acto meritorio ; com 
soaea. não se l P relaç~o a negoCias da secca. sobre cs qll9.@8 eu 

· • podena adilntar alguma causa, o inquerito dirá 
O SR. ANTONIO Pt~-o-ro:-Póle, e deve S&bel-os a v~rdade,e,si fór preeiso,e11 a.pontarei a brécha. 

p~ra ~·rrefacer um pouco o seu cnlhusia.smo. 0 Sn.. lliloRtGUEs JuNtoR :-Lrru Ribeiro ó 
, _o ~a. HoomGUE!I Jo_Nt0!\:-0 Dr. Ço:dolino qo partido de V. E:.:, 
l•zta o melh 1r concelto do Dr. Pereu·a con-
forrue o document() que li ã c:uuara. ' O _SI\. _A~To;.;ro ~T<STO :-;-A qnes~io não é de 

0 S ~ . . . . . . . f~ttrttdo, a d~ _rnora.ltdade, e. como dt<iam os re-
1: : ~~ ff'-~~0 .. ~~~0~1~ ~~~-[ .. 0il~- ;st~ e$ta e~ph<!ado, t1~antes do mtuha. t~rr&.de mot.tl»~a. E11 explico 

-- qu_ ·-- ·- ·-- u~o .stava aln1~ c~- . ~~ n~!!res <hputados o que quer dl.Zer moamóa: 
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M oamba: é wna pnlavn afticana, usada poJos I pita! de minha província! E não ob•tante · 
pretos, a. qual quer dizet• fu:'to, c os t•etira.ntes 'lue:·em al:;ons collegas _d• depu!"<~G cearense 
cbama.;\'a.n:l O.-l.llelles que ful·tava.m Díl. sê..;ca '1.uc (!O. não me e~alte, na.o fique mdlg~do con
tn.oambaíros. Nesse ternpn não havia ladrõ~s e t ·mplando os negocias da sêcca e os rastilho& 
sim. mottmbe.irO$, ilU(l é p:J.la.yra mais StUWe~ l"epllgnantes ~UC d~i:setrtm na dignidade da
(Hilaridaá,e. Apartes.) quelle P"VO! Provineia infeliz, digo·au, por'lne 

U>IA Voz :-V. Ex. ó injusto com 0 Sr. Luiz acima de tolas as calamidades ergu<'-se a tU-
Ribeiro. f,mill. enth•·onizada, à custa da dignidade 

alhoio, <la hon•·a d~ m9.gõstratura. e dG pudor 
d tS familias. (Sensação. Apart~s.) O S.a. AKTJXto Puno:- l'am uwstral" ao 

Mbre deputado que não son injusto, von con
tat· i camar~ os f~cto .; quo deruonst1'am fiel
lnente o juizu que fuço deste homeru.. 

Eil-os: Luiz Riueiro da Cunhe ti lo ehavir!o 
no Ceari como aut11r do cclebr~ pasquim .'lle
traUto;rJora, jornal publíca<lo po•· elle wrn o 
nnieo fim dê insultar a vida public~.e privada 
dos seus d •satlectos. Neste genm·o nã~ coaheço 
publicação que se lhe compa:•c ; ainda não d 
mesmo neste tX\iz lingu -g~m tao desbl.·,,g-n.da, 
tão torpe e t~o iwo1unda. N!\o obst~uto 80 glo
riava Luiz Ribeiro de sua obr·;;.. e !.<)dos estre
m·)ciam diaute delta., como di~n'te de um $up
plicio atr~z. 

Não contente tlc.Jtc a>candalo, pob 'lual 
8e fo~ tenúl.J, mandou leYantm· um outt•o 
pa.squim u~ cidade de Daturité, ('•ta in
sultar esp~cialmente aojuéz do direito, D1·. Cor
dolino Ba,·IJOsa Corlciro, porque este tinha a 
nobt'•) c1ragem do con ti"M'iar seus planos ten<l
brosos, em nome da j ustiç~ ~ do direi to. 

VozEs:-Ob.! oh! ol1 ! 

O Sn. ANTONIO Pnn~ : -Seuho,·es, Luiz 
Ribei1·o alugou em Batmité nrn testa de fen·o 
e rnanàou · o1· 8S~e publicar o Ypiranga, 
póste infamaaLe e ignominioso, a.'1'nd.e'l u.léw 
d~ oah·os, o yenerando jniz de dh·~i tó foi 
amar1·ado de uo1 JUOOO cruel, insult!>.do, inju
rhdo no se" caracte;· puulico e p:b·ado ; 
a sua hom·adc ma!4"ist1·ado, o seu punrtonor do 
homem de bern, a honr., da sua virtuosa esposa. 
n de sua• cnnhadas, a de todas as pc~soa; qno 
lhe 01'am inlirn<ts e c~r"s, fo1•am ·á l""Ç 1 pll
l,Jica. C ahi dil CCL' odDs t :dG3 OS reentos da 
YidD. intima du illuatt•o. jui' de di!'Oito. Era t 'l 
a feroci.la.d : du i mmlto tple o di3'no magis.. 
Lr~do, qu~ ji •Gfi"t•i<t d·: molc•tia do COl'j'ão, não 
pó<!e rcsi~til· :l~ inhul~' e riol~nt~s w;gt•es
eõc.s, que eraut taes, senho1· -~. r111u a doccncio. 
ngopermiitu 'iUC eu mJu~iono uma 'ó ll:l rossa 
J>l'0$0llÇU.. 

Ainda llli<J Ó tudo. S~llll<'NS ; falieccu o 
Dl'. Cordoliuo àssaBBinado, pôrb-se dizet·, por 
esse estt•angeiru audu ; o seu cadaye~· csta.va. 
il_l· epnltn, cercado do p1'1nto da inecn•ol:woJ 
vnn~a, do~ innoccnte3 Oi'phiio;;inhos, dos seus 
iunumera'"·{lis amigos· e ~dm~r-adot1&S: () neste 
momGnto ~olemue. gu~ntlo todos os eoraçües 
.se toen.m de re5peito o pied.a.rie, ainda, scuho.r ·s, 
se distribuía o hnmundo pasquim, insult,\ndo 
a 'l ca.dave1• ! 

\'oz:ms:-Qa.e houor! Oh~ 0h! 
O Ss,. ·A:'l'ro;:o;ro PtNro :-Eis alli, s enllo

ros, o estrangeiro hon ·)sl.o, o bomGm pl'esti
mo;o, lla phrase do nob.'e d~puo·,do o S•·· l{o
dt~gues JlllÚor! Eis ahi, s,nhor~s, o ho:u·~m de 
bem, o'.tjo nome foi d:do a uma daa ruas d 1 ca· 

O Sl'l.. PacsmB~~l! :-V •. Er. faz o favor 
de Mtond·~r-me 1 Esg{leceu-se do pedido que 
llt ' fiz. 

O 81t. ANTONIO Pun:o :-Não me esqueci; 
V. Ex. tenha. p~ciencia.. . 

O SR. PRESCDENTE:-.Mas vaja qcte já pnssoo 
o quar•o tle !tora. 
os~. ArnONlO Pmro:-E' só uma observa

ção; vou concluir (Riso.) 
Senhores; admiro tanto maia u defesa que o 

nobre deputado pelo 4• districto de minha pro
víncia fa~ em fa.l'or de Lni~ Rilleiro e outroa, 
qu.ando em 1878 lsvantouo<~e nesta tribuna para 
condemnar de modo acerbo e injusto ao honrado 
e dislin~to .ioru.elheiro Jui!o J osá Ferreira. de· 
Agni•r. 

.0 SR. RODRIGUES JUNIOB.:-Eu 1 Não hs. tal. 
O Sn.. ANto"uo Pr~tto:-F.u li os •eus dis

cursos a 

O Ss.. RooRIGUES JuNIOll:-Elles ahi estão. 
O Sa. ANTOt<Io Pr~-ro :-O nobre deputado 

foi inju•to e eruel a.Musan<lo ao conselheiro 
Aguior. o qual não commetteu •m stl.ll.limitadt 
administraçao da provincia do Cearli., faltas que 
pude>oa!U mQrecer oa reparoa de S. Ex. O 
conselhoiro Aguiar, nome td 1 pre:,iden te do 
C~arrl, ~ssumiu a administração a 22 de .No
vembro de 1871 e dei,.ou-a., póde-ae diter, a 5 
de J neiro de 1878, dia em que s11biram ao po
dO-r o.< libJJ"Ies. NeRSe pequenosBp~ço de tempo, 
pouoo lll:oh de um mez, o que poderia fazer 
elle. o o qtte fux,int~Jligentq e honrado como é! 

Logo que cb •qou á p1·ovincia. co~beceu o 
cstaJo em qurJ ella 110 achava, a miser1a o cer• 
c~ va ~o1· \Gdo$ O$ lados, !\$ ditftculdades cre
acim• a cada. mom··nro, e o que fazer no meio 
daqu~llo abys·no q~e 9. tGdo1 p~reeia devorar I 

~'ot o quo um 11om em Bllllll&\o e pratieG em 
udmillbtt'li~o podi11 e devia fazer. Dirigiu·ss 
ao governo contando-lhe a verdade da aituaçlo 
o p~rli11do-lhe, como unicG recurso capr.z de 
miuo•·ar o mal, o fornecimento d'l generos ali
m •nticios, rcm~ttidns directamP-nte pelo go• 
,-orno e com m~xima promptidiio, poi• o com
m' rcio do Çeará não ests va em condições · 
'de sati;fazer ás necessidades publica~. nio ti· 
· nh.n generos b~stante~. a provincia nadlt produ
út c O$ g~neros qoe porventura alli apar~ces
sem · eJ•iam revendi4os por alto preço; que o 
governo com isso nã:o só faria..grande econo
mia, como t~mbem te ri 1 n certeza na prompti
dão doa socorros. 

Só e;te · pr()l)edGI', aliàg j11slo e louvavel do 
hont'alo eoaselheiro, desperton as ira~ de al
SLlll8 eapeculado~es, que yia.m chegacb. a OCCII

sião de enriquee9r á eu3ta.Õ~ lllis~ria. pubü-
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ea; foi eala o tmico motivo por quo 1e IGvanto.u 
uma t.temenda o ,,posição a<> h<>nrad<> adminis
tr •dor, ~da quo. I f~ i echo nest.:. caaa o honr:~.io 
d.1putado. Outr"' ~cus·• uão t'~z o cmsc~he~· o 
Aguil<r ;:a1·a soífrcr" qu•• qotfreu · na pl'OVIneu, 
onde sn& pa.cienci<> e long~•>imid1de fo1·nm vos
tas em p1•ova 1:elos. ataq ~e• Cl'UGis de que foi 
vi etima. 

0 Sa. BAn.:to DA VILLA DA BAl\11,\ E OUTROS 
Sas. DEPDTADos:- O conse)heiro Agu i:tr é urn 
cidadão muito distincto e honr~do; ello nlo me
recia semelhante oppooição. 

O SR. RoDI\lGUBS Ju~xal\: - O que cu dis~ · 
então consta do • Annaes. 

O Sn- A.~TONIO PINTO:-Ap~ovoito a occMiã.> 
pa.ra. prot-:sLar~ como ~earens \ cootr.\ &Glll·~ 
lhantes aceusaçií~.s d iri.,-idas á. hon1·a ~"'luelle 
velho a rvidor .lo E:.<t.~d '· táo "'"I np ·ecia Jo po1· 
aqaell :S que na uli'nh:> provi :leia. (!UCria.on j <>g:o r 
eom as cartas da. desgr•ç ' e dJ. miseri .. publica. 
(A11oiadd< da minoria. ) 

O SR~· PR~stDE.:<Tl!:-V. Ex . a Lte ada - me; 
niio póde continuar sem o eonse otiw nto da 

' · ea,.ou~. Si V. E:.:. qnize• r.antlnuar peça ul'
gencin. 

O SR. :ANTONI2 PINTO:- Não quero d ·s
:agrada:r por- um 'só ruom12ntr. à ::~.utoridA-rl · e Q 
p~s;oi de V. E:<., a quem muito ac:úo ·e re .;
poito, e si V. ~;x. não se c•ntrnri~sse . .• 

O SR. Pa.s:s!DENT.>::-V. Ex. nanco me con
traria. 

Vozl\1S :-Peça mais urgen~ia. 

O Sn. ANrONIO Pt>.--ro:-... r.u roquoreri~ 
qu~ V. Ex. consultasee á. cosa ei mo cone~-<!~ 
mais i O minutos. 

( Consultada a casa, e concedida a ur
gencia. 

O SR. PRESIDE~·rs :-0 nobre d~put:>do pó le 
continuar, mas peço que n:lo excoda d~ 10 mi· 
nutos. (Riso.) 

O SR. Al<T<>:.-ro Pn~ro: - Pro<netto a V. Ex. 
que nl!o excederei. 

Senhores, n_ão só peço dese11lpa a esta illus~re 
. c:unar., por mtnhas unportu>Ut.ções (•nuito.• ,.,z0 

ap<JU:vi,os}. !l<lbre os tri ·te• n ·godos da sêcca de 
minha provin<!ia, como . poço ao nobr . d •p•t
tado, >\ q·•em resnondo, o Sr. i~"drip-ue• Junior 
qne de•enlpe,.. f:a.oqueza com <JUe lbe !alio : 

O Sa. RonarGnzs JuJ<aoa:- V. Ex. está ' no 
seu direito. 

O SR. A:rro~ro Pn:•"'.o: -Sr. pr •sident, , pÓd' 
ser qlle alguns patr1c1os 111eus, rna•ilae aq <ICl
les a quem p 1d~ o tocao as miuha< con>uras 
es deaag1· ·~em cow a minha f"'nq.ueza. ma~ i s~ 
pouco me Importa; cumpriodo eu o meu dever 
e~tou sati,feito; a verd<d' n••nca fez mal " 
mnguern, e qua faça, hei de. diz el-a, aconteça 
o que ao.Gntocel". 

~ Sn. RoDRIGUES Jornoa:- Está. no seu di-· 
re1to, .de.... dizel-a. · · 

O SR._AN'l'ON_;o Pn<'ro: -Colllo ~ dizendo. 
St. ·Rr~•dente, 9 ,cons~l~eiro Aguiar, nos pau
coa dúa (UI! que admtllllttou " proviu<:ia, nâo 

deu l?trar,_ Mm. por fo.lt~ de sua honra , nem de 
sua. Lnt ~lltg~ rJci& .(a,aoio.dl!S), a. sêr a:ecue.~do 
I' ·lo 1.ado. vwt.n:o por que o f i. Todo, os seu;. 
a. ~tos adralnl~lralt,Tos erau1 retlecLi ~os~ eocami
nho\à JB !>do mt rJ•s• publico, e para ~11e nin
guem l:iv .. sse a lll>l qu~Jquer medid•, alie pro
·~urou CIH·.car-sn dos ho.u~ns inllueotc.'i da capi
t ·L ~ ouv<ndo " todos e de .,,·có:·do com todos 
obr r ><•m_rre com acerto, de modo qua a.~ sua; 
,n·ov;d~n~laS nà' fuslem frustradas, ompar·ando 
~o mc><uo. tempo ''" dinheiros publicos da qual
que~ desvJo poueo c.oa.f;.J~s tvel. 

O Sn. RoDRIGUEs Ju!<con:- O qu~ eu di:!se 
~m relação ao conselheiro Aguia.r, consta. do; 
An-naes: não ha. n;.~d~ c.ontra a sua honr 1. 

O S11. . ALVARO C.m·:o;~Ho\ : - O Sr. Aguhr 
deixava a . prov,oc~a morrer à fomo ; tiniu os 
geoero_~ n?s ~nu!'zens e os Ue.ixa.vt\ apodrecer 
pat•a nau <h •tnbuil-os p elos f.unlllto;. 

O Sa.. Al<ro:.:Io PI""To :- N,io te!J\ razio o 
meu nobre atui.~o; o conselheiro .~gui&r <!ra 
1neap · ~ d tss? : Sl o generos esl.llva m podr ·s nos 
': rmaz_ ·~s, o que elles er:~·" remettido• d 'a<jui 
!·Odres , o car~cter do !lluake con .. dhetro 
repd!e qual~uet' su;peita neste sentido. 
( ApOIUtVJ$ . ) 

0 SR. L<CERIH WERNECK :- E' um cidadão 
hnnestis>illlJ. conheço-o, e mu<to. (H .. 1 uutr~s 
«Pari~S e o ;ir. pre.<idente reclama atle>~~ao .) 

Ci Sa. _ A~ IY>N;o Pr_:<To =-: Sr. presidente, o 
consell1>J:O ·gut r na1 podu ag;·~a.· de modo 
algum .s. ?erh ~en~e.tpe lr11~ ÍlZia._opp'.>sição. e 
a •u• •na.tor d :lesa e o conf;•onto que vou f>ZCl' 
mtra dle e o Ut•. Josó .l11lio. 

Note b_e•n esb au :us~.a cama.ra o di•parate 
da o1)pns1 ção no Cear:á., durante a. sêcca. e o 
que de• '!;a,-a ella da poctP. de urn adminiotr~dor 
p~,-~ elogi:l.l-o. O Dr. Jose Julio, quando :J. fome 
wca~:~. un des ·spero, ~uando a c;Lpital d11. pro.
<III ,. e •ta\'a occupada por mais d , ill;J.OOO 
fauliolos, que t.r,davam de dia e d" noito por 
"?ccorros ; qu:mdo ~l•s as p:-aças e ruas do. 
c1daJe e stnv"w ch ·us e revleL'\& da e<qucletos 
amb•ll a lll43; ~ua.n<lo o pal ·o ue poltciu e~ .... ·~ 
COil lÜtna.ment~ a~iuhad~ da popola~.ão mise-
r,.., e l qne 3!lr ~t pehr ><lh<'io e oonsolo ao pre-
9 d•nte <.la prt»·i neia, este, in·lilferente ao 
él ~mor d~ seus p •tricios de•graç.><i<>s, d"va um 
b;u{P, t'Xia..~J aa !l&:u.:..n:. s nm pa.lacio, onr:le dall
S!l.V!\. e b9.a~plete4va-se c 1m seu$. convivas~ e.c
'l."•cido ue .u.. tr~"Llenda responsabilidade! 
hm r 'do~ do l'~l•c<o só se O•lv · a~a gemi~os, 
pronto• o sup '"c&~ rn rtaes ; dentro. porem, 
senhor~s. es~ava o p1·az.e.·, o uozo.af~&ta 1a!i ex-
pansões. su~v•:s e dolicías infindas! · 

Vozzs:- Ob.! oh! ob.! 

O S11.. R.ool\I<TU&s Ju;:nca:-Sãod~clama~ões. 

0 S~t. AN'l'O>rto Px:<TO:- Não são declama-
ç~ ,., eão r .. cto; t •,tew unha lus p ~ toda a c•
P•t•l de minha província. e cont'a. o< quaeo 
brad~v~ a im?ransa t.><lus m di •s. Senhore• o 
er•n•clh.~iro Aguiar nunca. d ·u b il••··. s'r. 
presidente. eu pod '"ia entrll.r ain d:~ e•n outra> 
COD>i teraçOOs, mas a minha. u rg '>ncia .. e!Jtâ. lin<l& 
e nfo quero abn~&r <ia.. paeienc.ia deata ~-
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gusta e><n~ro.. (N•<o apoia<los .) Direi •final que 
sinto de cora<:.~ o e..;Lar õil prvvim:.ia. dl) Goy ~oz 
r-eduziJ:.L a um burgo pvU ·e. ouUu, pa.:-a sul:J
toutar n el ,içlo d ~ u.tLrninlstro, o guve:-no re
m •v . jll :zoe de · dtreito, fl el.Uitt.e p:·esldu ~ les .. o 
sobretudo rnanda var·:. l:i. como fa.Jric:~dor do 
ebiçõ' ' ' · um COUlJUÍ;sario da aêcca de C :~râ! 

o Sa. Rooa rGUES Ju~rnn: -Um cid~dão im
p<Jri.&llte, hei de con ti nu&r:~o dizel -o. 

O Sfl . ANTO><IO P nno: - Agora. Sr. presi
dente~ dua.3 1~a\avras ao n -;b:e mini~tro d: ~~~ 
trn.n~i.-oa, que outro d~, Jov 1ntou-sc daqll:) lJo. 
caderr& era defesa rlo pre,i·loute de G .• y•z. 
ta.a11Jo-mn de le~iano. (Corues<açues.) :<ü' 
sei que i- spostR: pocs .. e d.).a d"r .. uru '"i n:st ro 
da c••róa q~e desce ao l•,rreno ing•·uto dos Jo
estos, pelo t]Ue foi rep t=!-llid(J anergic:J.ment , p ·l :1 
dignn deputação, desr.ae ban c..das. (;lpoiado.• 
e aparlC4.) 

Ia10 rna far. cr e.r, Sr . pres'd,nt~. que o 
brilho doe g:llões de um'\ fard" f~sein> r<~ ui!() 
mai• q••e a delicadeza da pessoa que a e~verg::t. 
(Aparles.) 

Tenho concbido. 

EssRS eon ta • eram depois dirisidae ao inspo
c t •r d~ tbesour<\ria de fazenJa, onde so!frbm 
ta inda. 1t1ll exame ma. i ~ rigofo:so. ~ c.lc là. pas!S Lo

v LUt As wão . do CtJDtadur (in~ deajgn tva o em• 
p:c ..;"ado enca.rre,;udo de e xa01lnal- a.OõS de n.uvo . 

Dahi voltavato ~o con\i!dnr. d~po :s an lnSi>e
clor, e, em ulti1n3. instancia, por :Lssim dizer, ao 
thesoutaíro, quo é Ull\ moço 1u ui Lo h , bilitado 
no seu etn~J•ogo. atuito honesto e ruui L is~irno 
ri~oroso no exame de toda e qualquar conta.. 

Eu po:• uruitas vcze~ test·>tuunh ·i fazer elle 
que lào por um& pequeno. circ!lmstancia, ãa 
'"'"" aLé !"'• um"' leLLra Ll'"o<<;ada uo sobrenome 
dv cralor. 

Ne~t~s circum•t.llncias pare·:e · que não seria 
h eil ha 1·er ues Las c .!ntaa o d 'lo, que S . Ex·. 
aw·iilue. 

O segundo f >cto" o do Dr. Pet·oir,, to r à custa 
dos s .cC<>r ros public11S co.nprado uma cas:t ao 
o . .uucnendadur Luiz Rib ~iro. 

S ·nhores, quern cunhooe a ·commendador Ri
beiro, cas~ ruilion:>-ri:!. e impor·tadoca de gene
I'O~ cLt Ettropa. e· dos Rst.1.dc'Js- lio.ido-c, vê logo 
(•Ue elle 11ào es rava em condiçõe; r.le t•·ocar prr>-
pri •.•d,trl G< por g-eneros ~limouti-.ios. · 

S si o fo.cto a.-bi:u fó,·a , o CO!llmerrt~dor Ri-
• Vozrs:- Muito bem ! ~tuito bem! heiro deve da ao monos dar um documen to, 

O S r. M e ton ,·cque~ urgeneia prr uma scríptur., que S. i!;:< . po.teria. obter nos 
10 winu tos.? .r a responder iauneJia.ta.ment ,, ao cartorio; .. mas que uio trouxo- a, e deste moJo, 
Sr. Antonio Pinto. so.11 i'rnva a lguma, a~~ou a õollra ~ prob!datle 

C 1 _, . d "d . dv Sr. Dr . P areira.. 
~nsu. t..aa a casa, o cODcc 1 a. a nrgMcta. 0 i.• eLo podü ter.se dado d>ste modo : 0 Dr. 

o S r- 1\.Ie ton :- s~. pr·e.ident e, da- .Pe•·eir·a COt~O comwis ario t>odeda. ter mandado 
pois de ti.o e.ce •·b~; e injust .. s :rccu :rções •li ri- r mo• er :rlgun~ cas ·'b•e• 1 ara formar uma p~D.
gid:u ô bon··~ e à probidade de ci .ad:ios !.lio cli•- ç••. pm·qu · •·m Baturité não h~ via nanhuru~ e 
tinctos cotno aqu·:l•e• que for' "" at.&eado, :,eJ., isto ter· silo feito por uoeio dos retirantes. que 
nobr-. deputa.d., peh 2• di•trícto da ruinha p~o- faz a rn muitos . uu-os serviços.·vis to como rec&
vinc :a, se ·ia u .~oa ta •~er . s rporior as win '·as bendo n.ro.çào enio tendo que fazer; nio só ru~. 
força.s,a. d feslld.<qu•lles cide.·lllos,~i não t ives e capiutl. coruo em outros pon:os d;\ proYin ia. 
dom8u 1& lo ajust ç.a da. ca.nsa. fur-..tl'll etnpregi"!dos etn muitof. tnelboratuentos .. 

Os factos a ·ticula los pelo nobre de~utado. o•nm' em c"l,..,nen tOB, ~barraeamento• e ewfim 
não tiu1 o valor que S. Ex. lhs< deu, neru tod, ses.es trai,·alhos que eram da exclusi.,.., 
po H~IIl ~er ta.cd os cuma~ CÔi'O$ n~ ;.rras com qDe comperoncht ile t do~ o s(:(lmmjssarios. 
approuve d~sc ·evel-o,;. Náo :-:a ti.::feito com essa~ ac:cusa.çoes o nobre 

t) primeiro deltes é o de \ ' r o honrado Dr.Pe- &p••t · d~ ·" tac•>U ~inda um cid •dão muito pl'll 
~eirA aceitado •lo pha ·ruaceut;co l ic·m ciado. stant ·. o t enente coronP.l llpiph nio, dizendo 
Loouel tl• Aleue·rr, a P"rc~ntll:!em de ?J.~<>f~, n:\ , que ~- S. obrigara. creio que a Joà:o Rodri~ues 
aoi porquG serv Ço pr !>tatl.o nas eont.\S de soe- a a_,si :;na r uro~>- cont~>- falll:l.. Me parece, ae
OO:"'ros pllblic:os. n hort•s, que uru hotnem c lu() tem consci.eneb da 

Si eram sómente os 20 •/, pnra .que a$ contas &uo. indiv;d tali•lade, que tem imputação roo>al 
tivesse"' preferen·:ia M pa:;.,•n ·n t••, is to é por n~o •ni a.ssigoar uma conta fn.l s~. a iud,; mesmo 
demaia .. :ug •rado, p:.r is•o ·que o presiden te do por exi~eneia. e imposic;ão de uma P'ssoa como 
pr >Tincia. não só não de,no...,va es•a• coobs, o tene11te- cot<•oel E'pi ,,h~nio . (Apartes.) 
corno nao dil.va a pref•rencia. a q>ralque: dellas Outro fac to muittssirno ímportanta e gr ave 
desde que se nchnvMn proccsSlldas. que S Ex. articulou bnje fo i -lizer com o 

AJ <oot.1s do Sr . LP.ouel pil.n eram feitas por moi >r odio e a. m ior vehemencis que o COUI
elle. O Sr. Le.."'..nél nàO sendo l•harmac utico menda. !o1· Lui<'- Ribe:ro tu sa.ssirtora com in.
d•J c·:rta. oâo podia re -eitar os ' •uedie>Jnentos jv.rias o Or. Cor-do,llioo. jnir. de dir~üo de Ba
das conto.s; estes erarn r'scriptos pelo me lico tu r ito. lsto •ó eu , dtuittina, que S. E:r.. arti
enca.1·~eg1dn d:J sorl'iç.n. mnç.o mnit.o t..onRs to. e r.ula~5:e em um mnm •oto de enthu$i&.imO o dQ 
s ob; e cuja probidade o nol>re d ·puta.do não pód" •rrebn t >ro ·n to, porque o COII!ntendador LlliZ 
articular Utna só pa lavr·" con t'". { .~po 'ados.) ltii>oi•·o não mor:• o:u Haturité. re•ide u 2 <"~-

A• r eceit •• eram aviodaa pelo ph•nuaceu- piL•I e o~ posquins ••m BfttUrité ,. quo S. lls. 
licu, estam pilhadas, e dirigida< ao presid m t• alluJiu, nãl> oram do digno commend•Jor 
da hrQ\'inei;., qo~ maoda.•<>-as oi. secrell\ria. iarn · ontl'il o Dr. Cordollino; m!IS parliaru dos 
á _thesourari·•. e o otlicial eocn•re~~do de . x -~&mig ~ do nohre deput,rd~ c~>ntr~ aqu llo il
nnn•l os d11.1·a p• recer sobre .. u •• , e o p r -•i- lnstre eid>dilo. O Dr. Cordollinil t iuha uma 
dente da provinci~ eo.tio orJeua.va o paga- les;~ organiea. e>tam'Mda. par m im, e o llleu 
!DSlllo. ülustre collega. Dr . Rufi.no mais franco do que 
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•u, declarou~lhe qu& n~o podia vi\'er l_lGin m:.i~ 1 na!, quando :> provi1;1cia s; estarei!\, tict~roa <le 
um .nno. Como é·pois que S} >em d1zer :;qu• • t1ma grande cal~1n1dade ._ Pnm que nr de
na cama!'a., ·que o ~~~nds.dor iA h Ki.~tro spert:l.r. ~ momorta :--do ; .. lrt~o~ 3\~tc~s~s: que 
am:s.tiOO<Ira com mJur•as o Dr. Cordolhno 1 e_nlut«r~m ? cor•g.w c .:u-vll·'-- • s .IC\.· s •O• lJ '•~. 
Deaté modo, senhores, aio todas as 0~1 tra.s ac- Sl a. 1uston& rogrsn•:~. com ~o;frn·~t·, C11m dc.~
cut>ÇÕls feitas por S. Ex. · m nt:1-gem_ para (l!gmts, mu1topOU~Oi', o f:<z olo 

Depois que 0 nobr~ deputndo dett a~~t~nsiio modo ro~Ms hon,·oso P'l'A l~::Itos oat>:_os, quo 
ao· odio, esvasioll 11o b!Hs chegou por r.ssim d~ra:n wnume•·n~ Jll'OY.t~ d e abn •_gaçao G pa
dizer nofin&l do seudiacu1'110 ao 1,e,l 'teu. 1r1 lls.llo, d o _plula'!trol'ta e do ec.r>dodo, C"Xe:

En chamo para. esse ponto dG disettrso de cend.o c~rgos .~:ratnHo•, ':o~ qnM> pt·~ •tarnm 
S. E%- a attenção d~ camara. EU·: vcm.pr .vM ser'o'lÇ03?a ma1or relev~ncta! . 
abundantemente o que acabo de diz~r (tê): .Q~em t![nor;\ o que fo1 n::qu~lb tem~o ~ ad-

. • , mm>s\r>9M do.qudlo. prO\'lOCtn, nt\\lttphcan-
« ln.voluntarta:nenlC3 t •nho_ falia do d" cet tos do-se ·, paro. assim di~ c r . Gnvidando es:or~.os 

nomes, no_a quaes n io pr?tcndul. fall:'r, mal! 8" 11 udmir..veis para salval-a do um quasi _oompleto 
levado a. 1Bto pelos mu1tos e ~epettdo~ •f!'lrlcs aniquil~men.to 1 Quem igno1•n os M1'VlÇos rele
dos nobr'!S deputados. E a quer•a restnn_:pr-_,_ue ,•nntes prestados ent:io pelo <li~;no ad.uin.is
á !X!aterlll c failu. só!J!Gnle do _commiss:mo. tra1or du pro'"incia. 0 conselh ,ir:> Dr. Josó Julio 
pres1dente dt pronnc~ ~e Goy•_r.; entre~nto de Albuquerque Bal'ros? 
nma coo.<a I~Jl:l! outra, 9 ets a razao po1· '!UO "'" Mns.dt• 0 nohte do>ulado, r: !te f ,,; indi fl'erenle 
tenho occupado de outras pessoas. ,. par.\ com 0 5 S"Jifrimentos da pop•ll~çao, elle 

Deata sorte, ~enhores, S. E><. não reat•·in- não puniu o; ~·ta mo-.toNtln mão cri ninoo:t nos 
gia·s& i. materi& d L accnsação; diva;ou o nta- socco,·ros pubhcos. Entretanl~. senhores, foi o 
cou cruel e injust..mellte as pessoas, l qMm conselheiro J osé Julio o uni co dos Ires admini•
nio de-.i:>. atacar. (Muito bem.-) trado,·a~do C•mrã, durante " longo pot·iodo dn. 

O SI\. Jo3É Pol\ll"ro (Jl')La m:lem); - Re- s6cca, o unico que_ mandou processar os quo 
qu~iro a v. Ex. eonsulte à cam!l.ra si me con- cr~m de,nunc•~dos e c noon tra.i os em cnl pn, de~ 
cede uma urgenci~ par:~ responder ao Robre de- pots domqaeriiO a q •Je m~ndaV!l- proceder. 
pulado pelo 2• districto de minha pro\'ineia. A~>usos •l11•am-se, ~onh.orG>, nunca se conles-

. t~u IS1\) ; il.b~os era.m lHHlU ·lle m·!smo t'!mpo 
_Consultada, a C!'ruara concede a ncs-encta pc- clenunci,dos, mns abusJs inevitn~eis. inhorentos 

dida pelo Sr. Jose Pompeu. :. con1ph~id::ule dos serriç.os, sot>rc os qu"-' S 
O S:r:-. José PcunpEnl.: - Ag,·ndeço era imooasivcl exercer ~m .. úscal is.,çiio effic.,.. 

á camarn a urgencia, que acr.b" de coilCo- Abuso~ cpmmetterun-so G hão de Ler s l •üpl'a 
der-me. log(l:• om q ua.<l ras sem:olhan te o ; t em-se dt'do eot 

Sorprendeil-me , Sr. presidente , v er o I to:L~ os paizos, quan<h rietim"<s tle gran Je• ca
nobre depntado -ptlo 2o distri ' to do nünha pt·o- l Mnidndc•. 
vínei& Vlt hoje renovar um:~ qnei tliO, <tue eu M~s. P"tque · clles so d~rn.m, Sr. presid ent-•. 
considerava finda, depoio da resposttl d:tda pelo prxlc-so de•~onh~c,r, qu~ (\ ndminist;·açito ~oubc 
men nobre amis-o ~apreseotnnta do quarto cl is- eolloc~r-se na allui'O. <h sua missão e qua 
tricto d a tDin~ provínoia, resposta e&b~l e com- muitos cid~dEos e nttio pras t.aram i ;oportante.~ 
pleta. (4pol<ldos.) - serviços, c<lübindo M melhores Jll'ovaa de ci-

En.tretanto o noore deputado vem npt·o- ,·ismo o c,ri lade? 
du~ir a, a.ecnsaçõe; gravissi mns lev~nWla.s Pois bom : entre 03 quo prestaram melho't'cs 
contl'lt. ·nm. illustra eearens•, um honrado cidn- serdt.os, ont••e os que foram os mais presti~ 
dão, qua acaba do ser dis tinguido pelo govei'nO mno • auX.iliar·c.• tla adminis tração, figttr,\ esse 
imperial com a nome •9ão. de prcs;<lente h pro- tii sLinc~I cidadãn. css~ digno ceuonsc, ti~ 
vineia. de Goya~ E hoje, como no primeiro dm, necusado pelo nobre <lcput~do e quo n!l. cirl 'ele 
COllla.ma.ior vehemoncin, com g r.,ndc inja; tiç._, <I • Baturitri, onde ex ·réi~ o cargo d > prom~tot• 
com mnlla fJ<'tixilo! publico, :>.o lado de ci lodãos u :<o menos di ·~nos, 

B hoje,como no prim >iro di:~. ~s a~as nccus:t- foi u uu conto providooei~, lcvnndo o soe corro 
ções dl) desacompanhadas de pNv:~s. dcHitui- ~'-~" nbar~•ácamentos. onde se ubriga1·an1 mi
da.s de toJo o íundam ntil , ou t endo n11ica- l hores de infl li r.e>. ao me>rn<> tempo qu o fazia. 
mente como tal a su" p olM'l'll honrad~ . O r~ , o tral>;<lhM 03 hou1ens vabtJs em provei tO da l•J
nobre deputado deye saber, quo em questões c~lid~d 1. 
que jogam com os creditos de <ruem que1· q ue O modo por q11e elle desempenhou css:\ com· 
se.ja-11 com 3. honra.~ probida.àe alheia, r. prO\'a mi.s':'li.o, na qu.tt merecC!u somprc t\. maior con
é tndiapen.swel, não bnst L " pai 1·r~ hoarttda, I fiança do go,·crno n de sens co,upanbeiro~. 
sej&de quem quer que fôr . (Apoiatf.os.) S! esl'l cons~>< rlc rn11itos documentos, cons1a da im
camara se pod•sao cons tituir em tri bunal co:n- prensa, qne lh.e rGg i t r .,·n o• r.ctos d~ bene
petente para julga!." de~tas q•Jestõcs c ti ve.•'<'~ do meren ·i•, conatn clos rolatorío3 do governo. que 
pronunciar a respeito d 1llas o s ·u ucrerlic t~tm, o rocomm-;ndav!\ i ;;ratidiio d~ pro\' ineia. A re
es\& por certo n.l-' poderia assentar sobro sim- con1 rens , por tnma.oha. dedicaçii' to1·c ~llo lt~s 
pies dloga~õat, sobro o. pnlwra hnnr.~<ln do rnan ifellt~çõos honrosas rec , IJidà• de seus con
qaalquer de seas membros. g,, íodispensavcl cido.d:1os, de du:.s cnm:u-as municipncs <I:J. co
~ 'P"?YA aqoi, 'eomo em qualquer tribunal d1 marca, da imprens.1, q:1o tantas vezu tornou 
JU.Stiça . _ ~a lient , os: s ·us gr:'\nd·ss~rvi çose o&'lll l!'rnn~ 
P~ra . quo fa>Gr revl'Pr o qu~ s~ '(IM80n na de mGr,eim·n~. c do ~o,•e'l"no, que fiO desn· 

J"!'OVIMIR rlo O>tll'l\ naqnelh ~narlr!\ o:s:eepeio- n-.eia rlo t~r nell~ \l<n ~"" mdhor as ~n:tiliar~s . 
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A reoom;:>ensa de seus trabalhos e sac"ificio <, dada do• males qtla tanto a af!iigiram, riessem 
em prol da e;m<a da mise,·ia, tev1 ''Lle na a.. ta aqui fazer juiz •s temerarios, pJrler-se-ia tnle
estim ~ e coneid :ro.gã.o mn que e Lid 'naq1lella r ar; mas o nobr6 d ~pula1!o1 que devi~. 2>elar- os 
provincia, especialmenLe n l ca:1itnl, onds ii creJitos de s11a provincia (aparce.'i). vir torntr 
bern conhe ·ido pelo seu caract er s JV"ero, po1· s11speito o cara.ct ll" cearense, fa:lendo a tantas e 
suas elllinelltes qualidades, p ·lo aeu cavalhei- tão ill•1stres cidadãos a' m~is graves accu;açõee, 
rÍ·WO e pelos seuo sentimeotos nobiliasiwos. , é triste, e doloroso. (Aparl~>.) 
Depois, senhores, o Dr.Pereira. J1lni 1r ex_erceu E,ê JtrAcbo db;er, commissariús de s.occorros 
o cargo de s-)cretar:o do governo em duas adrn.i- no Ceará for.1Ill. os hornens m •is conspicuo&, 
ni.tr•ções suce:;ssivas, qu~l mais trabalha la, desde o mai• al\o funccion:crio pullico at& o 
mais zelo:sa e m •is actiH1.1 n=~s adalinis~rações cidiidão mais modesto. Na capital, os homens 
dos Srs. conselheiros José Jnlío e P:odua mais eminentes, escolhidos d'entre todts •• 
Fleury E serviu lly_aelle cargo coltl Illait\ in- cl~~$~15 sociae:s; c.o interior, juiz.ea d} direito, 
telligencia, com muita lea!J•de, e com reco- promotores, presidentes de cama.ras muni
nllecido zelo. cipae<, vigarios e ontros cidadãos distinctos 

Foi na n.Jministraç~o do Ceará qno o !':r. por sna po•iç,io S·~cial e por seu caracter probi
conselheiro l'adua Fleury pôle aprecia•· a" dosJ. Muitos não eram filhos da provincia, rnaa 
eminentes 9-ualidadc~ daquelle_ d.istincto c~da-, todos fo"am envolvidos no anathema lançado 
dão, e avallar dos lmportanttssunos a ·rv1çcs pelo nobre deputado, embora os seus honrosos 
p~r elle prest.d~•, como cam:nis.ario do go- preceJontes e o olovado conceito, que sempre 
verno encarregado da J.istdbuiç.ão de soccor- mereceram e ainda h 0je merece ri!. 
ros, cargo, que ell' sempre d •sempcnbou com A todos os commlssarios de soccorros accusou 
o nm;hno escrupulo. com muita. acth·idade e o nobte deputado: não fez ex~e.pção ; a todos 
de-int~resse. \Apartes.) applicou um pl'inci?io invertido de diceito-de 

Mas, diz o nobre hput!ldo, o Dr. Pereira serem conside:·lldo> mau<, emquanto não pro
Junior praticou acçõe<, que o deslustram, en- varem o contrario. (Apartes.) 
trou em transacções i:rnobsis com os que m•t- O Srt. ANTONIO PiNTO:-Não apoi!ldo, decla-
tiam ruãos criminosas nos soccorros destinados mação. 
aos n~cessitados. Porém. Mnhorês, onde as 0 SR. Jos:E Po>IPEu:-0 nobre depuhdovoltou 
proyas ~ ta.mbem a tratar dos meus di,tincto• amigos, St:. 

O SR. AN'I'ON!O PINTO dá um ap~rte. ten :nte-coronel André !i;piphanio Ferreil·a Lim:~ 
O SR. JosE PoMPEU :-A imprensa.naquelle o commendador Luiz Rih·iro da Cun;,a,. Qu>nto 

tempo, ó ce,·to, levantou-lhe accosag'iles. mas a es•es distinctos ~a v -Jheiros, dos qu,es o nobre 
eram accusações wovidas p ,}a paixão partidaria, depu~•do se occu~ou hoje CO '!lO no prime ir • dia, 
m•is do que isso, pelo adio pessoal, por senti- fu.ço minhas as palavi·as, a def ·sa proiuzida 
montoo de pequonao vindictns. (AM'I't~s.) pelo m u nobre amigo, re rosentante do quarto 

E o Dr. p.,reira Junior defendeu-ae, j usti- Jistricto da minha pro.,.iucia. (Apartes.) 
ficou-se, confundiu a calumnia, triumphou de O Sa. JosÉ Po>IPEU :- Sr. president•, vou 
seus adversa"ios. (Apa1·tes.) termina", diz mdo, que si me causou profcnélo 

O que sei ó, que o Dr, Pereira Junior, pt·e.- pezar ver o nobre deputado levantar accus .ções 
atou eontas de soa gestão, como eomrnissario do, gravís3imas contra. illustres e honrados cida.
goveruo, e ftcou ?l'OV·lda sua conta illiba.da, a dão• da. minha província; que, si lodos quantos 
pure%1 dc.s seus sentimentos, a seu desiuteres- conhecem os acon.tecirn~ntos :•llioccorridL)S du.
se e d:dicação. l'ant~ a. cruel calamidade da secca, s serviços 

o SR. A~~P:ooio PINTO :-Não apoiado. De- rebv,)ntes pre.tadcs p ·lo digno cirladão tão 
fortemente nccu3!ldo pel() n~bre dep!lt(!.do,dcTem 

clLmaçlto. sentir igu•l peza·, neste m0mento experimento 
O RR. JosÉ Po:IIPEI1 :-O nohre d~putado a maior <ati.•íaç:lo proferindo estas palsv..a• 

envolv ·u em um juizo equivoco,suspeitoso,todos despretenciosa•, e1n flwor dos m·1us comprovin
aquelles que eerúra.ro na provincia do Cearà, cianos, ~specialmente do digno cearense,homem 
durante a secca, em comrnissões de soceorros. de bem a to:la a prova. o quo\ acaba de ser m~-

0 Sa. A!<TONIO P!)..'TO :-Não apoi<do. recid tmente distinguido pelo gov~rno imperial 
com a nomeação de proaideute de Goyaz. 

_O Srt. Josli Po~!Pli:o :-O nobre deput .. io não Eu me honro. Sr. presidente, de lavrar ••te 
vm, entretanto, levado pela pa.h:ilo partidaria, 11rotesto em fivor da minha provinci., d' meus 
por uma. grande ani mosidade cont1·a os 9etis concidadãos

1 
contra as i.ICCllSações qu~ a ca.m.ara 

a.dversarios, qne um samelhant•; proeeliimento ouviu. devenlo ella, f'lizm,nte, reconhec·er 
envolve URia inju ria à UOS<a provincia., por.[ue cOmO S'I'RtUitas e infu ndadas taes !LCCUSaÇÕ>S, 
a verdade é que todos, sem distincção, lib 'raes d.'"do que traduzem-se por meras decla.m'lÇÕes, 
e conservad1res, sarviram em taes comwissões. fundam-se em simpl% palavra>, risto como não 
e desde que llouve cales abusos criminosos, de foram ~companhadas da mais insignificanto 
que f~ll;~. o uobre de:>•:t.ado, e na esc,Ja eu1 prova. (Muito bem.) 
qur. o di-z~ :t coniequancia ê que n provineiu. 
nito soube collocM-se na. altura de sau dever, ORDEM DO DlA 
como a sua honra o exigia. 

Senhores, qcte outros, longe dos aconteci
mentos, sern conhecer~m a provinci& ~ os s ~ue 
homeii.S, sem terem uma id<i .. exs.cl• da gravi

V. v.-4.2 

O Sr. Fernandes de Oliveira 
(pela ordem) requer , referencio. para a discuuão 
do rrojecto n. 156. 

:j':' vot.da. a preíe~ncis. · 
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Entra em aa discus~ o projecto n. 156, SO· 

bre ·s•h·a-vida.s para O• bonds. 
Não havendo quem pedisee a palnrn, ê en

cerrad• o. diseussio, e, posto a voto>, é appro
vado o projecto e reme~tido â commiasão d~ re-
dacçio. ·. . 

Contínua.çiio d& dis~nssiio do proje~tr, n. 1\Jil, 
credito o.o ministerio do imperio. 

O S:o.•. Anton.io de Siq~eira: 
-No ultimo dia de sessão, qua.ndo se discutia 
este credito, oocupaado a tribuna o nobre depu
tado pela provineia do Rio de Janeiro, cnj >< ao
sencia neste momento deploro, fui obrigado a 
pedir a palavra, pelo modo po1· que S. Ex. com
montou o o.dditivo da prot•ogativ:. do orçamento, 
que tive a honra de a.presentar em coropanhi!!
de outros collegas ·da commissão; entretanl<l, 
apeza:t de ser obrigado a Ullar da. pal~1·ro~ sinto
me çonstran.>rido occupando a. Mtenção da casa. 
nestes ultimos dias, vendo que foge o tempo 
para disc11tir e approvar creditas destinados á. 
satisfação de compromissos do Est>do. ' p~ga
mento ·de dividu rccollhecidllll e liquidadas. 
(Apoiados . ) 

Ago1ra. meS'IIO apezar ~e figurarem n11. ordem 
do dia Cl'edito• deeta ru.tureza, cuja níio :.ppl'o
vaç!o importaria cleecredito para o p~rlamenw, 
aeabamos de ter dne.a horas consumid 1e eiJl 
uma questão, que não podia. aer r~nóvado. nesta 
camara pelo deputado que a provocara em uma 
da9 see:.1ões passada!, llenão trazendo S. J::x. os 
documentos cozn que provas;e t\S !ll~S accosa
çõeo. (Apoiados.) 

Poros.nto, eu nio occoparei por milito tempo 
a a.tten(}ilo da =ar~-

Sr. presidente, entte DÓo os orçamentos ~o 
decrehdôs com a nntecedencia de um anno : é 
um grande mal. Clll& d•s principaea desvan
tagens que da h i reanltam é augmentar as pro· 
babilidldea de erro na previsl!o da des.,.za e da. 
receita, deade que o orçamento ó <:~reubdo 
com t ant.a antecadencia em relação ao exereieio 
om que tem de vigorl\1', . 

E utna daa I'&Zil&l q oe <liio as &\1 to:•id~d.1s 
íioaneeira.a pa.ra qu~ 11 Inglaterra goze da. feli
cidade do vGI' conatanum.ente seng orçaroentoa 
encerrados com aaldo, ó o eo.lcolo ~r feito nu 
voaperas do abrir-H o es::ercieio, vantagem 
esta de que lambem a. Fr:tnça nao tom go
zado. 

O SP.. AFJ!ONiO C&l,go Juxtoa:-No senado 
acaba. de se io.iciar uma reforma. nosso sen
tido. 

0 Sa. ANTONIO DI StQTJllll\.!.!-Honr~ a.o il
lustreaenado~ autor dessa proposta. 

Ma. o dever de votar o orçaznento para. o fu
turo exercicio é o maio imperioso d• t odos que 
a lei fnnda.menta.l impõe ao p~rlamento . Si a 
c&mara. tivosne oumprido esse ·aever lU e.es:são 
que acaba de ·terminar e em cuja j)rorog-ação 
nos achamos, o orçament~ para o eiercieio de 
!883- !884. estaria votado. (Apoiados e apa1·tes.) 
O governoenmprio oaeo d everapresenla.ndo as 
r especlivM prop~stns. 

Toda a camara conhece s.s razões por que não 
foi po!!!ivel conse ; uir esse resultado. A lém 
de;qu~\!a penosa.veri~cação de poaeros, em q~e 

a ca.da p~sso ha.via: neces•idaie de 1i.rmar dou~ 
trina. sobre uma lei nova, que pela prilneira vez 
ae e:reouta va, do tempo gasto oom as mudan~ 
ça.s de gabinete e c.•elitoa o. votar. porqne lij) 
anoo de t880 não tinho'!loa tido parl&mento; 
além de to:los estes mottvos, aecresce n cau•n 
principal, que é M nosollS defeiluoo~s pi'uticM 
parlamentares, cujo. condomnaçil.o j:i c;tá na 
consciencia de todo• e cujo. profuniln reform:~ 
é hoje t•oclamnde. pelos intorco.G".$ vitaes <lo 
paiz. · 

Mao, dizie. eu, si n caruar~ tivess~ cwnprido 
o dever constitucional, teria votl>do o orç,.mento 
de 1883- :!884, e si a'lSim o tizesso, outro orça
mento não poderia ser sonã~ o mestM, salvas 
minimM n!Odif!cações, porque a. b~se do cal
culo não a.· a outra. Ent~ndero.m nssiiU os si. 
gnatarios do additivo, que danm so.tisfação a 
um preceito constitnc;onal, sa biXle tlendo à ap
provação d!l CD.màra a prorogativa do Ol'Ç"'llento 
que a me•ma. camara deverh ter feito. (Apoia
dos.) 

O SR. CARVAUIO REzENDE : -E enlender~tn 
muito bem. 

0 Sa. ANTONIO DE StQUElliA.: - Est& medida 
não foi promovid~ pelo governo. Eu ouvi do 
honrado presidenl~ do conselho as eeguintJ~ 
palavras: 

« Nã:o peço aos meus amigos que votem es~;a 
medida, . m~s aceito-a, si " camarll m'._ con
ceder." 

Esta foi a altitude do governo; ent,et~nto o 
nobre deputado pela proviucia do R.io de Jll
aeiro mostrou-se tão =l infor~~~&do da ver
dade dos factos , como clles se passaram, que 
provocou-me a p:ldir a palavra para d:!i' esta 
exp_licnção. 

S. Ex. n~quelle dia. est..va. clidontemento 
muito mal infJrmado. O azedamo, a ~spercza 
do commenta1·io, envolvendo aggresaões t~o in
justas á maioria da caman. o mes!llo à situação 
liberAl, só posso altribuir a um maa humo1· 
excepcional, porque este foi ta.mbem extensivo 
ti aprooioçlt~ ele actos d e ministerios p:1s~ados. 

O Sn. C.&n\'At.uo Rszl!líDE •- Dabi 83 vê que 
ellb fallaTa com convicção. 

· O Sn. ANr~Nro DE StQUlli!U i- lllae S . Ex. 
estava mal informndo, porqu 1 ntá neuas ag
gressões ~ ao tas pas •a dos de ministerios con
s>rvado~ea foi injusto. E eu >.ou insuspeito, 
porque V. E:~:. comprchenda que esta' taref< dQ 
defender >elas de um ministerio do. p~tso.da si
tuação cabQria. ao honrado deputado accusador, 
e não- a mim ; ent~lanto, por a.mor á. verchdo, 
por a.moràju.stiça., ea recbmo contra a a.Cc.Jst
çiio de S. Ex., tanto emrelaçiio á m>ioria ii
beral da camara, como M seu proprio partido, 
quando no poder. 

O Sn.. Loou:t\ÇO DE A LBUQU.i.RQCiE (l~inistro 
de estrangeil·os) :- EetaJpo.rto· co deixaria ao 
Sr. Tuunay. · 

O Sa. At.-ro~to DE SrQt:lrR.\ :- Eu a dei:nrei 
ao Sr. ·Taonay. 

O Sa .• GON9AL Vl!!S FEIUlEil\A.:-Em todo o caso, 
isto honra muito a V. Ex. O Sr. ministro de 
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estrang-eiros está incommoclado, porqu1 V. E:-:: 
esta f·,-. o.ndo ju&liç." aos .adve~~•os. . 

O SI\. LouazNvO n:e ALDOQur.aque (miai.t.-o 
rlc estrc:mg~ro•):-Eu tamoeru f•ço justiça ao3 
adversa1·ios, não sou tãJ tun.u como V. E~. 
sup[.<le. 

O Sa. A:-;~ol(to n~ SurcEtRA:-0 nob1'<3 de
putado por Pemambuco estti sando injusto com 
o honrado miní•lro : S. E:s:. não quêr evitar, 
nem ou ~o poueo.que o Sr. T•uoay use da pn
la.vra. (;lpa,.tes.) 

O honr~ ministro de estrangeiros. em r.es
posta ao illuatre deputado pelo R.io de Janei•·o, 
justi!i.con perfeít&meat' o mdito pedido, pelo' 
ministerio do imperio, quanto tl~tlimentação di)S 
principea; :nas o honr&do deputada, naquolle 
sOu discurs l aggressi vo,tambem comprehendeu 
o pagamento d~ gratificaçã<l do a<lministl'l\dGr 
da3 obras de ajardinam ·nto do ca•upo da Ac
clama.ção e em ,-;, tud3 do contrato feito cru 
i8i3: elo ministerio do imp~rio do gabinete 7 
deNarço. 

Nessa oeeasii\o m disso em aparte a.o noul'.) 
d~putadd que os actos posteriores a. respeito 
da:;uella obro tinh~m sido no sentido de dírni
nqir a despem. Pois bem: disse nuUL ...-erdade. 

O Sa. GoNÇAl:rEs FBR!lEIR.\ dã um ap_art~. 

O ~n. A:<TONto n:z StC)OI!tn.\!.;.. O ministorio 
5 de Janeiro do i878~ diante daqu~lla calami
d~de do Norte, que a~caçav.1 esvasio.r as arc~s 
<lo thcsoura, entendeu qno rloviA J·.~dnzir :~r1uell:. 
de.spAza de lnxo ••• 

O !Sn. PA-sso~ Dlil MtMND,\:- Nilo é iMtJ <le 
l u~o-

0 S•• · A~!ONlo llJ.: St<lUk:ll\A: - N!ltu eu 
50\t daquelles que con!lamnaru toda~ as dellpcz~~ 
'JUe "'lo de l u:to. E " umlu:w que muito corre,._ 
ponde â. upulmcia. d •ata ,;.~pita! ; e oso~s dus
pez1<a d·l luxo •empt·a t9!ll um bdo aproveitar~], 
~bs na.quelle temp~ as u••genciss do th~SO'll"O . 
elll vista clas SCul.!ua.S onorlll.es· Q.e::!pendid~!: com 
o illlgello, que nssolava 3S pt•ot•inci~s do Ncrte, 
! emrt~ill, enh·o o•tr:l-3 mui~s economi:lS. o go
verno o. rednzir a v:.rOO. delthado. ~o aja~d.ino.
III.OD!O d' c:.rupo da Acci:~.U~açã'. 

0 Sn. GOXQ.l!.;-~s PB:In:Etn.\:- A ycrlH ~li· 
nua], rruLS uão rcduúu a rc~bo. do orçamento ; 
e~lt\ foi e~ocutada. t:cl qual foi cb bora<h . 

0 Sn.. ANTO~IO DE SrQUi~tU : - A~ desp~zo.s 
~r"'m p~~ mens:tlmonte .. • 

O Sn. P1.1nurr :-E o <onti-.,to p1·<iviu i stn. 
O Sa. ,\;-m;,-w . DE Szquenu . : - De 14 oo 

i5:~quo men~mlmen lG '" paga,v:cm ficou o 
pa.g-amento reJuzido a 2:000$000. 

O Sa. Go:.:ç.u..,-&s FEn.nEm.~ :-Isto é, úcou 
àllia<la 3 constrllcção da obra ; fJi·sil !Mondo 
p.?noo n_pouro. 

O Sn. Ano~ to llE S•QlJ:JIR.\ :- Bu ::.pcna.s 
eotou conatalando os facr.a; . O uobre depnt:l.do, 
na. sua aceu•a~.ão, quiz enrol~er l:lmbGm os mi
nistros que snccederam aqualle que .Ce~ o 
·contrato. Iõ:nlão eu diS!Ie em a~><rle:-~Alguma. 
cous:i. . quo nlet•am foi no (()ll;tido d1 diminuir (t 
d~sp~zll., ~ 

0 Sn.. PASSOS DE MIRANDA :-Nio a despeza 
com o cont?ato, note V. E:t. isto. 

O Sa. A.'<'IIlNIO n:& StQOEUU : - Bem. Estou 
pro~ndo que de f:~.eto o thesonrJ pagava menos 
dcpolB d• o•·~elll que rece~u do gabinete 5 de 
Janeiro, reduúndo aa de•r•zas da 1.4 11- i 5:000$ 
mensaes, que eram, a. 2:000.~000. . 
. O SR. PERil'rTI : - Mas prolon!J11ndo • eon
stl•ucçlí.o das obras. 

O SA. ANtO:<Jo DE S JQOEmA. : - Si disto rG
sultav"' demora na terminação da obr.>, ô oatu 
questão. 

o"Sa. GQxçAtn:s F.snRElltA:- E' uma qcres
tiio CJU~ impotta muito para accusa.ção. 

0 Stt. ANTONIO DE StQUEll\.1. :-V~ E%. com
pt·~ben.de que estou ju!tincando o ~parte que 
det. .• 

O Sn. P ,RBTfl :-Perfeltament~. 
O Sn. A NTO:oi!O DO: SIQumu:-Tenho idé,_ até 

de que naqualla tempo desagradou-me a noticia 
clo.<juella oid~w, mandando suspender a despeza, 
[lOrque talvez resulm.sse dahi algnma intltili
zaçM do que j :i llStava feito. 

Por:anto, até neste ponto sou ain~a insus
peito. 

Redo.:ziu-se a despeta " 2:000$ mensaes, c 
proYaveliDCJlt e é da h i qne vem o engano do 
nobre_ deputa.~o pelo Rio de Janeiro, q11ando 
nos (bss; ~q_•n que se pagava meoaalmente 
o o Sr. Gla•io u 2:0011$ de ordenado. (•lpoiadok.) 

A clausula 3~ . do contrato eslipulal'll para o 
S1•. Gl!ll!iou uma gratillca~ão de 600$ men
s3es, e D.ão 2:0CO$, como assevero•\ o nobre de
patsào. 

O Sn. Bsca..tGNOLLll 'l',wxA\" z: ouaos SM. 
DEF DT.\DOS :-Apoia1o . . 
·O S_F . . A:NTOtHO n~ SlQtr.E:.IRA!- Ports.n.toi 

· dig~ cu ; por mal informtdo, tal;ez tenha !ido 
es ~1. ~ fant:f do erra de s~ E r., do eonsid.erar 
cc1nc gratiti ~~çio ac emprezario os 2:000$ 
mensacs a !J. ue fo•·~m reduti6o as d~spo:~' do 
ajardinamento. (Apaiaàos.) · 

Porém, um anno depois. pouco m :1is cu 
menos. foi :;. verba. augmentada, até quo Qm 
Ot1tubro ou. DezctnlJro de . 1879 a de~po.za. elo
von~sc a 8:000$, e nesl~ quantia pormaneeeu, 
si estou bom inl"ormo.do, como creio, a.tô que o 
j:o.~dttn íoi entregue ~ tldnúnistr~oüo do Es
lado. 
Por~·uit<l, o nobre deputado pelo Rio de Ja

neiro niil.lteul razão, como.alétn da• eon!Sidera
ÇÕ! S qne a~bo do faser, ·ha de prov~l.o o illtll!
t:ado dep~ttado por Santa Catbanua, na ac
cusnçãoquefez a um.Acto da. administração do 
setL proprio partido. 

g até cmquanto aquel.l4 cir-'utns!~noia. q_<le 
lc-vo11 o nobr~ d~putado a qualifics.t o refer1do 
contrato do profundamente immoral, i sto 6, 
:1. do tol' ó nduünictrll<lor das obro1 5ll"' po.ttl! 
das econ~mias realiudts no orçamento, do qual 
fora elle proprio autor, até meam_o n.eeaa. pa.rte, 
S. Ex. não tem r3Zio. (,tpaiallcs.} 

Senhores, si o honrado depntado pelo Rio do 
:Taneiro liYi!ll:te l'~tlo ll'&l!ta. gi'~ a~ .. 
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ç.ã.o que lhe ouvimos no ultimo dia de sessão. 
então m•lh01• r .:sposto. não quereria eu _para 
~quella. po.rte Jo <eU discurso, u~ q ual lnl.l<nou 
mandado de d Jspejo "-'> governo hber ~1. o p •la 
razão, disse S. Bl<. , de n:lo saber ? . 'l. ue. fazer 
do po:lcr, porque e~tA:o, 1nnhorea, Ja se~1a um 
r~levanti -suno serV1ÇO prestado. ao pau pelo 
partido liberal, evit&ndo, peL SllUples consor
v3ção do poder, que deste se af>Odenssem 
aq nelies que havia.m, no governo, pr&ttcado 
ael.os prof11ndament e immoraes. (Apoiados e 
apartes. ) 

que se estenda a. doug exe.rdcios nm oroannnto 
que se re ,1uta fa tal a um só; e, ainda wais, um 
orp•<Uill~ ~ ue, por 4Ct'c•cuno de seu$ de( e i
tos. · á u!tHDa hora cent1nha_ um angmento de 
imposto, contra o qual nominalmente votar m 
todosaquelles que cinco min111osdepoi 1 esten
diam a cobrança. de$ls imposto para mais um 
an no. 

Ma~ o honrado dapuLa.do,aaaim corno ~:;) nch"va. 
1aal infor mado sob:e e•le ponto. d\ que :rcabo 
d•l me occup~r, lambem se revelou tal oobre os 
factos que s • pa•sarar.n c•oJo relaç~o a approva-
4ão do addítivo do orça.mentv bteotul. 

~;· p ·eciso, uinda que e:n pnncas palavras, 
liquidar este ponto. . 

Votaram eontr~ ~ prorogatlVa do or<;amenlo 
45 liberaes. e o nob re deput1do, de~vtando as 
vists.s ..1_9. r.i.z1lo clara desse voto, qualificou-o d~ 
eontra.,io a.o gabinete. 

A votação 1ue se den a.1ui a respeito d~ o~-
. çam•nto biennal, diga~se a verdoJe, fo1 e é 

um"- anomalia. neste regimen de govorJ!O 
(apartes), voréua' uma a nomalia muito ex h
cavei, t>Oque não ri "'n{i.J) o rest~ de um pas
sado ..1e hounm, ~e um triBte passado. em qua 
inlloin e:s:clusiyament~ no e•piriiO J.le catla. um 
dos p~rtid •s o temor ou a esper .. nça d" inter
venção de um agente sobrenaturat para decidir 
do seu destino. 

1\ãs, já que o nobre dep•llaio revelou-se tão 
mal in~ormado, eu vou esclarecei-o, contsn~o 
fiel mente a S. Ex. o que ouvi dl amigos que 
votare.m contra, querendo dewover-me de vetar 
& favo r. 

Diaseram-me alguns a.migos. una "VtJc:e-. o 
seo-uinte, qu~ guardo bem im?resso na ro.emo
,.;;, « Você conhece & sof!'reguid<lo com quo. os 
eonasrvodorea ambicionam esta proro6 ali va 
(riso); não ó por :.mor da. l egalidade, porq11e 
ainda hontem votaram aqui contra. uma proro
.,.ativa de quatro m ~~ee, qu~ não tiull~ outro 
~bjectivo senão salvM esta meama legalidade. 
(Apoi<Zdo•)· 

Yozn:- l\1as é 1ltll& inj usli~.a -

O Sa. C.U\N~IllO tlk Rocu - E V. !!:". não 
se detno1eu com essas 1·e.zões ~ 

0 Sa. ANTON!O DZ SlQOEIRA -Não, O não são 
sõmente e.sas; temos uma outra. m tis pMerooa, 
um argumento ad /erro>·em, que quas1 me de-
moveu. (Riso.) • _ • . 

Dia<eram-me: Aquell • '!O!Íregutdao e ell'mlo de 
uns coxichoe ..te . Npost~tro, nos q•>~ea um ya
lido soprou-lhes a.o ouvtd? a eaperJ nÇ~ de tn
va .J.inm, quando fó• noJt&, o c ••t~llo. do po
der por alguma porta escura do palac10 ; nós 
votamos contm eSJI6 pLino incon.fesu.vd, ial.o 
é "atamos cont~a. ell~s. (Apoiado$ 6 apartes.) 
'Não ohstante oa taes coxichos, eu votei a. 

f;lvor, priweíramente, po•·qo.e u(O a~rediteique 
um partido dirigido por ciJadàos . tão illu• res, 
e qu , aspira ao i?Vei'!I.O ~o patz,. como seus 
le .. itimo• mancl .. l"-rlo<,J&I.oe, pelo tl'lllwpho nas 
u,;as eleitorae< viesse agora que se póde di-
7.er. empreg .. nd; aqu o·lla. Mtiga phraoe, rai~u 
para o Brazil a a01·orn da mg-enerac;io, depo•e 
que pela prim~ira vez tivemos uma represen.
t<çito nacional, acclamada por veocelores e 
1encidls, como a. l egHima expressão da von
tade do pau. viesse agora c:>-lcular co_rn aur
pre:t.ll.$ desta ordem, sonhar com a couqutsta do 
poder, pen&trando, quan~o eeja. no~te, pela& 
ptirtao escuras do palaoto. (Mont o bem . 
Apoiados.) 

R epugna- ma muito acr~tar nisso, e quando 
fo"'e verdade, quando ass>m acon te cosa~, mes
mo post (o.ctu'/1. , o meu voto então ser1a p~ra 
mim motivo de d~svr.n,cimento, porque all>l?l 
teria concorrido para. ae m?lti;·licar a g_lorta 
do partido liberal, que, depo1a do te~ rea.l.J:z.ado 
no Br.o:z.il • suprema tupir•çiio do• povos ma~• 
civilizados, i& to à, governo da nação pela. leg•
tima repr >IU>taç~o do· paiz, ooria apea~o. do 

0 Sa. ANTOino DB SIQUEIRA:- E8tou d izendo 

poder peh llu tilação da saa, ob~a pa trJOtJca, 
rev~l&nJo-se og seus adversa.rtos mcs•>a:z.es_ ~e 
coueervar aquella libardade, que1 para f~h~t
dad' do f>&iz, fõra. porolle COilqu.u~·~a(apo•~ 
dos); seri~ a-peado pela vol ta ao .. ntt~ regt
men, pela intervenção daqu,-lle e<t_ranho poder 
qu~ elle•, conser\·ndorea, tanto ha.vto.m eonclem
nado. (.tp<>rt~s.) . 

o que ae pa•1!0111 atle11dam oa nob!"ls deputado•, 
porque eu não ne~&lito nisso, 9 \a.n 10 a$sim 
que v•>tei pela. proroga.tiva. ( Apoil.ldos. ) 

Etlou infororuuuo m&lhur o OJ\>re d •putado 
dos facto~ como se possa.ra.m; p >rque. ~omo "ca
be' de_dize'-. pronr, S. Ex. noq,uell& dia re
velou-se tnal inrormaJo até a resJ)eito de acto9 
de amig-os •eus. · 

Por is.•o estou contan:io a historio. r •sumida.
mente, para que S. Ih. fi !UO melhor eselae.<
cido do i).Ue houve por câ noe nos .os aruiaes. 
(R iso.) . · 

Dissera10·me al!tnns 11.migos: Não acr ·diteqve 
seja-po · ~or ds legal idade. por !U6 ainda bon.
telll yo~ra.m ~Dtn uma. prorog ttil'll de quat ro 
mezea. que. lipha.por fím ealvar a mesma le~a
liJad".· ')'a;nbe \Ido é p.or amor d 'um orç ,. 
monto que r>cabamd.e condemnar e de modo tão 
~~~~~ i}~~~~ ~~p ' SDIL ao aen•o ~i• valga.r 

~ ... ____ ..:- · - · · 

T antD conde~nn1mos qu~ mettêmos os horo
broa corajosos a esta r eforma, que deu nn re
sultado esta .eamaro.. que é urna g loria para o 
paiz ; tanl.o o oondemnamos, que promovemos 
esta granie r eforma, qu · peraittiu 11o enlr•d:. 
p~1·a. eote recinto Ji·• cid&dãoa illu tre•, como 
V.Ex., e Je quant,• orua.m UI banc.•d&~ conset:
vadoras o que s~ria impossivel n o a nt1go regl 
mon, pdr W. EE::~:. tão d "fendido e c:on•erv&dor 
( Apoi<Jcks • ) 

O Sa, T ~R~OINIO Dl'l Souz." dâ. um aparte. 
O Sa. ANTONIO nu S•QU-&l&A :- Não"" tendo 

o aparte de V Elt. ( .P<~.u.aa. ) V. Elt. fali& em 
VeriJ!t:açiO de poderes. , , 
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O SR. TAll.QUINIO n:>: s,uz."-Então ent,udeu I nhece cousa melhor como fó~ma de governo 
o me« apllrte. livre. · 

O SR. ANTo>'ro DIC SIQt::EtnA: ~ Vorifi~a~ão de , E' n~t1nl q~e em. u~ futu;o,talvez n~ _muito 
JlOdares é um facto, mas cu o que esto; a p:ocu- longo, .a~suu UM s~.Ja~ l~to e, qu~ a. clvlllzaç~o 
rar é onde cst~ a 1nalici 1, que não descubro. em vollt!O tlowe outr~ form•.• maiS adcqu tda as 
(Ha outros ape.rtes.) n?cce~nd11.dea dv teLnpo i mas por eloqua.ntu 

SenhOI·es, os nobres deputa1'~ rwelarn U'"" amda n!io. se conhece c, u'l'\ melhor, repito, do 
eoragem, que eu não sei si rosso louvar, fazendo que o regwlen pat·2a~tlentar. 
capitulo de accusaçl!o disto que chamam verifi- E uós. ostamos f•zenlo deste regimGn uma 
cação de poderes e êleição deG~yaz. verd•detra aprend1zng-em, esta é a verdade; 

Seuhore5, eata muito recente ai"õa a campa- •pnnuiza;:eru na qual é preei$' um grand(l 
nha.do c.z.leberrimo empenho de honra~ . esfJ'l·c;·1 de hom sans'~ dA h~hilitiale politles~ 

O SI\. LouaE,;ço DE A~BUQUERQüE (•>1i>tist•·o de ruod•,·açã .> e d' pruJend:J., p 'N g_ue não 
de estrangeircs):-Inda não era n l scido o nobre tenh "'"05 de ~e r n,,ufl'ag.d& .,s ,a, prec1osa 1:-
deputa.do q11e deu o a. parte. be -dad". 

0 Sa. ANTONIO UE SIQUEIRA:- Era a cam- E. concluindo, dir·•i : nós. a!llbos os nartidos 
pa.nha.t na qu.a.l o governo dJ P'ÜZ' t.·Htdo rApre.-ent;,dlt-i no~'>to. casa, devemos ter ne·te 
consciencia de que a. opbl.ião publica. não o ponto u n. lirn c:,rumum; os n~~ss:)s inter s~es 
acreditava., julgnu necessario eulba.il-a po:- um pode.li i:l e:s e I"I'BtJeitu CJnft~ndir-ae eln. ruua só 
arti.deio até então nunca USldOt hto ci, de d ,_ aspir ,ão ~ <ii~C.i,\lt'H.'\OS &qui DÓ!> l119$mOS Ja 
cla.r~r na fall~ do . throno q_ne s ·t·ia empenh , tl0 n· ssn soJ·te ; f:>z•rmos deite parlamento o tri
honn pa.ra. O governO a. SUa Dà() iuLe:rvençáo na.~ bu:ml ~U_)rellln, n·l 4·ral un ~-Llnf.l n te s~ decida 
urnas, isto é, o cumpri1nento de um d ~ver para. a j1ual do"' 1J3.I·tidus de"Q"e p'!rt nc.!r o goverao do 
todo governo de vulgar moralidad l; e qu '• aíu•h paiz. (Apoiados; >nl'ito ~Ml.) 
a.seim, ape~a.r da hom·a. sulem11eJ.ueu.Le empe- O Sa. 1.~ Su.Ol\ETAn. o (p~la ordem.) procede à 
nh·:td~~ elles nã.o CUi.npri:·a.m, mas q_ue~ o go· seguiut·; leitura~ • 
verno liberal .cnba de es rupnlo<auente pra- Oll!eio do Sr. 2• secr' tario do sen1ilo. d • 5 
tica.r, e com a.pplamws d .. l nal}ão inte-ir.l. (.11l -uito dQ Ou Lu 1ro oort•ant. ~ , ren'l ·~lendo., com. em 'ndas, 
bem.) a proposiçilo detarrnin:l.n.lo que as co up~nhias 

O Sa. PEilETTI :- VV. EEx. respondGr1m O•l BJciedades anony111a•, q•1alquer que seja o 
a isso com a lbstenção. (Apoiado.• e nao apoia- tim ou obje to a que se d stinem, podem esta
elos.) b lecer·se •~r... auto'i~ çào Jo governo .-A im-

O Sa. U~tSBES VIANNA:-Não houve absten- prirnir o l'rojecto em·>nls.OO. 
çíío, ho11ve luta, . E: ?•~ .,sim àa seguinte red&eçâo, <J.Ue vai a 

O SR. AnoNto DE SrQuEmA:-Senhores, 
q,uanie PU fallo neste assumpto, dé"' d~s mo·· 
t1voa qua si(> comrnuna a todos osde.•ut·•dos, 
tenho Jll:<Íe :1m particular,-o de ser elt!Üo pela 
província de PeJ•nambuco, and '• olo.u do t•l 
comp••mnisao de honra, a celobre lei do t rço 
pro1uziu uma deput&çi!a un•ni:ue, c isto em 
uma provincia. como a~uelia onde, co:uo aind:> 
a!J'or& se acaba de verifica!', o p 'rtido liberal 
dioplle de um& íorça ~norme. (Trocam-s~ rli,f~
rentes apart s.) 

Senl!oreb, eu não quero roubw mais tempo à 
cama r a, :mesmo po~q ue falta pane~ para tel"
minar a. primeir~ parte, e eu quBrO dei 'ar S: 
p <hvra a.a no>re deputado por Saata Catba
rin~. q~' deseja oecup .r-se do ajardinamento 
do ea.mp?. 

Mas, tend1 fallado da 1·•forma eleital'31 que 
tornou poesivel no Bruzil o regi." n parla~ 
m.entar, nio desejo coucluir sem uma OJSer
n.ão a resp9ito. 

O regimen parlamentar, Sr. presidente, 
CoJQo· i i concebid · e teLu aido pratiearlo, Q não 
me refiro sówente a.o Braiil, mas meaato 
aos povos mais e:ívilh::ados, ond 1 r~Fs:e regi
rnen tem conta~o as suas melho~es glori:l.s, 
esse re~i men pa d~mentar ree!Drna profundas 
modificações para correspond T ás e:.::i,.-encias 
do DOJJsu tP-mpo, sr:b pena de converter-se em 
mola obstrueeioniata. 

Apezar de não ser seu entb.usl~~osta, $OU 

forqJL~o &. cóllofeesar qll.e p<or aPa ll.iio 1e ca-. 

tmpnmtr 

1\:&D.~CÇÃO 

Redacçao do p1·ojec1o n. f56, de !882 

A' & -aemb!êa geral resolve : 

Ar~igo unico. Fie~ npprov:üo o projecto de 
prostu""' de 29 da Set3rnb:o de 1881, da camara 
rnuni~ipal rl• CÔI't:, que impõe ás co · .. panb.is.s 
de c.q-río 11rb•no• "ob ·i;r.~~i\<> da sdopta.re•u eul 
seu ··atr{ls um app~relhr> de sdvs,\-:11, contl'a. 
~e33str "a ; revogadll.s as di•posições GJU con
trario. 

Sala das conunissões ew 6. de Outubro de 
1882. 

Affo•tO' Cels:o Junio~.-Gen6roso .o/larrue~ .. 
-LeopoUo d~ Buth!Jes. 

O Sr. EscragnoUe Ta.unay : 
-Sr. · rceidl!OtP., acomp,1nh ~i com o mil i~ vivo 
interesse e o maior ap pjau.so todas a::; con -;ide-. 
raçõ" ex~endídas pelo meu nobr•e am go e co
religion·.,·io, o disliD.eto d ·pnto.do pelo [i o dis
tricto do !lia de Janeiro <obre a materia "'D dis
cusdo. S. "R~ , 8.0 te a de eo.tra.r· a a an:tlyse da 
credito pedido pelo gove,•no actual para vaga-
111enlo de divid~\s (·ahi:Ja., em exercicios findos, 
fez as maia justas p~nrletações a resp:•ito do 
wodo •le pmeeder d · maiori' de< ta c .. :n:tra o 
sohretodo do miui ... terb n." aprP.Mntação· e na 
discu.sstodos orçatn~nt.o~qu-e de;·em vi ~or-a.r nas 
doua exerci~ioa de i8S2-1S83 e da 1883-,1884. 
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Vinlos to:los a morosidsde com que o :zabi- ~ obstruecionismo. (Muitos aparte$.) Temos dis
n ' le de ·2t de Janoiro c:unpri11 o dever de culido ~i.w..e prOpo$10 red.ucçào de deA[Ieu.s ,mas 
otferecer o' ' " s orçam·ntos à nossa aoo.lyse e o no•so papel tem sido semp:e leal. (Apo adós.) 
estudo, cauendo tawllem não p~q11 ·n ' respon- Agora .mesmo o . ~oto que Julgnmos dever dar 
sabilidade de tão prej11dicial d-.moro :i respe· em fuvor ~o add1Uvo, pro~gando o or~mento, 
ctiv•ooromissiio de orçamento. (Apa rtes) . l.en\ a. JJHUS cumplcla.JUSr.i.fiCJIÇilo (apotados) e 

Nossas reclamações fo!'nm in•tantes c contt- dowoostra, antes do mais, o zelo pela~ prero-
nuas. ga.ti'7as que pertencem à eamara dos depu-

O Sa. JoXo PENrDO :- Como motivo de upp:r ta'b":ria.mos ter jà disco tido o orçamento para 
siçio. 18S3-i884, e eat'lrmos espe1·audo as emendas 

O Sn. Esc llA.Gl'!OLLE TAUNAY : - P erdemos dó sena.do, se ó que julgasse dever amen
comlud9 preciosissimo e largo tempo na dis· d&!-<1. Portanto acudimos eom 1liil9o medida 
ensaio de interesses móramente individuae~, e que salvou umn das m·lis p1·ceio>aa regalias da 
a. ca!!lar' deve até eal:!.r bmbrada da intempes- caro&1·a. oe~sa. materia. e de que ella. não deve 
ti v a, embora brilh,nte, disser t:tção de &sauwptos abrir mão (Apoiados.) Si com efl'eito não tives
de medicina, que tomou um dia inteiro de aemos votado a. prorogação, viria elh do se
s~'sio. nndo, o.ssumindo aquelle r~mo do poder legisla-

O Sa. :M.;,al illl FRA~CISco ;-Também tivemos t.ivo uma iniciativa que niio lhe p<~rtence. 
de arcbitectur:t. Fomos portanto com toda a provideneia ao en-

contro de uma . necessidade que, aeeih em 
O Sa: . J oÃo P:~::o;IDo :-0 frontespicio ~~ Aca- ontr~s condições, atacava de Crente a. preroga· 

demi~ de B~llas Artes occupou muito temp<>. tiva especial da enmara dos depota1os. (Ap41'tes 
O Sn. E smu.GNOLL& TAUNA\' '~Discotiu-sa repezidos.) . 

em interp Uação durante duas horas, ao passo Si não bouves3emos, senhores, votado a I!ro
!1 ua forom consumidos mezes e meze• n • l'ogaçllo, teriamo~ aqui de approva.r precip1 ta-
1-pprovaçãJ, a.té 5em nenhtlma conteetação, ·de <b<nonte e em um d ia talvez, como é de uso 
projsetos que não tinham alcanco poli tico por infelicidade nossa, uma medida ,1ue vindo 
algum . (Apoiados .) d,, fóra modifica~ia o car•ctor oom quo aqui 

O Sn. MATTA l'YLICIIADO:-A fa.chada de Gr,md· fomos mandados como representantes dircztoa 
j e&n de Montiguy occupoo-nos muito tempo do povo. (Apoiados e apartes.) 
antes da intorpelh ção. A minoria coDJetndor!i nttendeu para êssa 

hypothese quo era om perigo. 
O Sn. Ee~R..lGNOLLE TAUl\AY :-Pois bem ; o nobre deputado pelo H• districto do Rio 

não é ist9 com tudo motivo par.:. desculpar o de Janeir, . declarou at~ que si a _ commiesão 
governo e ., procedimento d1 maiorU.. Ao go- niio :~.presente.sso 0 additivo, cllc tomsria a si 
vcrno cabe a responsaiJilidade do pouM que mandal-o á mesa._(Apoiados; apartes.) 
fi?.emos a do all·azo dos nossos tt·abalhos, 'la e 
muilos con!ideraw nollos. O Sà C.utVAL HO REu:No:s:- .Como tizemoa 

Pertence ella inteira. oós dJtts ultimos gíl· em 18'i7, sabendo que o poder ia para os ndver-
l>inotes da. aitnação libel·al. earios · 

Ainda agora es~mos incOI'l'Cndo eu1 uiío ['lQ- O Sn.. EsCIUGNOLLE T AUNAY: - Foi aquella 
•tueta cen~ura, discutindo :i ultirnt\ hora c ~cial' •çito a. . que me rellro que provocou o 
a.tropellllod~ lllcnt~ crcditol pam pag-• mento tle uobro dG~!lt:ldo, que tão brilhantemente ~ce.'b~ 
de~peza• do e<ercicios findos, quo j:\ dc,·i3ru de occupar 1\ t:ibuu11o , a insistir na. su~ 
eatar, ha muito tempo, Yo tadl}s. (Jpoia<los . cmMda. . 
.<\(Hil'loa.) Uriido, Senhorêl, como oitou, pelo tempo, 

O lornat !lo Cummcl'cio tem feito cou• todo nüo posso alargar-me nealo asaumpto. 
o eri\erio e modera9io ns mais sen.nlu ol.Jsor- O nobre deputado pelo Rio de Janeiro ox• . 
vaçõoa a respeito de.sns dividM quo têm en- pendeu aliás IOdas ns razões para justificar o 
recwr sagrado, proceliSa.das como ror&w, e quô nosso v oto Com a grande pl':ltica. qoe tem do 
eomtudo vllo passando ch um ex·,rcicio parn nosso parlameoto, v<l S . E:r:. nas diacoasõesdos 
outro ,~ com graodo <b,cr.~clito p~r~ o paiz, orl)llmeotos nllo o deaojo da minora ·-lhes OQ 

quo deveri~ ser eem,rc pontual em pa:;o.- encwgos já Uio pesadvs, mse pelo contrario 
mentoa reconh eeidamonte irreeusaveis. um pr etexto qne toma a maioria. para aggravar 

Dahi provém esse dasc~odito e vexame que cada y.,z mai o• onus deste pai~. 
afasto.m os peasoo.a que nc;.:ciam com li· Acredito piamente quo esta C3.USS. aatuoo 
SUl'' de qaestões p~uniarias, em que en tre muito para. que S. E:r:. se resolvease a ~uir 
o governo imperial. (.·lpoiados, apartes. ) o caminho que tomou, acons3l~ando-o noa seus 

Slo a.a intcrminavti• diocussões . eloitora<!!l, amigos o Yeocendo ascl•upolos qoe ee levsn
s~ as questiunculas in_cidentes. O.!! llláus hn- t~ram no seio da minoria co11servadora sobre a 
b1tos do nosso parl:unento e a pouca en~rgin manei~ de vobr. (ApaHes . ) Não instirei pois 
eactivida.de do g overno. a c~usa d•sinsuppor- neste ponto. 
l8veis delongas de medlda.s tn:o urgentes e im· T.'al::lndo, Sr. preoidente, dos credito' que 
x~rlt.ntes como esta inseridas no eredi~ pe- dev ·m. ser vot:ldos para p&gamento da.a 'divida.s 

t&: saldar as suas dh·ídas. E' acto de rigoroso eahidas ~m e~oreiclos finda., nlo posso deixar 
dever. (Apo'aàos.) de confessar que Oll\'Í eom 'lel'dad~ira a.dsni-

. /.' nôa, ~onserv~<\ma da minoria não taça ração o nobre depu~o pelo Rio d' Ja.:peiro, J>4r 
ntitl pCint~ a cen~ura, Jroi• oão temos feito em d ll'i'!da &lcgalig~de de 4ellf8"'o oriUI!âas 
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de contrtl\os. Aind>1o qu;.nd~ se admi tli~se a 
possibilidade de immoralidade, estavl ~ con
trato fit·mado, tinha IJ('{)du~ido todos os seus cf. 
feitos e aó podia dar logar " increp •çõ~s e cen
surn.s, JDas nunca. ser laudo de nullidade. 

Dem~si:l.do subversiva fõr:\ o. the~ria de an
tregarlll<>• D. aprocinção posterior e po•aibilidode 
d9 nullificaçõo n c tos desses qno import 'm rigo
ros;.s nbrigações reciprocas para ns po.rtes que 
entrnram em aecordo ll ohegar~m • ostipuln.r 
deveres que t& m de ser cumpridos com lealda ie. 
(Apartes.) tiefirC>-me ao contrato que foi tão clu
ramente qualificado p~lo nobt·e de.putado e mos
trarei a toda evidencia que si hou1'e accordo 
vantajoSD e que honra ao goYerno, foí este, feito 
eom o digno Sr. Dr. Gla•iou para o nj<irdina
mento do C>mpo da Acelamação {c.poicrdus), 
uma das m•aiJ importanLes obras que temo> na 
capital do ilnperio. (Apoia<los.} 

tes\al,'i(o, aio h~ duvida alguma, que convinha, 
antes do ma is,atacar um gr.nde fóco de mias) mas 
de~éetarioe, fazendo de:sappare<:er o ospectaculo 
noJento, que nos apresentava o Campo da 
Acclamaçào antes do ae11 ajardinamento. Creio 
que ainda ~stá na lembrança do. todos o que 
!'.ra "iU":.~ ~mmenllll. pr.•~. deJ~OBtlo de quanta 
rmmund1c1e ha c local >mp1·opr1o de lavanderià 
oublica, com grave abanMno de todas as re<>ras 
hygienicas que dêvcm preaid.ir ~ vid~ de ';',ma 
vasta e popnlos:. cidade. 

E'?' l_ogar diSl!o, o <rue vemos hoje? Um for
moslSSimo parque. 

0 S11. MAI\TIM FRANCISCO :-Mas o que o 
Sr . .Andrade Figueira. a~ha é que foi muito 
caro. 

0 SR. 8SCRA.GNOLLE TAUNAY:-Bem i veri~ 
iicaremos ieto dl!.qui a insLantes. Incidente~ 
mente. 

O Sn. G<lNQAt.VES FE!UtEllU.:- E que muito Sr. presidente, direi que sinto ter tão pouco 
honra o ministro que a iniciou. tempo diante do mim e não poder fazer senão 

O SR. Escll.AGlWLLE TAUN"AY : - Deve ser lllll~ pergunta ao governo sobre a. necessidade 
empenho constante de todos os nosJIOO governos e indecün .. vel urganeia em pedir a este par
procurar, por todos os modos, modificar e dis- lamento credito afim de trat~r de desenvolver a. 
truir a. reputação que l<lru o Rio de Janeiro, no p~paga.nda do nosso princip1l producto de ex
aspirito d~•. estrangeiros e dos Cllho• d"a o11traa por&acão, o c»fe, numa occa~ião como esta, em 
proTin.cia.s do Bra.úl, do ser um loga~ pesti- '1. ue ·~ vai abrü· a. e~poaição ia ter-nacional 
lencial e assolado por ruolestias epidemicas, de Berlim. 
que ceifam periodicamente innumeraa vidas. O governo imperial prometteu fazer alguma 

o· Sn. M.utTIM Fru.NC!l!CO: _ Altril.Jue-se a. cousa, znas achar-se-á completamente tolhido, 
natureza o que se deve ao descuido dos ho- não vind~ pelir meios n~ parlamento e não os 
mens. obten,Jo quanto antes. 

o Sa. ElcE\lGNOLLll: TAUNA.Y: -Não é senão O Sa. OANTÃo:-Ja ha um pedido de credilo 
a poder de vigilantes cuidad.o• que conseguire- para isto. 
mos o resultado dClsajado, o qual é do alta vau~ O Sa. Escru.GNOLLE TAUXAY: -Mas q~a.ndo 
tegem utio só parn os habitantes desta ca;:>itsl, será. disc~tido ~ Onde o tempo par& a sua appro
como para iodo o itnpGL'io, visto como () paiz in- vaçAo 1 O p.1rlamento esta a encerrat·-sa, c 
teiro soft're u ~onsequ.ellcias úa. famn I[UO ainda cN~io qus não pod ,remos do~ reme;lio ll urgen
cerca o nome do Brazil. ~issima. nece~s>dade, porque ao co.fó·, ao destino 

Mas, sonhares. agora ja podom011 cotn o.legria do C>fci, â mâ propaganJa eatiío ligado~ interes~ 
'"eri6ear ~ ~ssevcr<~r que os grandes melhora- •as da maior •uonta p:tra este pJiZ (apoiados.) 
mentos inici:ldos p~lo gnbi noto 7 de Março, o Nós, senhol'es, veremos ~s difficuldades trelllen
continue.lo• :peloa miu.iaterios quo eo lho sogui- du com que teremos do lncta•·, qua.ndoo pnso do 
ram, tem al~orado aen•ivolmonln o h1io ele atinnl Bru.zil inteiro na:o poder mnis deseançar sobro 
vencer as ta. usa~> q ~~ conco1·rio.rn pa~•~~o n08 Jar o cafó. Ahi é que ao Nconhecará q_uanta im·
aquella pouao invojavel ropntn~il:o<l~ insalnbri- prov1dencia. lem havido ne~se graVlssimo as
:lado. (Apoia.dos.) s~rnpt<>, qno parece n~o merecer n devid~ ai-

Nós que tanto prscis:unos da irnm'graçilO,I>ãa tençào (apoiaá~s). N~o podemos, sem culposa. 
podiam os de certo npp~llar pe.ra •llo. r1uando i nconsid~rtt~.ão pord~r a menor o~aa ião de 
nos sGua olho~ soergui~ o fantasma d~ fcb•·c darmos desenvolvimento ú. e]\portnçito do café 
amarelia, cujo ca.ractet· parece jUlltntnente 0 e á sua aceitação nos paizes europeus. (AJJOia
typo da inhospitalidade, porque :>.toca e íultnina elos.) 
o estrangeiro chegado de fresco o respeita quase O Sn. AN1"0N!O Dll: SJQUJ:lRA:-E" um do; cre
S1ropreonll~o do püz ou aqnelles que ganhem ditos retnrdadoo, que figura desde o ministerio 
certas condições de immnnidal\9. pn.ssado. (Ha outro.< apartes.) 

O mal era. mo.i~ de ordem moral de q11e phy- O Sa. Escalo.&NOLLlõ T.o.uNAY:- Entro agora, 
siea, pois U3 epidelliiaa que tem eahido sobre senhor presidente, mais particuln.rmente na 
esta eid:tdosll:o relativameute pouco mortíferas; apreciação dss dolorllsa.s p~lavr<lB do sgnhor de
mas não iiUporta, o. congequenci~ er~ e <i ll!lla putado pela provincia do Rio de Janeiro, An
idéa pouco favora-rel da õ!lluhridade de toda a drade Figueira, quando s) referia ao contra
e:!:tensa cosi:\ br&tileira. t-io d.ria em seus climas to firmado entre o ·g~1·erno imperial e o senhor 
e que ai!Biu> paga as custas de males qu1 não doutor Gl~ziou, homem que merece de quantos 
produz. (Apo•ados.) oconhecem o me.ior &preço, a maior estima. 

Foi portnito obr~ do mais elevado patrio:ismo l (gpoi~os). porque poueo Lemp? !hes baila )?&· 
pàr mãos a "'randc tarefa c começar trabnlhos de ra verificarem que o ca.l"ll.cte,stlco da soa ln
vulto no se~ tido <lo san<nu,ento getd da c i- dole, do seu caracter, é uma absoluta abnega
dada do Rio de J"Miro, e não pode soft"rer con· çlo de s\ mesmo (apoiados), o a.mor ao tralla.-
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lho 9 sobreL11lo o m•i• cornplel, despreo~irnen
to -•w questúds J.e dinheiro. 1 ut~.{tll 1, s tQ. :\tlr 
pr ;.udeute. as u ,ite., a.llli\.I':.:'U.'II.tll\i lfOe t •JU 

p.s.-·~J~ aq•Jel_l ~ _ho.•ICUl ~íueuro ~ n:.>bre, qutl.tl · 
dv se nu r.W lUJU;:itM.u\e lH.e a.p ·ecl~O no $elu J) 
parb.men to. 1ur UHl espi.·uo ~1 -4 Ol'J. ·Ul do S2-
nhor Andrade Figuei''"• cuj~ p ,[ •VI'a e de todos 
ouvida Co•ll t.a.wz.ah.c~. a.uen'i-J.u _e in t!)r~ss~. 

Caascu-me s ;r pr.·zt, S ,. • l'resiJe n te, que o 
nobt'e deputado, cujo zelo em beta -tiacutir to
das a.s questõe> é lào Loilvad·) e cuj:>.s p •lavras · 
rerelam se•otpr. estudo atundo e cnutcloao,cau
zou-me sorpr~z~ que ·.·st3 illuCõ~tre re:n·e~ut,.,nte 
d,). na.ç:oo tiO int.crpas~c _"'or C 1:10 G.S:)ttu~ pt.o Ct)tn 

algum desc onheciouento de cau;a e :>va oç."tSse 
ato p:ol'o•içõe; qoe c •r <•·em d e baze ~ de•i.i>
parec m. logn li s;tujole ; leitura de ae mesu10 
contr«kl, que o nobre depulado qua.li.ticou tão 
seTerãmente-

Sr. presidente o nobre deputado pel.• provin
eir. do R.io de Jauei ·o disae qu~ o Sr. Dr. Gla 
zioo propo 'i ta!toeote fizera um orça mento do 
!J.Oal devia auferir lucros en.ormea, 

o ·sR. D uQu;E- E!."'11ADA 'l'J<rxEI&A ; - El!e nl!o 

a.vançou istt>. 
O Sa. GoNSAL'>2S FEBR'IltRA: - L& eetâ: disse 

quo fez um o1·çamento para s ·r o e:r.ee ator 
della.. 

O SE.. EscaAG!<'OLLE TAUNAT: - 0 nobred&
pntado pelo 1 o distl'icto do Rio do J ~nei~o nilo 
ouvi!l. 

S. Ex., Sr. prasidonte. ainda m·ti a a-:gra
vou O ·~treito das ~QJ'S tJ:l\twra.~ a~Jb. nÇAnd" '-111! 
o Sr. Dr. Glaziou ~annava por rnn• a <]U&ati~ 
de 2:0.lO.S. o quo levv11 o fi bre tl•pt.tt·odo pel" 
pro•ioeilL do S. Paulo, qtre e um e~;>irito jus
t iceiro e itn.oA.rci~l. a exclMuar: ._ liRtllit<V• 
mais ~o qmo um ruinislro d~ li:su.cl.), porcuui3 o 
dJbro r ~ 

O ~1\. 1\fAnrm Ftt.INCI•co :- Pnree h qu·• ~ 
adwin istl"fll•(llll 110 um i1 t.r 1 u1~ 1.1ra 1UC1;8 Utrtlcil 
d•> <JUBa gnvern• ç:!o do llotnJ.,. 

I) s~. K•cn.\GN oLI.r, TAU>I,\V: - F:í•. pni'Óm, 
o que di%, Sr. pre•i•loute. " cl u~ulu. 9• •lo •·on
lratu !ln u& lo ~ 2 d~ Jmoiro d · 1871ont·e o 
Sr. Dr . Gloziou e o !I<>I'Ot n•l itup •ri~ I (tê) : 

c O Sr. ti lt\XintJ Jlercober.i a gratit!~Bçio 
ll)Onsa) de oou:;oo~ . " 

Cr ·io que ha •U• diffo.ronça. eutre perc•ber 
2 :000S c eos s honorar ios, tuo lesti•n•Ms em 
relação ã. g ravida·ie e r esponsabilidad l dus tra
bc.lho3 que fo>am tlio e::plenJio:lamo11t& levados 
á concla.são por q11em se comproonettera. s 
tanto. 

E V'Ou agora 9izer !i camara.: duran te muitoi 
mez~~. ducant ' mesmo anno$, ess:1 gratiôC.l.çáo 
menso.l foi suspenso e deixou de •e•· paga. · 
. E ois ahi como o n obre rlep ut,Jo pela _pro

Vl":CJ.a de Pernombuco pôde t'<llar na d:mi
nu>~ilo da despeza q·~ e . houT,, para o a.j •J"dina
mento da Campo, sem que se altera.ose o orça
mento primitivo. 

O qne fez o ministerio do im.peri~ foi 
cereea.r, d~ra.nte algum tempo, a quot .. a q11e 
estal'll. obngado. 

Mn•, •G!>bor~s. p_reciso por ·forÇ,;., pr•ciJI> 
co ~n a m 1\0t' el\e.-gta. ar1·ed:l.i" _de um a:miio 
lílU_Il, a q'-'em we~o., e qu,_ .Julgo Uignu .La 
JlStt.u~ G do r :spetto ...~.e tcJJ.os,. .o ~ti. ; ma que 
•~bt·e elle q11u lançar a palaY!'!l a.uto~itada 
o nobre depntado , a que estóu. resi>ou-

dendo . 
Nunca. o Dr. Glaziou fet org•mento prapo

sit.al, nem se achou envolvido <lm. cont1·a.tos 
irnmoraes, inerepa.;ão que vsi além. 

E é ag u·a. O:!(nt:Üri.o d.a eu Ine referü·.a um 
Jos nuS..Js m&is olistlncbs h~tams de estado, o 
St•. conselheiro J Jão A lfredo, cuja alminis
Lro.ç.âo m ~ r·ca . ·a m cOllt·~& Laçüo po~•iv'el, UIJl& 
epoca. nota.vel neste paiz. ( Muitos al»ia-
dos. ) · 

Não se pode senhores, negar. a verdade dos 
c~ctos. Q.,.m ~es· n ilMca nesta..já. el.\en.a e i.o
purt:in te cida.le do Rio d-• Janeiro vê em todo. oa 
seus pontos o a<si;nala '' "nto da soa pa~aage111 
no poder ("Jloia.:Los), " irre:OS4~el didocaçiio do 
seu es~i rito •ltamente ad.ninisu-ador e pratico 
bero maoifegtado nas gr>ndes obras que reali'o~ 
e·n bene.icio d~ .:apit.<l do im?erio e conae~uen
tement~ de toJo o paiz. (ilf u itos apoÚláos). 

Po:s b.•m, o illuatre Sr . Joio Alfredo, do 
~ "'se do govero.o durante dois anuos, attcnden-
d > ás recla•n•~ão ger .. es e ao impulsos q11e Lhe 
olitavlio a su ' in telllgencia e fJrça. de vontode 
úvig o.radn pela considet·açào. do bem publico 
peru,.vo. a.\ ;u·ada»ente na necsssida.de de ajar
J .nar o campo d~ Acelamação. 

O Sa. MARTL'\1 Fa .. sCisco:-Os grandes par
~ 11es sil.J uma neces•idade da.• capit.Le8. 

O SR. EsCB.l.GNOL~ TAUNAY : -Evidente
mente. 

Um bow udtninistrador da ordem daq,uolle 
e•tadis~. Clllp nb.odo na grande queslito do 
a \ne.un !Qto da c.apihl não pa<lia deixar aqucll& 
h1aoeb ,,a.,•feLar por mais t rJmpo a cida.de civ Rio 
d' J .. neiro. 

O P'itneiro Ol'çlL rnento nio era animador, 
po i •. aegunJo creio, montave. ~ cifra de 
2. 4UO:OOV$, nlo, tendo ea bem certeza se era 
eUe 011 n'lo foito por engenheiros ds camara 
.nuuicipo.l. Et~ lo lo cal!O iu.Uava-se em. qa1>ntia. 
•ape.·ior a 2.000;000$. Foi ahi que o cou-
18lbeir.l João Alfr.,do, com aq11elh iotuiçllo 
propri11. dos ho.uens notaveis,depositando plen& 
con!iau..,. no Sr. Dr. GL.ziou, que fora encar
re;;ndo de ser•iços de menor impor tancia e dos 
q11"'"" dGra a conta tnll.ia cabal, chamou CIISe 
especialista. e qu!z entender-se directamnte 
com elle. 

Nilo era um des;eonhecido, nem pessoa sem 
pr~ced 1ntes . . Na~ E11cop,, te«l nome fei\o e 
pos.sJe Unla. CDrta sclentHica qu.e sabe honrar, 
!'ois é tido ern muita conta IlliS regiões bola
n:caa. 

N:to ó justo, pois, que o trat.em em um.- rou
nião de homens de sciencias e Iettras com 
rneoos preço c sobranceri '· 

Sr. presi.dentc, o Dr. Gh••iou é um homem 
q•u.lifi~:ad~ n.a sciancia (apoia. os), não> faz vidl 
do em.;ueltetro; não O UlU indivi dUO qu&l~uer, 

O Sa. J. PJI.•ID~ : - Foi o primeiro jardi
Miro do Jardim <las Pl11ntaa. 
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0 SR. Esca.lCmor.tl!l TAUNA\" : - Jli niio á P.orva.nura se coateÍitaria <c:om. i..'adllllnis~ra-
po~oo, ~&S si foi simples-j oTdineiro, ~ão o ~r . ~ das. obr&S _do jardim_ V' Não :_.teMe-ia consti-
1u"'o hoJe: Pc;lo,.,sousostlldo$,J.>erseve,.anÇl',a_tl7 tondo. stmple.• emprelt•li"O·{apo•ao:tos), ·e_ veJam.os 

- plicaç<~. hAbttos <le. trabalho. e obset·vação, e . os grandes resultados à que ehegárla nesta 
·. presenteaum~ .' = ; n?ta~l botani~o que ~e . hypothese. . • . . . . . . ·.: 
.: co'h-esponde .com aa)n!lleU"al\ .aoto'rtdades . . na· ·O orçamento fot aeetto pelo ·governo no v~o~. 

'màteria .e eujononte ~par~ce - ~m_classütcaçfiea de 1.694:00.0$; ~rtanto, se elle houves~e s1~o 
. de plan~a. que daq.Ul tein ra.me.ttído, prosludo . empre1tetro, cabJam:-lhe_ 477:~0$ que Já terta 
· .ma.itoa serviços ao Brazil. (4poiados .) . · . embolsado eoma.-mator morahdade e ~;em _dar 'os ~M ofON i-l'les\: onto ·v Ex. t em l!atisfações .a ningnem, não ficando sujeito ~o 

·.- 1:\,· · .. >E . , e_ p ' •· vexame porque tem .pass:ào, vendo. o seu di-
rMo.o.. · . teito eonte~tildo; Com . pa~meil.tos· retardados 
· (I Sa. Esca .. &llol-~ T.\v:s.>..~ ::....Moa, senb.o- e ·por cima verberado mo fortemente pelo nob~e 
r~. D Sr; conselheiro. João,·A1fredo cllcariegou depullldo:o..quem agora. respondo; (AJJOiarios). 
e>:clo~iv!'mente o Dr: Glaziou ·de . t11do q~a 11to. Senhores, quantas' vez~~ vemoa bOns orça
fos.qe" necCJ!Snio · pa..-a o ·ombollezameoto do · mentosaerem e.:'ecutado$ a. risca o darem con

. a~mpo . ·da Acclnmaçiio é. 'llilo ·eçnsolÍtiu ou~ra . siderávei~> l'uoiros .1 ·Não eão ·sabido.·:i · as gnn
. ittteYYenção.()wil<juer .. Si .dabi. proviesse gloriA, de~ v~n\agens -que1!uferiram varios eogenbeiros 

-cOmo proveiu ,:de-via tocar ioda a quem._ a.~si.ni' . nossos . disti.nctos . qne ' tomo.ram'.â ai. fuzer oá_
' deterll!.inou e a· tanto se·. coll!pt:omottô.ra-; m'-s ·esl\i.dcs ··e tràbalb.os das linhas ferre~ 'de Per~ · 

· iw:o.g'in<l V. Ei .. o b·aba,lha enorme CJUe. r..ab~n nambuco, Bahia e Rio Qrande do SuH .· .· 
l!Obra os braços o sobre os :bombrós daquelle qnilharam, · é Terdad , e nãO pouco, . mM 
homem para levar tudo á eocclusãO' com· uma · -podiilm wr perdido. (Apoicido•)· · . · ' 
ealmn. e uma mode!.li>. dignas deadmiro.ça:o • . Ot'a,si·osr. Dr .. Ghzioutive•ae feit.o smesrns. 

Em pouco tempo tambem ~l!.vs .levant.ada'_1 eouSll, si ~ivesse. chamado a si esSa. _ e~entuali-
a phnta.'do Campo da Aeclamaç,.o.- fettos os de- • (\ad.e dê ganhar O'! de pordcl', niio fi:Çar1a _!JilbOr
senhos e·aprea3n\ado o proj ecto, cuj.~ execu,lio di ri !ido a es\a discussão d~sagrad•v-el, selli du
cau2â" admiraç!o .de todas nós e dos estt'.:.n-· Vida; que muito o ~eve t~r' incommo4adó; maa 
·_geiros que visitam esta capital-. (Apo'ados. }. jâ. eétariâ com ·a ·quantia..' superior a :400:000$ ' 
· Métpor estadad<io primít+vo -orça~enro, :(lc.ou depositnda · :muit~ tn.nquillameuté em. algu;n:t ··, · . 

. el!a re:auzido a 1.694:000$ · sendó _todas. aa verba.• ba.nco-da ')!luràpa. Em ·loBSt disro receb$1-â.'uma 
eiiamii:ladas por órdem da J:Dinistro·pelos:enge- parte·, de.s oeo.nomiae. 1·ea~. · Pergunto, · 

· nhei_ros das .. obrai; publicas sob as Vi~t>l• do · pois, q11em lacrou ~ Foi ciu nãó o. llstado 7 
· Dr. ~Icnteirt•de.l~n.l'ros, que e~~ então inspeetor ·· Sr. presidente, oi imposeivel ir visitar o campo 

geral. · · da Aeclamaçio, ainda com. o espirito :maia pre-
Achar-a.m todôs o .orçamento cx:~.cto e a.pplau- YOnido, e uiio ficar. admirado doa resUJ,tados oo

diram sem, J'eaerva o. plano no todo e DO$ •eus lhidos pelo aclo do nobre :ministro· de entlo, o 
<let~lhiH . . : Sr. ·eonselheiro Jo4o Alírecio, · · 

Eut!o, sem eliige·o.cia ·n enhuma do Dr. Gla-: Já o diaao, ·e um parque qli.e honr& o ata eapi-
zion, mostrando ells. o maior da.intorsose, fol . \al (<'~lloiarlos); as obras foram feitas com a ' 
lavrr.do a segainte contra. to, que muito longe de maio~ cooseionei~. (Apoiados.) Além dellaa, oa 
IBr iaunor-al como quii t&~-ó o nobre dopu- conll'ntOfl p!U'Ci!l.tt cl:ecularalil·se debr.ixo da. 
tado, honra pelo contrario o governo inipQ'rid e tlee.~oliBçllo· immodiat~~o do admioi~tl't>dor (apoia
o Sr. Dr.G!a.zioll (apoiados) , um~ ve1. quo teve A dos), •endo tOd~ . oa .erv~f:,~~~~s em dia, 
exeeaç!ía que todos podcrn ver.. · · ao~~ menor: qu01u ou re io, ~ur~te .o 

Tr~ã-o lU) coohecilnonto d11 c.-.Mar& um fa.eto por1oc!o de 01!o ann011 o qno tem mn.ttn stgm• 
l'artictt!o.r. · · ficaçlo. • . 

. _ . A exeouçlio 01tendeu-ao a mu1toa ratDOS, 
• O &r. ~onaelheli'O lo"? .Alfrod~, .como hom~m· ·comprehondeitdo nio pequenos. tmba.lhoa hy
JilBto e qu3 sa.bG ~prectar sw'?-ços no deVldo draulicos aterros . e desnterl'<le, damdiçiO do 
valor, achOU pequen~ B~Si! grattfiCO.çlo men,sal .\bOJtrO -lyrieo, aqent:.meD\0 de -0111 gradil e:l- ; 
de 61J?$ dada .o um ndaunJS!t'ador a ·quem · 10:" ·ten.sissimo, emfim a um 88111 nulll6ro de cui~bdos · 
e~c:bta de-tamanhos encargos... . .. inhersnteg á obro dé·tamanho ·:vulto, em que.· 
. Os:~~. PAssOs. bEl.fmANilA:- NeBSa ~aljjria; tadofoi. feito: na melhor. ord~m ~ ·eo.tn t>·lll&ior 

.. n~-ha ningaem. Ill&is escrupulosO ·do :que o Sr.; êeonomia. · . . .;.- .. : . : ~- .. . 
· .' éonselhi!iro 'João Alúo~d<:jc {Ap~iados.) · .. · · ... Nunca se levant011 a ·'menor. queixa • . a · Illl!!s. ' 
· · o Sa~ EscRAGNor,r:.z ·TAuNLY ,_,, ; e,qiie-· IGva censura:, desd_eo comaço ~.oa·tr:..balho_s :atell.·. 
. do • te · Ss3J.~ '- na& econ·omias possiveis· . suz.canclu~o, e V. E:;x. · abe quo·nvem011 em. .. . 

: ~c;,::met~~u-Íhe " quarta P'"'tc· das quantias.·poa~. ,)Úri l!"iz. onde o :í&~il e ·habitual ,a eénaura · · 
, . ·· · b. . o.c.• ' ' t · · · · · .. ·. por ccqualquer cousa . 

1lB?aS. li.~~ O .r~ que ·á<l!"llll~ . rass~, • ·, ·. ·, :_ . ·o:admili\stradol'· das ·obras 'clhavá anteS ·de 
· . .Foi _como. ~~ -paaearo.m: os ft:c.?'; e. cre1o . qu~. ludo. para 3. perfeiçõo . doá:•tlr! ÍA;OS ~ei1011, ·pro- · , · 
· delles se manüesta.qual.o e~pt_rltó -que oa di_t.o)l. ee.iendo aempre com a m•>or :mtegndade. para . 

· .. !>h a ·a.gor.a. fa~pa· . um&a' ligeJras , oons1de~ COZI! o governo; OS fornecedores ae mat6l'l&.e8 e 
mçi5ea. · . . . ·os ~us -empregados: . · · . 

. . Se o Sr. ·nr. Gluiou tivesse sido leVado p'eio . ,. ~ hoave. Ullla só 'fio: que se lev&nta~ae 
espirito. ganancioso gne quiz nelle · enxerg. ar o I eontr" ello d_uranto 1!'-rgos anuo1 de gerenc1a, • 

· · nilbre depat!ldo pelà Rio. do Janei!'o, ô q11e teria o este facto e de nA:o p~qu.e.l!o "7!01' na. qo~llo. 
feito k .. : .. · · ' ; ·, . . Qua.ndo enu:o aubl'ln· o. Jardi!'l ao publico, o. 

v. ·v . ......:.~~ · · · · · · · 
·'): 
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opinião gerd !Ói unanime··~m dis~ensardogios j· ._v. _E7- teria muit~ prázerem tel-o por seu 
aquelle gra.nd1osorosulta.do. (Apoeados o ap<>r·· eo-rchg•onnr1o. (Ap<>tados.) Ma•, ·vã ficando · 
tes .) · . . · · · . c.-Jm:_ o des·•ja. Para lá não irá elle nunca. (B:~ 
~r. presid~n~e. quem conhee1 o caracter do .l a.-•dade.). . . . . . . . . 

Sr. llr. Glauou, acred•ta logo que eUe ·nã., f lz Tenho, poram, o d1re1to a o dwe~ de restabo
questão de~s clau~hs. do contrato. a.c~itando ,leeer o< factos, gu• não eram bem conhecidos 
o qne o determinou"•e-lho. . · . do Sr. Andrad-~ ~\gueira. Sinto siheet·amon te 

Nesta quõstão do campo ib Acclamação, h& que S. Ex. não esteja presente, pÓrque est.O~ 
factos que honram muito. o . desprendimento certo que em todas as mi11has pala.vru não 
<lo Sr. Dr,,Glaziou, e não posso àeil:a.r de trazer veria s enão mais uma homen~gem ao seu es
ao, eonhecimento da ~am~ra um deU'ês. . pirito.dejustiça e elevadas qualidades. (Apoia--
Qa~ndo fe det1 em i Si8 a neooeaid&de de. <tos.) .. 

eeonom10s para o thesoaro nacional não sô · Es~~>.mos aqui, &Bnhores, para diacutir/ 
por caus~ do excellente orçamento: qae nós em boa fé. o esclarecermo-nos .nutuamen.te, 
conser\'lldores deixãmos aús -liberaes, mas tam- qua ndo nos .. chemoe em e~g~no ou e:jui~o . . 
bem da sêcca dó Ceará, e 011trrus eventualidades Crei ·J qae a ca.mar& esta pe_rfeitamente cunven
penozas para o Estado, o ~~nistro do impàriô eida de qae nôo doas, ea ~o ill~il t~e·<\eputado 
de en_tãodeclaroa.' ao admtnlslrader _- do campo a quem respon<l9 ag ora, eumprungs ambos 0 
d11. Accl•mação que nA:o .Ihe poder~a euh·egar· D9""0 dev• r·. Api>!!Uou S. B.:ç . pa.ra a a.n~ncia 
25· sommas a. que era obrigado annualme_nte de qualquer i ndie&<;ão no senli.:lo do contr.; toa 
para a eonservação dAS obras já feil.lls e .cón- q11e allud.iu na legislação nuivcr•al. · . 
clusão das ·que se estavam fazendo . Pois, s<Ínhores, n.> Frao~a . . em '" ·•=ptoo 

P onderou o Dr. Glazi~u que, além dos estra- ana logos costulllll-se _pro~et!er do modo por que 
gossensiveís, que se dariam, era proeizo dcs- vou l er á .eamara. cUn Art ete du .Cooeeil des 
pedirmuilo pessoal já habilitado. e, senhores, Ba.timels' civils. en date del2 plllvicsa au VIII 
cym e!IS9- de•preoccupação completa em questões fixe la-tarife d .s honoraiees de l'archit'ecte à 5 
póeuaiari&s, , cowprometteo-se sem ··vacillar p)ur ce nt du m mtant des _'mémoires roglés., 
com as . economias que. tjnha feilo c com o di- lia,·. senhore;, a fazt~r-se o•ttra éonsiiJera
~heiro ~llll'restado do qu al paga· ainda hoje Çlo que nM deixa de se~·l?ondel'OS& e _impor
Jnros, a 1t pagando oa• seus trabalhadores, ató t:tnte. Os trab .. lhos prehun nares que tev~ o 
que o ·Estado re•tituisse ·o que .lhe deyin. · s~. Dr. GI.LZiou no delineamento do jardim, nos 

E dur•nte muitos e muitos mezes tudo cahio d esenhos, e plantas pareio.es no l we.ntamento ~ 
sobre aa eost!'S do Dr. G!aziou! nivelamento de uma área j~ bastante couside-

Pergunto á ca.mara: nio ·. ·é um facto que ravel como o campo da Aeclaruação não foram 
depõem em favor-do.sen ca.racted (Apoiado s). compensados. Nuuca. se íallou nie$o,nem houve 

Que r atões tinha élle, 'se não o de~ejo de ser r e.,Jamaçilo alguma. · 
util ao paiz e a e~ ta cidade; para ch:\mar a si Em q uaaoo se poder& :na.liar esse trabaiho 
compromissos e ditliculdade's e desambol!ar nlo só material co:uo intdleetunl e a'ti1tico: 
'dinheiros seu e doe seus ainigos sómente tiAra om combiur todos aquelle~ .:~ ccidentes tio b, J. 
acudir a uma urgente ne~~esidad& e pagar r e · làmente eontratalançados, em dispor aqaellea 
gularmente a pobr~s tn.b&l_badore~ que Iam hem enormes grupos de vegetaçio, em coordenal-os. 
lbo VDtam lliDa e•tím• e ·uma. 11.m12ade de fil hos o dnr-lhos o que se chama etu arte a euryihJUia 'I 
para am bom pae? (M"ito ~em). Eotal:lo8 e_m um s ecnlo em qu~ tudo se paga. 

O nollre deputado pelo Rio _do Jan.eiro fez tudo t em u m valo~, o. o _"afo;-~ •nteUectual me-
. grande cabedal de quo em leg•alaçi> algum.' rcee ~utb~m ret rtbntÇllo, po18 nelle se Clln• 

haj"' n~~ dessa quol& parte_de beneticioa ~~u~ some o le~po q uo_ os ing~·z·!l: eon; ~ aea 
o admtn~atrador {>la94 ~uferir sobre obr~a fe1tas• grando oep1r!to P!'·•tleo, qoaliJlcaram ~Juab-
por atlm.ini&raçiie&. men~ d~ .din~e1ro, .da~do-lhe uma.. eqaiv&• 
. Não · to "- h" . ta d . 1 d d len e1a nxtomatu:a , hoJ• e•tada. a cada l llatan te e 

e exac .. '-"' mac 101~ s e e1 ra aa e em toda parte. (A f>Oiadoi. ) 
fot:ro e va.P"res de ~ompaobta tem_ esses bene- Senhores, nÂo di seu tirei mais e•ta queetllo, 
Jic1o~. aobre a. q11·mttd~de de c~ao que ee()o· Termino·acredita.ndo que está n._ conseiancia. 
~~ri'""J:~.d•ndo o oen-•ço r eatrtcto " que eatao d,. ·~=ra do que 0 ~obre .lopatado pelo R.io de 
~ _ . . ., . . . . . . .Tanetro naa a ceusaçoes que lev.a.ntou n3o pro-

Nlsao nao ha tmmo_raltda.de algu.ma sendo o ceien_co~ ·~IIell:. conhecimento d'• caUJia q~ÉI 
mesmo ;esultado obt!do com y-antagem. ~ra. co~tu_ma d:sttngUJ.r todaa as suo.s · a' ,re.ciaçõ :,s. 
tod~s. E· p~lo contra.r!o um e_st~l)tu!o p~ra un- (âp o•ad os). Bosta le•nbrar a grande differenÇa. 
pe~1r e~oo:np.mentos e desperdLClOS; (.4.pglados). entre a so~tna 2:000$. e a·-d~ 6ü0$000 . . 
-4!7m diSto.o nobr~ aeputa~o que ~- u_m' verda~ .~r . . pre_s,de!lte, · nem -~~mpre os melhores 

. d:'t"": autoridade em matera de dJrSlto, que ,e a~gos po~e!ll estar de ~eeordo, ·existi ndo entr~ 
tão bdo. ·., · ell es mot1~os: de ·Ji-g-e~ras divergencias. Eis 

O Sa. P;~~rnoo :·,....Muito · apoiado.· ·Nh)guem' um easo. · · · 
póde_ põr em doviâa. ·' · . · • . · ' Eu.qae ·ouço o .nobre deputado com a :ltlaior 

O Sa. EscRAGNOLLE TJ.UN.<'r :- Poi1 si eetÓn attenÇãó~ ·que o c:Qnsidero')Jm& honra do 'nosso 
affir!llando. Acredite V. E"-' • que nj nguem tem P{'rtido (apoiados), qu~ serià: o ornameil_to· de· 
tn~ia \nte1-esae em ~elar o• jus\ea credilos'do qn a.lquer !"'rlamento ( apriiados }, acho <JUe 
Sr . Anarado Figueira'do qu_e eu, que me honro S: E~. não foi nada hem info rm«do .•. 
de o ~er á fronte no 1214u paPiiao. (Aji<>i<>do8.) O Sa. ~R.Tllll FliANclaco -~ um ap•rt~ . 
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. O SI\. Pn.~aro&Nn d:i a se81<in te · ordem do 
d~a par~ 7 de Outubro do i882 : : 

(I 811. ESC!UI>r<OLL~ T AO IH Y : - Portanto cs
t:<ndo solvida. esta. quest:to, aproveito a · occa
siã.o para falhr em outros pontos eta que. me 
acho felizmente, e como quasi sempre acontece, 
ae perfeito accót·do_ coin S. Ex.-

, . ·~pr~entaÇ~o de reqllérimentoti projec10s e 
lJIIÜcaçoes. · 

0 nobre d~p ~ta.do, disetlltndo: a dissidencia 
ql1e.ultimaf!1e1lte se tem manüestldo. : . 

OS&; ~RTU! Fa~NCISCO :-Olhe que V. Ex• · 
~si eabir no t\efeito· que nos . ceaaarou. Agor_a 
'fai <>ntrsr _ O_!ll consídera.yõea gerM•· 

O . Sa. EscR.I.~NOLLE TA~NAY :-Se V. Ex. 
ncha que e:torbito, então peça a.ttribuiçiies e>· 
peciae& ~o Sr •. presidente d~ ilamara para me 
fazercentrar na ordem. ' 

. O Sa. MARTIM Fa•xctsco :-Tenho o direito 
de fazel-as e V .·Ex. de não as aceit:tr. 

O Sn. Esca.\GNOLLI< TAUN.n·: -A.J.ém disso 
vejo a. hora. tão adiaotad&. qu • me parece cruel
dade entregar a p~Ja.yra ao orador qu.c tem de 
diocutir, com a proftciencia b.abitua1, o projecto 
de , :li>;ação de forças de mar·. (Ha d i .,ersos 
apartes.) · , 

Poi$ ~m. não .posso deiur de acudir aos de
sejos m•n ifastados pelo nobre miniRlro de e&
tl'3Jlgeiroa e pelo nobre le4der da maioria .para 
quo •e d~scut~ a ftx•ção de forçaa nav~es. · 

Aesim vou sentar-me, lsvando à oonvieç.lo 
intima de que apen;s V. E><'· an1\unciar que se · 
entra na discus'lão dessa importante ma~eria, 
esto. camara ha de fl,a• deserta, des3ppareeeildo 
logo das DO!!Ull banciidai o Sr. mi nistro e o 
no&re leader, gue ·parece tA:o aneioso pelo d&:-
ba.tG. ' 

0 Sa. LoUREN90 OE ALIIOQO)I:l\Qfi ll (ministro 
de eltra,.geiros):-Por tninh&. p&rte affian~o 
<JUC ficaNi. (H a o•t-ras apartes .) · 

O Sa . EscÚGNOLU T., tmAT :- Agora. act·e
dilo. Eetas minhas pa.l< vras obrigarão os dous 
nobres doputa.dos 'l~C me inte;·romp1:r&.m a ficar 
uoe sous logares e a ~isti~. ato o tim, -aos 
nO!SQS t rabalhos de hoje. (R iso; Ml<i to ben•; 
"!lZtUI O be>~·) ' . 

Ningueu:. .mà.i.s pedindo s paiavr~ é encerrada 
~ di~~eueão. · · 

Procede-se a.· chamada. e f:tllsm a. ·ella .os 
Srs: A!Yea de .A.r0;ujo, Rodrigues Lima.. Manoel 

. Carlos, Javeneio Alves, ltibaa, Pr.ulo Pimentel, 
. Be:wm• de Menezes; AniOnio Pinto. Cantão, 

Moreir&. de: Bilrros, .- l.!lhOa: Cintr~. SoUas, ·José 
Pom·peu, Slüviano Bra.ndlio; . Alfonso Penna, 
Ulyona Vio.nna, &ilolpho 'DantAs, Gemilliano, 
Cr ~z Gouv·ea, Alnro Oawinha,Passos M1randi, 
Ab ·lardo de Briio, R.•ly . Barbeia, Carn9ir<>'da 
Cu oba, · Seraphico, F. Belisa~io, Psulino de 
Souza, Ter~ .. li ·no Henriques,Almqida 011\-e.im, 

. Ferreira de Moim, 'Barão Je Caninde, Sinv:U, 
Souza Carmlho, Generoao Marq11eo, Franklin' 
Dor4, Adriano-Biinentel,Souz~ Quo~r<>~ ,Filho, 
Martim F r ' ncÜ!,f;o · Filho; Bezerra C<!-'falean\i. e 
Aristidea' S~i.rio't'a . · .. , , , 

~õo havendo numero é adiada_ a votação. 

, DiscllBsilo dos re'l. uerimentos adiados. 
Levanta-se a •~•sii<> ás 4 horas da tarde. 

II:&Cl:ti'ICAÇÃO 

Declaro que, no dis~ul'So proferido pelo. Sr. 
Th.om~<z Pompeú na sessão de 29 e pablica.do a 
30 do.·mez passado, não foi proferido per nüm 
o a parte que se lã , nos seguinte• termos : 

«O SR. ALYJJI.O CAMINIÍA:- Foi a niinoria 
com <ls _dissidentes. ,. . 

· D~!'laro ?"tcosi~ q11e o aparte <JUe vom em_ 
seguida fo1 profertdo deste modo : • 
, " Para ·_pro~" de quo isto .; verdád~ devo di; 
ze,· q11e o 1rmao da.quelle urofesror, o Sr. Jose 
Perdigão, professor de primeiras lettras, che
gou· a votar com cinco ou seis· paren~es c a.mi-: 
gos em :neu cornpetid01·, ~upponllo .. lue destâ. 
fór ma desarmaria os ad'fersa.rios .. lato, porém, 
Dito bastou.,:.·- Alt>a~o Caminha. · 

~CT"- ~~I 7 Dl!l ~OTUBRQ .D}; i 8a2 

P..esidencia à o Sr. Li"'" Duarte 

..t•s 11 floras, feita a ·chamada, acham-se pre
sentes os Srs. Lima Duarte, Mntt:l Machado, 
Ribeiro de -Menezes, B:.sson, Vieira de An- · 
d.rade, Lourenço de Albqquerque, Peretti, João 
Penido; _GonÇalvea de Carvalho, Ródrigues 
Junior, EscragaoJle Taunay, Tbeophilo, Aleo· 
forado, Henrique Mar,ques e Moreira de Barros. 

Comparece:.U, defJ,OÍs da chlllllada, os Srs . 
Antonio Pinto, F eliêio .dos Santos, Bar1lo de 
Canindé_, Affoneo Celso Junior, B:uão da ·vm~ 
tia B••ra, T•m1ni nio de Son.._, Souza Queirnz 
Filho· , Soares, Augusto Fleury , . Franklin. 
Doria, Du11ue-Estra.d:.. Tei~eira, Rego 'B~rroi, 
Qlympio Valla.dii.o, :Meton; Josó Pc:mpou, Gon- · 
çalves Ferreira, José Marianno, Zama, Carlos 
Atfon8o, Fer~aira , de Moura, Mac-Dowell n 
:Ms.noel Portella'. · , 

Ao meio dia, Da:o havendo numero legal, o 
Sr. presidente deeh ra nilo haver sessão. 

Faltam,eolll e&usa partieipaila, os· Sra. Barão 
da E.stan-Citi, Coelho e Cam_pos, Cam&l'b"', Ca~;tello · 
Braneo, Gome• de Castro, João Caetano, LeQ.\' 
'poldo Cunha,· Andrade Figueira, Prisco Ps
rai~o; Paulino de Se>uza, Pereira. da Siln, 
RodrigueB P~iioto, Silva i!fa.fn, Salustia.no,-
y,._iin.e. Vaz e Cnndido de Oliveirs. · · 
. Faltl>m,a•.;, c..usÍo. pai-ticíp..d~,oa $ ro.·: Almeida·. 
Oliveira, Abelirdo ae Britj, Antonio de Biquei- .. 
r-•, Adriano Pim!!ntel, Ara ajo Pinho, , ,Alfre<\0 
Ch11ves, Alm.~idil. No;-ncim, Almeida. Pcrein, 
Bezerra '.Ca.vaJcaoti, Alvaro·íf-minba, A•·ittidlls 
Spicol.a, Affonso P•lnll~ · Alvos ,de ,\.rá.t\io~ Ba
r~ de A nadia, .BF ãll do Qu•hy, B11riio da. :L~q.

· poldin~, Bezerr~ de Meneze3, Barão ~r .Arap.• 
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gy, Bulhões, Cantão, Carneiro da CUnha, Car- ·1 Continu3ção da f a _. diS~lsSiio d& projeeto 
nciroda Rocha, CarvAlho Rezende, ·Crur., Co.sta n. 143-reclam~.ão T npot!. 
Pinto,Cruz Goavea;Martinho Contagem, Diana, As m:>teri~s designad:lll para. ordem do dia 5. 
Eapindola., Francisco Sodré, Fernandes de O li- . Continulc;-.ãó dà-3• discussão do projecto n. i8ô 

· veira;F. B_ elisario, Ferreir:~.Viann~, F~liisberto,~ - pretenç5:o de J. J. Fa.gtindea de Reyonde <l 
GcmÜIIAl\O, Ge11eroso Marques,Ignaqio MárLius, Si!•·a. . · · 
Ildefonoo de Al-aujo, · J::venoio Alves, Joaquim 1• diBcussilo do p>·ojecto n. 238-dispenea de 
Tavares, Lacerda Werneck; li.Janoel Carlos,! id~de o.o tenente Frederico Casemiro ROdrigues 
:M..rlirn Ft a11ci•co, Martim F,·anciscu Filho, da Silva e otltros. . 
Montandon, Maciel, Paulino de Sou~•. Pereira . 

9 
· . 

Cabral,Pra.d.o Piment~l, Tb.omaz Pompeu, Rib&s, 2•zJarte (as 7 f /2·lwr<!.$ ou antes.} 
Rny Barbosa, Rodrig ues Lima, ~ti~lxnlJl, .RI>- DiscusSãO uniea das emendas do sena<io (pr<>-
d~pho Dantas, So~za Car':alb.~, StlVIano Br~n- j ecto n. 259) relativo ás sociedades anonym~~. 
dao, ~uza Leão! Stlvo Mata,Sm~:'l, Sero.p~tco, 2• discussão do projecto n. 249 _ fixando a 
T~rtuha.no Helll't,:ae,, 1llysses Vtanua., U,Ma força. naval. 
Cmtra, Pa.s~os Mtranda c V a• de Mello. 3• discussão do pt•ojecto n. 75 A-sobre monte-

O SR. io Sl!lCII~ÀRlO dã conta do ses-uinte p io de m~rinha. 

EXPEDIENTE · 

Olfieios : · 
Do Sr. 4.0 scct·et:trio do scnadu, de '1 <lu Ou

tubro corrente (3) coumunicaJOdo qne o se•ta.1o 
adoptou e vai dirigir :L sanet.ão imperid "" 
reaeluo<Ses que autorizam o governo a mund&t· 
admitiÍt' !. matricult. do i• anno da faca.ldade 
de direito de S. Paulo os estudantes Julio de 
Barros &ja _ Gabaglia, que tem complelado os 
rrepmtorios exigidos ~r lei. ,>\Jberto Gomes 
Ribeiro da· Lu~ e Alfredo. da Cllllha Baeno.
lnteirada. 

Do mesmo Sr. secretario,, de 5 de Onttt'
bro corrente, com.munic .. ndo _ que· constOu ~o 
s enado ter sido sancci?nada o 1J.utn9:apho dn. 
resolução da. assemblea ger:t.! , -autorizando o 
governo a conceder ao baeh:u-el Antonio de 
Carvalho Ser~a, juiz de direito d& contl!rca da 
Carolina, no Maranhão, um a.nno de lieen~.a. 
com o respectivo orden:.do.-Inteirada. 

Do :nesmo Sr . seeret1rio.de .4 de Ontubro cor
rente, particip~ndo qu~ o senado adaptou e vai 
dirigir á sancçáo imperi:t.! a resolu'çaõ que nut.o
riza o govez·no a conceder ã es tra.da de ferro d~ 
Bahia a S. Francisco, privile~io para um ramal 
que, partindo da cidado de Alagoinh!IS, vã tor
miu~r no. povo~9ão do T'l.tllb6, na lUe&llit. pro
vincia.-lnteir:uia. 

Do mesmo SI'. soerabrio, .de 4 Outubro de 
corrente, dando parte que o soao.do o.doptoli 
e vai · dirigir a sancção imperial a. rosoloçüo 
que concede a D. Bralilia Antonieta do Mello 
e Andraàa permissão para satiafa>.cr ne eontri
buí~~e• devid:s.s ]'leio seu fl>Uoeido mari<lo para 
poder perceber o lllonle·pio da :wmado. . .;._ln-
tcirada. , 

O SR. PP.RS!DliNTF. di a soguinte ol'l!em do dia 
Fara 9 de Outu_bro do i882. · · 

1• part~ 

. Votação do projecto n. 190, .cuja discussão 
flcou encerrada . 
Qontia~ção da.· 2• diBeu ssão d' projecto 

n. 241! -fi~ de for..,.s de terra.. . 
• 2•·dtaenssão dO projeeto n. i 50-credi to no· 

mil!i;terio da agricoltora. 
~ diseussão.dos projactoil ns. t48, H'6 e 239, 

d\l i~raditoo aos rninisterio> d~ agric:1ltm•a 
a da lll&rlllha.. · 

3• diseusslo do projecto n. 25i- sobre mon~,. 
pio da estrada de lcrt'Q. 

GOntinun~~io d:.L 3• discussão do projGclo n. i!G, 
.Je 187\J - so1Jr•< limites da provmcia de ?lfitiiiS 

,,ç-r;, !l,~· ~I:SS:iO DO DIA 9 DF OUWsito DE i8g2 

Pl"esi<let>cie do Sr. Limo. Duarte 

A's 11 llo.ra.s; ~ito. a ch~ada, ach9m-ae pr~ 
sentes os Sra. r.ima Duarte, 1\fu.tt:a Machado 
Ribeiro ·de Menezes, LiloJ!Oldo Cunha :flassou ' 
Tnoophilo, \'ieira. da Andrade; Can t[o:· A-tooro: 

· l':~ilo, . Sou"a. Q11ciroz Filho, Prado Pimeu tal , 
.Joaqlllm Ta,•ares, Olympio V:Uladii:o. Sinvnl Fe
lisbcrto, Alni;id.a e Oliveira, Rego & ri'O<, Vrbita 
Cintr:~, Hcnrtquo Marques, J. Penido o ~u-
ren~.o de Albuquerque. · . 

, Co~pa~em, depois do. cho.mnda, os s .... : 
F eyr71r~ V1~nn~, Vaz. d• Mello, CrllZ Gouvõa, 
lllart:rn Fr&nciBco Ftlho, luua.ro Beze 1•rn, Jn
veneto Alves, Soares, Affonso Celso Junior, Ge
neroso Marques, Bar~o da Villn da Bar1•a, Bezerra 
de Menczns, Escragnolle T~unay , Carvnlho 
Re.T.endu, Andru<lc Fil)'ueir-.1, Dian:~, Coutn~eln 
Be.rão de O..nindé, IldHfonso de .Araujo, Po~ctli' 
~~ul(l. c Souz:t •. Mo!eira de B:.rros, Uly~~ 
\i!a.llll;t, Zaroa, 1at·qumzo ~e Souza., Antonio dn 
Stquçtra, ,\1_~-e• de A~:.nJo. Abol~trdo do lltilo, 
Rodr1gue.• Ltw. BaJ•ão de Gu~by,Alvaro Callli
nba. Alfredo Cho.1·es, Fr;mldin Doria. Ferreira 
dó Moura. c~rloa Alfonso, Felicio dos Santos. 
Au;;-u•lo Fl~ury , Rodrigu"li ·Junior Dur1ue-Ee
trada Teixeirn o Mo.n.oel Portolb.. ' 

Ao m?io di!>. nii:o h:wcndo nurnar-.> leg:>l. o 
Sr. prestdente declara. não havor eessão. 

Fa.Itam com ca;ttom participade.. 0 .1 Srs. Baruo 
da Est01t>cia, Coelho e Camp0s ,Cam~i-go,Castello . 
Branco, Gomes. de Castro, João Caetc.no Prisco 
Paraiso, l'auliito de Souza, Pereira d~ · Sil•a 
~~rifl'UG," Pai:roto, ·Si ! v" M•fra, Salustbno: 
\· 1o.nno. Vaz '!l Ca odido d~ Oliveira. 
·_Fa.ll._am sem c~nsa J;>:i•·tic<pada. os-Src._Adri,.no 

Ptmentel. AranJo Ptnho, Almeida. No••!.!eira . 
Almeida Pereira, An\ouio Pinto, À.ristid~es Sri: 
nob, Affonso· Pennil, R1rão de Anadia Ilarão 
da Le?poidina, Barão de Ar•ç:t.gy, . B~lhõcs, 
C"rne>ro d~ Caaha, Csrneit·o da Roch~.· Cruz, 
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Costa Pinto, E spindol.a, F,-ancis~o Sod~é, Fer
nandes de Oliver.ra, F. Belisario, .. üeminiano, 

. Gonçalves ie Carvalho, Gonçalves Fort·eira, 
Ignaeio M&Nins, José P~mpeu, José Maria.nno, 
Lacerda Werneck, Melon,. Manoel Co.rloe, 
Martim Francisco, Montandon, Maciel, Hac
Dowell, Pereira Ca,bra.l, I>ompeu, Passos Mi
randa, Riba,, Ruy Barbosa, .Rati>bOM, Rodo!

. ~ho Dantas, Souza Carvalho, Silviano Erandi!o, 
Souza. Leão, Silva. Maia, Seraphico e Tertuliano 
Henriquea. 

O Sa. 1• S:&CRE'l'Altto dJí. conta do se· 
~in te 

EXPEDIENTE 

Offi.cio do ministerio da 3gricnltura,' com
mareiO e obr~s publicas, de 6 de Outubro cor
r ente, remettendo ~nota demonstrativa da des
peza feita com a con&rncção da ferro-\•Ía do 
Paulo Albnso, a té 30 de Junho do corrente 
anno. - A quem foz"' requisição. 

Vai a. imprimir o seguinte 

P..ofloto 

N. 260 A.- 1882 

2a S'ESSÁ.O 

A. ~omm.issão de fazenda, a quem foi pr.esente 
o proJecto do Sr. deputado Bezerra de ~ien!>.es, 
aatol'izando o governo ,. despend r pai~ terbn 
-Culto publico- o que fol' preciso para o res
t tt.belecimento da ma triz de Campo Gr~nd9 , 
freg11ezia do município neutro, é de paNe~r 
que ~~eja ·adaptado o mGsmo projeeto. · 

Sala. das commissües, 9 de Outubro de !882, 
-P,.ado Pimentel.- V . de Mello .- Abe· 
"'rdo de Brito. -
~ 

1882.-N. 260 

2& S!SSÃO 

P tojrxto 

)

\ A 11811etnbléa geral resolve : 

A'r t. !. • Fica. o governo autorizlldo a des· 
ponder pela verba- Culto publico - o quo 
!ór preeieo,p.&ra o r e:;la.belccimento du matriz 
ele Cll.lllpo Grtt.nde, fres-oe~ia do municipio 
neutro. 

1 
A1·t. 2.• l~icmn rcvogadtt.• as di•?o•içõo• em 

contrario . 
P aço da ea.ms.ra doa deputados, 6 do Outubro 

de 1.882.- Bezel'ra de M enczes. 
O Sr. pre•idente di para ordem do dia 11'1 de 

Ou;ubro a mesme. designada P""'' o dia {). 

~ 

ACU. DO DU 10 DE OUTUBRO Dli 1882 

Pre$idencia; do Sr. Lima D11arte 

, A'a H hor!l.s, feita. 4 chamada, aeham-s'a 
presentes os Srs. Lüm D11arte, MaUa llb
ehado, Ribeiro de :Men~ea, Leopoldo Cunha,, 
Baaaon, Viein de Andrade. Josá MarlallnJ, &. · 
tis'bón., Gonç~hes de CiU'valho, Cll'lot Alfonso, 

·Bezer ra de Menezes, Roârig-ues J unior, Lou
renço de Albuquer 1ue, Lacerda Werruck, 
Anfonio Pinto, Ulhóa Cintra, Jose Potnp9u, 
C trvalho R~zende, ·Ribas, Rego Barros, Ma~ 
nool Ct\rlos, Joaquim Tavar.es, ?vlartim F.ra.n
ciaco, Olympio Valladão, Barão do Gaàlly, 
Cruz Gouvôa, Alcofondo, Peretti , Henrique 
Marquo•, Ferreir~ de Moura, T. Henriques, · 
Almeida Oliveira, Affonso Ponu'!!. e Ea.rãG de 
Canindé. 

Compareeem; depois da. chamo.rla, oa ·srs . 
Be1.erra Cavalcante, Tat•quinio de Souza, Gellli~ 
niano, Ferna.ndes de Oliveira., Gon~nlves F'er
reira. Rodolpbo Dantas, F'elisberto, Escragnolle 
Ta11nay, O.rneiro da Cuuha, Bar.io da Vill• da 
Bat'ra., Sinval, Souza. Queiroz Filho, .Manoel 
Portella., Soares. Fra.nklin Doria., .Abelardo de 
Brito, Antonio de Siqueira, Ruy· Barbosa, Al
varo Caminha , Theophilo, Adriano Pimentel, 
Ulysses Viaon a, P rado Pimentel, Ari&lidea 
Spiuola. Bulhões e Mart.im Fran eisco Filho. 

Ao meio dia não havendo numero legal o· 
Sr. presidente declara. n io haver •easão. 

Fal tam, com caulill parti c ipada, os St·s. ; 
Andr ade Figueir~. B•rão da Estancia, Candido 
d e Ol iveira, Coelho e Camp0.5, CatW>rgo,CasteUo 
Branco, Gome• de Castt'O, João Caetano, Pt•ixco 
Pa.rsil;o, Pa.ulino de Souza, Pereira da Silva, 
Rodrigues Peixoto , Silv~ .MafrnJ, Augusto 
Fleury, Sa.lustiano, Vianna Vaze Du.que- Es· 
tro.d" TGi~oira .. . 

Faltam, sem co.usD. par~icip:t.d o. , os . s~ . 
Araujo Pinho, Alfredo Cbaves, Almeid~ No
gueirt~, Almeida Pereira, Afi'onw Oel110 Juu iot·, 
Vnz de :11ollo, Zarna, Alves de Araujo, Barlo de 
Anadia., tla ríio da Leo~oldina, Barão M Ara
Ç'8Y• Cantio, Cat'neiro da Rocha, Cruz, Costa 
Pinto, Martinho Contagem, Diana, Eapindola , 
F elicio dos Santoa,Franeisco Sodré,F. B~liBA!'io, 
Ferroir.l Viann&,Gener~ Marqncs,lldefnnso de 
.Araujo, l gnacio Mnrtins, Joiio P enido, Juvonclo 
Alves. Moton. Moreira <!e Barro~~, Monlllndotl , 
Maciel, t.l,.c-Dow.·ll, · l'aW.'\ o SoW'.u, Pereit·>< 
Cabral , Thomaz Pompou, Pat>SOS Mirand•, lto
drigue6 Lim<l. SotUa Corvillho, Silviano Bl'l\11-
dão, Sonz~ I .oão, Silva Mai:~. o &raphieo. · 

O Sn. i • SJ::cntrr.~nro dâ contA do seguinte 

EXPEDIENTE 

Olli~io•: 
Do Sr. i• secretario do s~nado, do 6 de 

Outubro corr ente, communicsn da qne o aenado 
~doptou e vni dirigir a sancção imperia l a re· 
sol 11ção que autor i1.i1 o g-overno a conceder ao 
can se lhe1ro Francisco Maria. de Souza Furtado 
de Mendonça, hnte cs thedratico G!a. t'acnlda.de 
de di:eito de S. Paulo, ju~üação com todos oa 
vencimeutos.-Iut0irada . ' 

Do masmo Sr. sacratario, de igual cla.t>t. 
communlcando qne o senadoadoptou e -vr.i. 
dirigir ,;. sancção imperi"l a r esoluçio que 
autoriza o governo a contar ao lente cathedra.· 
tieo da faculdade de medicina do Rio Janeiro, 
eonsolheiro Dr . Francisco Joaé do C&nto e 
1116llo CaalrO ~nha.s, para elfeito de ser 
jubilado com todoa oa venejmen? •• oa 14 aanoa 
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que serviu como pràp:>.rarlor das lições de~ ! $ i•ruoirs., R•pin~oh, Souza Carvalho 
chim!C!l- e LOX!COlO:tia.-lnl"irada . ntllld~ · de Oiiv li':\ e l:lar:LJ de c,lllindé., 

Fer-

Do mesmo Sr. sec:etario, e d~ i~o.~l ·data . 
communi ·ando qae consiOO ao senado qne 
íora.lu sancciona.dos: os a.utogNlphos das rosotu · 
ções da aosembléa gera! rela tivas a u1at·ieula , 
em diversao fu.ould~des. do~ estuobnte! ,\n · 
tonio Juotiniano d~s Chncra~ Junior, Fabio 
Jacintb.o <:le "Mendon ça Uchôa, João Virgi lino 
da Trinchde, Josephino Fernandes da Silva e 
MauOsl Caetano de Allmquerque e l\fello. -:-[n~ 
teirada. · .· 

Do ministerio d • fazen•la, de 9 de Outubro 
corrent e, r emetteodo, em reop ·>Sta, as cópi,s d a 
lleta da. s:>:-:aão em quo a. commissã' n<:1mea.d~ 

· pelo governo re<fulou _a. demarcaç~o da :írea ou· 
jeita à decimr. m b •n& no m unicipio neutro. 
e tambem <io ollicio om que o.ad.:.inistndor d" 
reeebadoria fez s ubir eas ' docnmento ao SOYer
no, lembrando a conv~nieocia de collocarem-se 
marCilS nos differel!t•s plintos, p9.ra que fiellllsero 
·pr:>ticam~nte indicadoo. -A qu.ew (e~ a re~ 

. qnisição. 

O Sa. PaEStDEN?E ifli )'llra ordem do dia i! 
de Outubro a mesma design a.da. para o dia 10 
do corrente. · 

ACTA. DA 79~ Sl!SS!O llllr 1i Dll: OUTO"Bl\0 DE 1882 

PrMidencia. do Sr . Lima Dt<arte 

SUMM.\RIO.-•l'<Dt&.'Te .- Exrllca,~o do Sr. Soa'"'. 
RtHJilürl.menlo:i llo.s Sra. Loop~l d•> do Uulh a-es, P~du:1 

Fi6ury1 AIJtJc.idõl Olheira, Rcdolitho Dan\ :cs ç U:uào d•l 
G a: ally .--~•r)~;~~ DO ou .. -Vohção do pr,•joctt)tl, t~ :... 
eradito ai) l!linhtcr:io "do im roe rio.-C·•ntinu :tç.it~ rln 2:\ 
discinsiio ·~ : projoct.o Q, 2~3-filaçiv do ! ·•rÇ•S do hrrn. 
·Disc:arso do Sr. C:arloi A[TonllO \l11ini;t , o da. guerr3). - · 
Coaüonação d~ dis:cus:Oio uoi ·a do pr•ljC(L•) n. !.)9, 
aohra ~ei~da. .~:i a.nonrmu.- OrJ cpa d'> di~ par• I~ d o 
Oule~ro do f~. 

A"a H hort.•, f->ita a. cb:nnada, :\cb,.m- se 
pre.eatoo ·m Srs. Lima Duarte, Matta ~1ach:~.
do, Ribeiro de Mene~ea , Leopoldo Cu nba, 
Basson, Manoel Carlos, Tbeopbilo. Bezerra de 

A's i I hnras e. 50 mintit-"ls , achando-•e pr~
sent;,. il3 Srs . ._.oipútados, o Sr._ presi..lente abro 
"sessao. . 

Com at·ee.,m, d~pois de abe,·ta a. sessão e 
ainda dentt·o da. hor-a r~giouentaJ, os Srs . . Car
n eiro d, Cunha _. 111 .rtinho C-,ntagem, Silvi.o.no 
i:lrand:lo,Andraàe Figue<rs. Henrique )'!arques 
\"az de . ~iello,F.- l isl>erto, F.·rreira Vianna, T;u·: 
q~i ri io d • S >uza. Escragnolle Taun a.y, Atlonso 
P""" •.Bulhilcs. Ruy Barbo,a, Manoel Portella 
e Pa.ulino de Souza. · 

Co:upar cem~ fóiB da ~ora regimental, os 
Srs. D'~na., Tertuliano H -nri ,u es. Passos 
Miranda, AlfreJo Chves, Ari 11jo Pinho, Ro
d olp·!o Da nt l A. !lfl\ciel, Seraphko e Duque-E~-
trada Teixoir~ . .. 

Fa ha:n, com callS& participada, o5 Sr s, Barão 
da. Es~•neia, Cantão, Coalho " e-._mpos. C..ndido 
de Oli<·Jira, Camargo, Castel lo Branco, Gomes 
de Ca<tro, Jono· CM~ano, Prieco Par aíso, Pe
r ÍI"a dã Si! v.<, Rodri~uea Peixoto, Siln M;Jra 
SaltBti<~nO e Vianna. V a%. 

Falt om, sem cau~a partieipad~, os Srs. AI~ 
meiJa Nog-uok•, Alloeid • Pereira, Antonio 
Pinto, Bs.rão de Anadia, Barão <.la Leop>ldina, 
Barão de ,\raç~gy, Cr~z. Costa. P in to, Fclicio 
doa Santos, F,-ancisco Sodre, F _ Belisario, 
I!!nacio Mar úns. Montandon, ~lac-Dowoll, Pe
reL·a Ca~ral, Thomaz Pompeu, Souza Leio e 
Sil va MJ.ia. 

Sã' lid>~ , posta• ~m discusmo e a!'provadas 
sem d•bate as aata• de 6, 7, \) e iO do Outubro 
corrente. 

O Sa. !• SECI\ F. T.IRJO <l -clara que não· ha 
oxpe liento. 

E' lido, posta em d:sc•li!S:io c a p ·•rovad • e~<n 
debate o rechc~J•o do projAclo n . 156. de \8~2. 
so.>bre a obl"i~'llç:io de s er ndO!•Lalo pelas COIU• 
pau h ias do forro-carris um O.j•parelho de ~lvc..-
vidas em ~eus carrotS. · 

O Sa. PantD~STE : - Tem a P"-h•vra o Sr. 
Soares. . 

· Mene•ea, Mor ·ir& de Borros, Vieir~ de An~ 
drade. Joaé Marianno, Alvos de Ara.uJO, Ulb6o. O Sr. Soa.ree (pela ordMI p.%r<t umtt 
Cintra, llnrtitn l"r&nciseo, Rodrigue$ Liuu . e"pl ·c~ao 1''-sonl):- s~. pre•ideoLo, V. Ex. 
Aristidll!! Spinola, Gen-' raso Mar~ue • ~lartilll roco ·da-so do qu•• na "'•s>o do 6 do corrente, 
Fr•mcisco Filho, Joaquim !'a~ar :s, ltib~s, A,,_ " ·" •!UC t ivo a b.onra d · ap:es ·•nto.r um t'G 1ueri

.gusto Fleury. João Penido, Pra do Pill1ontal, menta ~ res~eito J.., negocio• d:. COnl ;"nhia 
Juvencio Alv•JS, Gonç olves de Ca:·valho. Aleo- Leot•ol•Lno, alludi a um con&IR de qaeixu doa 
for&do; José Pornpea, Gonç.'l.h-o• Ferrei r11, di r eto_ros d"-q u ,Jia companhi•. I::u muito de 
Be&err. Cavalcanti. Olymryio Vull :d~o' s~ar<!B~ ,.ropouto nã~ quiz traZ3r 00 coahecÍID~lltO 
Carn~iro da Rocha." Carv,.tho '~e~end ' • Alon eida desta. •ugnst:o c:.m&ca. um Gftlcio que m~ h avia 
Oliveira, Ratishona, lld~fonso · jQ A1•aajo, F" r- rl! ri::ido o presidente d• ·1uelb eontpanhia. l're
r-:ira de 11-~our., Pereni, fi.~g-o ~~rt·os. s .. uz~ tendelld<l tomar-me C?Ut ' " por UIU aparte que 
Quetroz . Filho. Aifonso Celso J 11 atOr. Lolleenço al!e:;ava ter eu P.roree1do n~ t.1 ···· • ,. v.,u ter a 
de Albuqae•·que, Zam:a. & r!i.o do l;u,.hy.Carlo' 1 ho nratle_ mandar :i mesa esse _officio._.p u·a V . . 
Affo_nso, L&eerlt W •lrneck, Meton e F ranklin -• E~- .o apr!.sen;~r aos nossos d, ; nos col12gaa . 
Don•. · · I Ou a corupanh ta Leo;•oldina (k): , 

_Co'"-parecem, -depois ~. cba.mad", os Srs. ' ~ Eslrada de fe rro Leo!l'lidin•.- Dir•lctoria. 
-~utv~l: A iriJ<uo Pimentel. Alvaro Comi oba;: - l ol.u • .-e E :ün. Sr .. commend~dor Malloel Joaé 
tie:UIIl1u to, P~ub S .uza; Bar!io d·> l "illa da : Soares. · 
B~, Ctu;o_.G,.u vê :> , ~.bel.:-rc;lo de Br:1o_. Ro- l .< NaqualÍdadede deputado á-as..~eroblé• gera.\ 
oll'lpu,J"u•or, Ulyoaee Vullll:l, .AntcJUO de _L V. Ex."><ttic~ou uma ...;ca&aqão i :a!ulldada e 
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Slltnlll~mente de~a:;Tadavel a esta dinctoria., 
etc .. e~c- » 

Eu niio me r•cordo si dei o apnrte alluclido. 
Na.roin"rLa. ·LtlRlilade dcr-~pi· eent=~nte Ja.. naç.i~} 
n!o tom ·i conbeciulento deste nllil:io, não 1mr.a 
re~l.lvar ~ iLtiaha hntnilde in.dividua.lid:-l..de.-

1

JD:is 
para resalv<tt a dignid&de da c trilat·a los Srs o· 

deputadus, (-4poiado>.) 

O S>t. c,~.aws AFFONSo· (mini;·tra ela. guer
ra) : -V- E:<- estâ muito :tcim:> d;sso_ (N ume
rosos apoúvlo, } 

O Sft, So.\KEs ;_- Si se Lrata.s'e d ~ niUa 
cal"~a p1rticula.::, a miul dirigjd:J, por tua deve:· 
de cor\'~1-ia, ter13. a elb r~spondido. 

Não vejo que a eornpauhi.1 L •opoldina po.sa 
de fótoma aigum~ t.om.ar contas: ~~j1s dl!putados por 
a.p<trto.: ou discu1·sos profo~·idos nest:t casa o 

(A.pt1irdos.) V Ex. ;.ur~ per.nittirã qu·~ en 
fali·. c'Jm _a.lguu:t~ ene:-_g-ia. N:~o sei o lu~ rni'\is 
adtml'e, st :1 lovt.and de OIJ a t'etuhnâ 1 dn pr·'
sident' <la co!llpanlt.ia Leopoldin,., Desde que 
Gl"t me acho mt. tr1bu ua: pe_ÇJ ::1. \ •• Hx. ~á c a :~t 
que ~enhau1 ~nduL:encta p -ra comu_dgo. :•orqu1} 
prectso e~pJ_,cat onlros p:mto~ ;ue o p~·e~idetlte 
d<L C0111panhl~ Loopoldina e .tà rle ~ llr:, ~-~.mh nn. 
üuprensa~ .s••ppon.Jo talv-ez ~ue sorl darplelles 
que l8.11 1nedo ,:e c:l·et~1s como .s qal) el.la lGHJ. 
pretendino fa~e;· a dil· rsos. 

O SR. PRES!DENrE:- Co:uo V. Ex. tem de 
continu r nas su>~S explicaçõe ', ~eho melh.or 
J"equ'rer Llrgsncia. 

O SR. Soa.r.s -Peço ~JitlO a V. ;;xc. q'ae se 
digne do consultar .a ~asa si m·!- concedJ unta 
urgnn~ia rol· 2ü min•.tto:;~ 

(Consultaóa a c.u~, t•esolve affirmativa.u1ente.) 

O Sa. So.tnEs:- À>""rad ·ço á ra u.-ra a sua 
bene'fole,lciao O~ rf:&i lente dt co 11ra~'hia L~<J
poldiun. i.!U·'l~ ·~tll/OlVe!' um banC.t. l e.11 qu\l :-:ou 
dirador Cunl. os ne.:-ucios d;. s:.H~ COJ.a;,a.ahia •. O 
pr~sidente da Leopollinà qn"ndo to,·e do f.1ze'' 
a. conver·ão diJ o upo·es:.lt:n01 ;Jat'rL ! Jrcp;~rn.1• a 
distriiJU i;;.ão de ilCÇÚ1!S po1' si. e s.:us a tlli g-cs ... 

O Stto Cxac.o:-; An·osso (1niai.stj·o d t gnerta): 
- A~lul que V. Ex. niio deri:L 1ar i1npm·t~ncia 
a. isao. · 

O Sa. So_\RE>:- V. Ex. cowpr-!hende 'tue 
cu t·nb.o n•,eessidado de exvlicar-rue. E' tuna 
questilo q•Je ;nte,·ess~ ás cumpanh'a;auonytnas. 

O SR. A~'Fo:Sso C&I-SO ~luS!QR:- O noiJro .te
putado e< til ~cim• de qualquer io•inuaçlo-

('Ba outr~s apm·tes.) 
O Sa. 8o,m~s :-Ag~adeço a VV. E Ex. De

v~mos ~e~·:sobranceiros a i.sso. não no; imp not:l.r, 
m&s e preciso eiplicar. O directm da compa
nhia Leol'old in~ póde ga<;tar com a imprensa 
todo o r ·ndimento daquella em :•reza, q ae eu 
não Ih. e darei rospo5ta senão da trihun", quando 
o j ulg.1r conveniente. 

Apre5enta.udo·ae JlO banco- o pre3idento da. 
companhia LeopOldi na, com Um cseu Collega, 
propoiao hanco cDmprar as debenlu.res emitti:•. 
Per~untei-lhe sum;narissimam '"t~ q 11alo p:·~~o, 
qual a la"a de jnro, quo.l a amorti.,lç:io. Elk 
re;pJndeu-me: p~r. 6 i/2 •f o. 1 •f, do amorti
zação- Retorq tti imn:lediatamente que não. 

Eis .tudo o que houve entre o banco e a com
Jl>nhil-

Di·t. ta.~ilbe!ll om seu;; ;~rtigos o presid1nte .. d'l 
C01upanhia. que 6\l. est:Lv:.~. como que embriag-ldo 
cout &s ovaç:Ue.s do.; habitantes do~ Slllln.rbios e: 
q:1e 1ue p.rast \.\0 3. a ,.;e r- eeho de oalumni.aJJ~ 

Or; V•lj•V. Ex., Sr. pr·sid·nte,:acabo de 
r~c eber l.Vna. rep resenUJ.çã.o d·J di ver&os nego
Cl!l..ntes d ~~-;ta pràÇ-a eorro"borando a~ ~·ee:lama
ções qu·.> tive a honr;~. de ap"eaentar neat• casa
Peço i c:tm <r a lice!lça para transcrevel-a em 
SU!:J. inte;·ra. 

« lllm. e E"m. Sr. co"'-ooend~dor M·moel 
.José S;}J.l'·~S. -Os aba.iso as.;igt)ados, negoCian
tes de; ta pr~ça, e em relação im .. edi< ta e ·na
ca~ "'a;i~ eo1a. a com.p·tnhiil estrada de ferro da 
Leo:"ldina, apressam-se em vil· e~priatir a 
~· ~:x. u seu r.econhecímeato, pela attit11J.e que 
J~ Ex anmn1u no parb.mento parlt -com a dita 
co)Ulp'f.nh.ia. 
~ o~ abaixo assiznados, cn.nsad'ls ds ,sup

por.~-a~ ha ll):l~os anno., ~ ve:t:ltoria..s impoo:;ições 
,[,, COuip:tnhl" Leopoldt~o.. eobra~do 'fr !tM 
\X.Orl.Jitatlles, fiscali~!l.ndo 1ual o :seu ssrvíço 
daudo loq-tr n. r.~petid~s •.1ueixas, sem nenhum~ 
consider.-çoo para com os que pagam ,. sua 
I).Y'i]l tad<L l'~;n la., vem ,preSSU\'080~ !!Q\~citat de 
V. li;c tola a energia e tenacidad·, nas recla
rna.,~õ ·;:; ').UG V- E~. inicioll, e iUC n..:."to. podem 
·leí:.:"r d' produr.ir os ma i> beneÍicos r~•11ltados, 
qu•.r poro com o publi•:o em geral, <J.Uer parti
cuhrmenLe p:.ra a briosa. provin~!3. de que 
V_ !':<. é digno rep<o•entaute. 

4 I)..; abaix:u assi~nad.os re1terão a V. Ex. os 
protestos do se~ mais :>rofundo re;peito e consi
deração. 

Rio do Janeiro, 9 de Outubro de 1882.-J. 
Gone< Pe1· •ira & Cooup., ·Santos. l'ei~eira & 
C''"P·· A. J. R.c.be.iro& ()omp.,J. M. Queiroz & 
c.,up .. l' I ri . ' Costa & Com) .. Costa N'··trl"ão & 
Cnmp., Nascimonto & Comp., Frederico de 
l'rciLas S,uup:tio & Comp-, L. B, Co.brnl & 
Oom;1., :\lcn•.lcs PiM & Qomp., Soa""' Ribeiro, 
Co< ·:> & Com p .. J . J P~ ,•eira d • ~Iara"•• Ma
noel Perein Lib r;lto Junior, J. F_ Ferreira 
Ca:-;si ~no & 1-

10m:'·· Monten~ç;r~l & ·C:Jmp., tr~ 
C. ~!:lia & Lyra. Gontíjo Silva & Comp.,Gnerra 
& ;\lcndes. J?.,rllande<, Andr1110& Comp. João 
Antonio de Olh·eil"~ & Comp .• Rocha Br~chado 
& Comp., Henri•tue>, Sot.rinh.n & Co1o.p. ,. Bap~ 
tist" Helfo!·t & <?'':lll·· _Joa~uim Marques Gui
:uadi'!.", P1nto, !7Ulmara ·s & C·1mp., Maia. So
brinho & Cotnp., Tom•s & Martins, José Eu
g-snio !e .-\t.eve·lo & Comp., Carvalho Faria & 
Colllp., Santi11.go Itm,to & Cornp., Leitd Junior 
& Co 'P·- Gonç.1lves Per~íra. & Com·,., Cotta, 
Pin.to.& _Fi>:ueir,.do, Mendes, Quirino & Comp., 
Jose. F,•ttosa & C:•mp., Braga Cosh & Co,ap_, 
Jo1quün Ber-n:lordino & Com •. 1 Ma.galhãcs & 
Veig-á. Silva Pinto.& Comp., Lisboa & Comp., 
C~rra.zedo & Comp-.• Castro Pinto & Comp ;~ 

Eu quando ~lp~•esentei o ..equerimen.to a. esb 
c•s' fil-o em cumprimento de um dever. Sou 
de ,mt .•. ,lo pela provincia de ~li nas. • compa
nhi·• e s~bvenciontd• por ella e tam-se 'des
"'""'hdo·.e en devo como nsc~l wmar-l'ne conta!, 
e pn~.s-} :\ssegu_rar ~-\o presirl~nte .la e.omp:l.nhia. 
Leopoldina que de hoje por diante, no dessm-
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penho do msn ma ndato, hei de acolnpanbal-& _a 
por e pao.so. . . . 

O Sn. All.ol\~Dm FIGU.P;ll\A:- Pre~h um SGr
vioo relav:~.nte a provincia qn~ V. Ex. repre . 
aenh nast'l casa. · 

O Sn. SO.I.llES : - P~ssemoõ à emissão de 
4CÇ~L'8 gratuitas. 

O decreto n. 7 .!58 de S de Fevereiro de i859 
BUtorizou a companhia. Leopoldina a elevar o seu 
c•pitnl a. 6.000:~00. Po' eo~e. occ..,Hlo o. 
eornpanliia Leopold1na tinha um emprestimd 
fundado a juro de ~ 1/2 °jo . ·.A intenção do 
decreto é clara e expressa: é ~ue o capital da 
companhia foBS1 elevad~ a 6.000;000$, isto é, 
que os accionist•s fossem cb.arnados a entrar 
com esse augmento do capital. MM o que 
fez a companhia 1 Con"va~teu a divida ílllldoda 
a.jurode, 8 i }2em r.lebenrure.• tl ~ 6 i j2 n& im
port&nci" de 3,900 e t=to< contos. Com eslá 
importa.ncia resgatou 11 9 debentures de 8 i j2•/o 
e repartiu pelos accionistas da comp anhia acçües 
eD m caracter de aubsidia.riaa, em pli de ignal
dade com os primitivos a.ccionista.e, na importJn· 
eia. de i50 o,1. ! . 

Do relalorio a~re.•entado em 15 de Março do 
corrent' anno vê·•~ que o presidente da com
panb.ia., poeeuia eptíl.o 600 ae<_:.ões. fico u_ poa
•uindo L549. O diroelor, Barão de S. Ger~ldo, 
poBiuia 272, qu e :ficaram elevadas 11 603. A 
r.ommis~o fiscal da. companhia. ém seu par~cet• 
diz clara e terminantement·J· g.ue as · ac~õea 
e1nhtidas no valor do ~mprestuuo contr~hido, 
do bene:fieiari,..., intitulon-as de beneíici-
ria.a ! . 

Or11., pergun~. eu : a companh.i~ t inha a íaeul
dr.de de conkahir u m emprenimo, fundar uma 
divida p"-ra repartir sua importancia em ncçõ ·s 
pdoa~ccionistos 1 Quem lhe deu dir~ito para 
liSO 1 O emprestimo ficou sobrecarregadissimo 
até uo seu rosgate. O emprestiloo foi de 
3,600:800$ e nas seguintes condições. como 
eon•ta do relatorio de !881. (Lé.) 

O emp~eatimo de · 3.600:000$, juros de 
6 i j2 °/o e :unor tizaçào de i •/0 , determin• a 
a&llllidado ·de 270:()00$ e "' liquidação eUl 32 
Mnos. 

A totalidade dos juros pagos neste prazo é 
de 5.040:~_sue reunida ao capital eleva-se 
a s .MO:OOIJ$000. . 

Diz o _relat.orio de :f88i: •Segundo o antigo 
em~reatuno os euea.rgos da compan hia eram de 
414;000$ inclui~a ,. amortização. Na:s condi
çGes do novo empr:.stimo ha um saldo de 
U4: 000$•, etc,, etc. Disto se conclue que os 
aacargos d<? novo emprestimo sio de 270:000$, 
o qu llll() e · en.cto, porque esta i<nportancia. 
r~preseniA a annuidade exacta de um empres
lt~ de 3.600:000$. nils condi çõls do.qnallo 
fa1to _pela companhia. e a imp.ortancia. do em
~resttmo realmente efl'ectu~do, segundo ·ba
lanço. de Dezembro de i 881, é de .3.917:600$, 
para Jnros e amortização do qu~l é n e cessaria 

daquellea, repreaentat ivos .doi 3.600:000$, não 
vonecndojur a noon se1uo &mortizados,e assim 
d :veou-se eom~lotlll" og juros e amortiz•ção 
par~ ellcs, o qa!! d:l :>.annuidad~ de"23:820$000. 

E os em y uanto ficou sobraca.rrog-ada a. divida 
da companhiDo. 

Jó. v é a cnmnl'S. quo o relato rio o,em diz pre- · 
oisamente como foi 1<lita a tran.sac~ão. 

O presidente d~ Qlmp~>nhio. Leopoldia~ fez 
publicar pelos jornaes um nb&ixo-assignado de 
diversos negociantes dest~ praçf., dizendo que 
o. comp!l-nhia r epõe os abatimentos ·que a eotr a
da de fe•·ro D. Pedro li fa.z ás mercadoriai. 
Ora, eu nunca neguei isto, pel o menos ·ni!o Ilie 
r oco•·do, mas preciso liqui<b.r agora e·ste pollto 
pa "" qn1 a companhia .não continaé a es~: 
calar com elle. 

O art .. !lO das tarifas da estrada· de ferro D. 
P edl'O II diz o se2"tlinte (Ui}: . 

« As mercadorias taxadas :~os preços da, clas
ses f a o. 3> da tarifa n. 3. ~ue provierem de • . • 
JU • • destinarem n graudu distancias .das e;.
ta~õas da oatr~da,BO,jll. qu:U fôr o mor.lo de tl"an
:tJ•orca alem deata, com etcluslio unicamente 
da na,•eg-açtlo m:>ri tinu., goznriO das seguintes 
relucções sob1·e oe rospootivog p1·eços, a saber: 

Kilomelros 
De 20 "/o ai a diata.nci~~o fó1· !lo 

in• i• do.. .. . • .. • . . .. . . . 100 atei !50 
De 30 °/o idem idem i dom .. , i50 até 20Q 
\.Je. -1U •/o id 111 idem id ·ru... 200 ate 250 
De 50°/o id~m idem idem... de 250>-

0ra. este a ;alimenta ó feito ~a mercadorias 
ern geral ou u_, co>upaahias de estradas de 
fe. ro convet•genteç 9. D. Pe .ro ll ~E' daro quo 
às merc~dorias, venham ellas donde vierem ; 
e ntretan to, a. com:Janhia Leo;,oldina entendeu 
4 o~ os llbotirn ·ntos eram feitos ás companhias, 
., e ella. que se i ncumbe de regular e liquidar 
esses abatimentos com o; intere•sados. 

Invocou o -pr<!sidenté do companbia Leopol
din! a autorich:d a muito. respeitavel e compe
tente do nosso cullega. o Sr. Feneira Viallna, 
dizendo que a oompa.nhia lmvia posto em. oxe-
cuçio o plano do nobre deputado. . 

Or:>, vejamos qu:U o projeeto ·que S. Ex. 
apresentou net;ta casa na. sessã!> de 20 de Abril 
de i867, e que lamento não tonha sido inclaido 
na ordem do< nossos trabllhos . 

Diz o §5• do art. i• desseprojecto (lê): 
« Ao obrigações serão ~>nút1Ídas na propor· 

çãa do kilometro em trafego, e nunca por an-
ticipaçíio. · 

« § 7. 0 O e~cesso e anticipaçilo da emiss.io 
sujei t~ os directores e o gestor ás penas do 
art. 9' dr< lei de 3 de O ut11bro de 1833 ; nas 
de COlllplicid.ade do me~mo c1·ime i ncOI'l'orâ o 

. eng enheiro d:J. companhia . pelo certüicsdo , 
qua:nd_? con_vencido de falso, para autorizar a 
em1ssao ant.lc•pach ou excessiY"a . ~ 

uma. ann~ida:le de 293:820$000. · · 
Esta di11'erença é provenionte da. emis•«o 

dos 1,588 titaloa (excesso d~ -autorizad&) oa 
3l7: 600$000. -

E ' clar? 'lua pelo projecto se sujeita. ao crime 
de moedotr:J t:• lso o gostar que fa.z a emisslio 
ae debcnt.,res para fim que B~o seja prolOn
g amento da linha. Ora, o caso da companhia 
L sopoldina não era <la prolon gamento ; ella 
fundou. uma di \ida que b.a da .e r resgatada. 
entro os propriOI! accionistas, e repa.rtiu logo 

. Ora, não ae deve suppor que os títulos emit.
\idos por este excesso •ejolrn de nata.ro•a. divcrs" 
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entre elles em ~cções a. somma dessa di>·ida I Dutra exm·ilitancia. commetts a companhia 
fundad1, 'i ue só senl resgatada no Ji.m de 32 Leopoldina no ir~ te do sal. 
anuo!, c que só p~cri~_;.-n ter valor no. prepor- . EU~ ó ncgt>l!ia.nte de sn.I, e qu~i~ru:n-oe os p~>
ç.ão em que a amortt~açao a e foS1!e faze!ldo. ticnU.res que, sempre que de!pacha.m esse ar-

Nada disto se fez na companhia Leoeoldina. tigo, ha domora., inbrrupção G inconveniente• 
(Numercsos apo1ados.) . taes, que elles são forçados a ir comprar o ge-

Q~ll.do. ti-.:e a honra de fallar no dia 6, apre- nero à. companhi:> negociante. 
sent~t as tartfas da estrada de ferro Leopoldma, 0 Sr<. M.l.nn,.;ao CoNUGEM :- A Yerh~ 
<l ho.~ peço aos meus nol>rJs _collegas 'l. uc as - Commisc'lo- é cobrado. pela e~trado. de ferro 
e:-.:am1~e~ p~ra ver qu<l eu nao avanc,,I uma Leoooldinn ~ 
llrOpOSIÇOO lUB:<a.Cta, . -

VozEs:-Não éneC•)SS~rio. o SR. SoAn:os:-A estrada cobra, como const~ 
do ~ecibo. 

O Sn. SoA.n:Es:- Alem disto peço ainda. OSn.1L~RTt~:!oCo,.;TAGE:<:-Deiesteap"t" 
permis~ão a V. Ex. pllrll. mandar á mesa. di verso& po.l'& provoc•l' esclarecimentos. 
reeiho3 de cargas e fretes, pagos no Ri~ d~ J~'-' 
neiro, ps.ra •• ver o desproposito e a exorbi
tancia que a oornpmbia Leopoldina cobra. dos 
pobl'es l~vradores. (Apoiados.) 

VozES :-A queho é geraL 
O Sa. SoAr.:es :-Tenho aqui talvez 40 ou 

50 recibos, e vou let·alguns a esmo. 

'o Sn. SrLY'-'NO BRANo:í.o:- V. E:~:. estú.· 
presland~ um relevante s&rviço á noss·, pl·o
vincia .. 

. Q~ Sr.s. C.U!.Y.~LHO Rl!lZE:s'Dll' JiJ ÚLYl!PrO VAL-
LAD1o ·,-Apoiado. 

O Sa. So.<R:>:S'- Vou ler um deste• rocibos, 
tirado ~ es:no (lê) ; 

« Comp<lnhi<L Esrr~tda cl~ Fern Lcopo~dina .. 
-R~eebedol'ia. 30 de Setembt•o de 1882.-Nota 
n. 410S,-DeapezaG que pagaram os Srs. ArMljn 
Fer~~z & Comp. de çommiss'ão do Sr. llbnoel 
Fortunato Ribeiro, vindo àa est~çãa de Cal~
guazes, remessa n. 7~L 
Frete na companhin,de 48 saccas jl~-

sando 2,856 kUogntannas ...•...• 
Commissão ........................ . 
A1ag:uel dos saccos .............. .. 
Direttos provinciaes .............. . 
Suppdmeal.os .......... -. · •• ·• ••. •. 

Frote rla. astrada de ferro D. Pe-
dro H· ....................... . 

Ahatimento dtt. D. Pedro li. .....•. 

91$520 
8$.~80 
5s760 

42S120 
38$10:1 

iS6SilSO 

122$>20 

:308(;600 
24.'$240 

284$360 

< Rio da Janeiro, 3 de O utubr~ de 1882.-0 
ajministrndor, N Tinoco.-. 

O Sa .. Jo:i.o P.ENtno:-Quc commisslio é essa? 
0 SR. SoAD.ll:s:-E', prJvavelrnente, mais um 

aug meu to de frere disfarçado. 
Todos nó~ so.b~mGs qu~ da côrt~ s.a Porto No

vo do Cuaba h~ 280 ki.lomctros; do Porto No1•o 
a Ub!i a disbmeh é in~no~ de cento c tantos. 
(Apartes.) 

O SR. SoARE• :-Tenho outro ponto a liqui
do~. Chamo p•rticula.rmente a aUençiio do 
nobt·e ministro da fazenda para o procedimento 
do. comp:mhia ~ rospoilo dos recibos, em que 
não emprega o sello adhesivo. Não me consta 
que :. Companhia Leopoldim !:!'aze de qua.lque~ 
privilegio a este respeito. E' uma excep~ão 
11rejudicial ilO t~lC~Ouro. 

O Su. A:; munE FtGUEIRA:- Só 03 recibos 
osaignados r•clo chefe do trnfego gozam da 
isenção . 

O Sn. SoAm:> :- Os recibos de que trato não 
são do chefe do trafego (mostrando). Aqui 
estão &9<ignodos todos pelo administrndor ~ 
dalltodos da recebericl'ia. 

Si a companhia não tem & faculdade da dis
pensar o sello nos saus recibos. peço particu
larmente ao nobre ministm da fazenda que lilç~ 
coro que eil" cumpra o se11 de,·e~ a re~peite a; 
DOBS~S leis fuC.le5. 

Jà ctu~ tt·~to de impostos dem traze~ ao co
nhecimento da. camara o pro:edim ~nto da Com
panhia Leopoldína. em relo~iLo 6. nlf~udega d~ 
côrtc . 

Quo.ndo ülhva nesta caro~r,.. o I:lGU n~~re 
amigo, o honrado Barão dt Leo ;JOldina, sob1e 
ne:;odos. d~• companhia, dei-lhe um apa.l.'te cE
zendo que a companhia er~ um estado no _e,
tado. 

VozES :-Nilo p0d~ aer. 
O Src. SoAr,Es :-Mas a companhia tem peio 

menos essea desejos d~.sd~ quQ nio c:..l~Pl'e o 
.seu deYei'. 

A comt,~n~lia L~opoluin~ ézspachou em 2.3 
de J~nci,:o de i878 o ~ogtünte material vindo da 
Liverpool no brigue al!emão Hodú>g, cnt~a~o 
a 18 do mesmo ruez : 

5::3 trilhos com sele metros cllda um, 
p ; sando ............... --- ... . 

55 amarrados contendo 1.!00 chapa' 
de jnncç.:io, ;1~s~ndo .••.•.•..• 

9 cai:-.:as contendo 12.0·:!0 pregos 
com cabeça, p es;ando .•••..... 

l~ilog. 

71.0[)0 

Z.5ü0 

2.5()() 

76.60) 
Ê:m. todo o caso a estrada Leop~ldina tem utr 

~ercurso, comp~eh.euden:io o ratu~l, dB 214 ki- ~ud,o no \'olor}e 3:000~ p2.rn. pn!r"'monto <'.os 
lometros: e si ds côrte ao Porto NoYo do Cunho a •,o de expemente que llllllortararo. em i50:\'. 
a distanei;; é do 28:>. se=e-se que"' eomparrh;• A tonelhd > d2 trilhes de :\ÇO e accessorios L:. 
Leopoldim. cobr.; u1;, f;e\e .muito rna~or do q_ue portant0 ,~.Yalbda. pe)a _c~mpan_hillo· em 33;)144 
se p~ga na estrada de ferro D. Pdro 11. i parn p~l:'amcnto de direllQs dendos ao Eshtlo, 

Y. Y.-44 
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e todos sabem que o minhno preço d~quelle 
material oo cambio da então Aeria 80$ 11 tonel
la.da . . 

A mesma oomp~nhia. despll.Chou em 29 de Ja
neiro do mesmo anuo o seguinte material, vindo 
de Livorpool, no lúgar ouéoo~Rio, entrado a 25 
Jo dito !MI : 

li':JLIJGU,A.Uli:J.il 

480 trilhos com sete metros cada. 
um, pesando. . . • • . . • • . • • . • • • • 63.500 

4.5 amarrados, contendo 900 chapas' 
de junoção, pesando. .. .. . • . • . i. 1.00 

64.600 
tudo no ,•aloc de 2:000$, 011 á nzão de 30$959, 
para pagamento dos direitos de 5 °/, de expe
diente. 

Tenho em meu peder • certidão da alfan
deg•, que eonfirma o que acaoo de dizer, por 
onde se prova. que a companhia até alli tenta 
tirar proveito. 

O SR. A~'JJRA.D:ll F!GUEIRA :-Goz~ d~ isenção 
de direitos e ainda quer sophism~r os~ oi o de 
e:xpediente. 

O Sa. Sa.U\ES : -Volto, Sr. preoidentc, à 
questão mais importante para mim, e que 
se prende à subvenção que dá a. minha pr<>
vincia. 

A pro~incia de Min~s, tendo prestldO â. 
comps.nhia Leopoldina a l~rg~ sc.bvenção d!! 
mil e t~nto~ contos, devia. ou não ser ouvida 
na enril;são de. debentv.res e na partilha entre 
amigos, de acções sub3idiarias, benefieiAri.:.s, 
gratuitas ou o que lhes queiram chama~ 1 

Não entendo nada.. de diteito~ m~s a. casa é 
rica de jurisconsultos e en Fergunto: não tendo 
sido ouvida a província a respeito dessais ope
rações. não tendo os está lutos da companhil 
autorizádo semelhante t'ansac~ão , tend~ o de
creto que mandou elevar o capital a 6.0ÇO:OOO$, 
dechre.d·l fic•r jsto permittido, o que quer dizer 
que fosse feita a chamAda de capitaes pelos 
sccionistas, e ou não nullo de pleno direito o 
procedimento d3. comp·anb.ia ~ 

O Stt. ANDRADE FrGu~m.~:-Não ,0de pre
judic~r a província de Minas: elh tem o direito 
de reclam~r a ra~tituição da subvenção (Jf ui
tos apoia?los.) 

O SR. So~RES '-Aceito e a preeio, com todos 
os respeitos, a opinião do nobre deputado como 
um dos m~i• C9D>.pelentes n~sta mate ria.. 
(Muitos apoiados.) Port.a.nto, a prnvincb de 
Minas tem o direito de :>nnu!lar est" transae-
çãci... . 

O Sn. ANDl\!DE FrGU.EJJU:-Reclamar a sub-
venção. (M,.itos a.poiado.s.) · 

. O Stt. SoARES:-••• e eu invoco toda energia 
e imparcialidade do illustre presidente de Minas 
P;tra. que sejam garantidos os interesses <la pro
~l)za. 

Os Sns. AFFONSO PEl<N.I. E .StLvr.wo Bl\.u;nií.o: 
-Apoiado. 

.O Sn. So.o.nEs:-0 facto foi: àenunci.do por 
m1m nestA ea.sa. Como depu.lado cumpri o meu 
dever (apoiados) e o go~erno cumpra. o seu, 

afim de que uma companhia subvoncioll&da 
não tenha a audaeia de totn.sr cGntas a um 
membro do parlamento, no cQmprimenw do 
seuMver. 

Em· q_ue pai~ estamos? (Permi\ta·me a ca
mara que ea falle com energia), paiz em que 
quando o representante da. na~ao leranta 8~ 
-voz neste recin.to,p.ara. tomar eontag a \ll'n!t. com
panhia subvencionad~ pela província que re
presenta,. tem de 8> vec no dia. seguinte diante 
de um director dessa companhia a fa.zer-lhe ca
reta., como se ellas pudessem intimidar a al
guem! 

Sr. presidente, peço a V. Ex., como interme
diaria mlis immedia.to do ministerio, que ob
tenha que o aobre .ministro da agricultura em
pregue toda a sua energia, afim de que a 
companhia L~opoldina CWllpra o seu. dever ; e 
se é ~ssivel que a minha voz erguida neste 
recinto ecó~ na capilill de Ouro-Preto, peço ao 
actual Sr. pr~sident~ da provineia que, 11em 
perda de ternpn, mande que a mesma. compa
nhia cumpra a ehusu!a qae lhe im.po2 are
yisão das tarifas, e que ponha termo à extorsão 
(permitLa-se-me a expressão), qae ella está fa
zendo a toda a'quella zona de plantadores de 
cafó, de fumo e de corea.es. 

E' neces3ario que seja ravieta a tarit:> dos 
~reneros de importação o exporta<;ão,. de modo 
que haj~ o trafego mutuo oom a estrada de 
ferro D. Pedro ll. A. wmpa.nhi'a Leopoldina 
não pbde continar a fazer O> despMhos, como· 
está fazendo. 

O 9ae essa. comp~nhia tem querido evitar é a 
fis~alisação da D. Pedro li. 

Qc.an.do o ex-ministro d.e. agricuHura, o ill11s
trado Sr. conselheiro Sinimbú, reuniu na re•
pectiva secretaria, o Sr. Dr. Passos, ·entilo 
dü·ector da estraM. de ferro D. Pedt·o li e o 
presidente da compa.nhia Leopoldina, este teve 
a ingenuidade de propo~ qne os fretss dos ge
neros q ua têm de t~ansi tar pelas duas estradas, 
fos~em arrecadados pela compnnhiA Leopoldina, 
para esta entregat• depois ã estrada d3 ferro 
D. Pedro H o que lhe pertencesse. 

Não se po:lendo chegar I' nm accôrdo. o il
lust~e Sr. Sinimbú ainda convidou ao meu dis
tinc to eomprovinciano 'en:tdor por Minas, Sr. 
eon$eib.eiro Affonso Celm, para servir de media
neiro, afim de ver se era possiv~l esse accôrdo. 

O SR. AFFONso CELso JaNlOR:- lncumben-
cia esta que clle nao aceitou. · 

0 Sll. SOARES : -Perdão ; ist.J niío foi of!i
cialmente. 

O smador per Minas, apezar de ter empte
gado todos os esforços para estabelecer o tra
fego mutuo entre as duao estradas, não pOde 
conseguir isso da companhia Leopoldin~ • 

O Sa. AFFoNso CEL~O JUNlOR dá. uma aparte. 

O SR. SoAl\1!:$ : - Elle o fez apen&s como 
amigo. Não pooendo chegar a accôrdo, re\Írou
s9 imrnediau.mente, Illâs a sua opinilí<l foi fa
voro:vel & estrad~> de ferro D. Pedro U, e con
traria á àa Leopoldina, isto é, que devi.â ser 
entr~gue á de D- Pedro !I o trafego mutuo, e 
nlio :i. Leopoldina. 

O Sn.. AFF<>N~o CEuo JoNzoll :-Apoiado. 
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. () Sa. So.uuos_: - DiantG dessa opinião do 
Jlllbra sellador por Minali, o presidente da. com
Jl&nhia. não quít mais entro.~· em aceôrdo, e ILI.Ú 
hoje não se tem estabelecido o trafego mutuo. 

Q Sn. A FFONSO CJ:LSc JUNIOR : - 0 que esse 
Je.nador reclalllott ainda h~ poueotompo no se
_nado . 

SR. SoARES'-Apoiado: 

cOm as outraacompanb.ia.a têm-ae chega.do a 
accôrdo, o trafego routuo está em execução, e 
quem arrecada os frelea é a estrada. do fer.o 
8 . Pedro li . . Nin póde maia continuar fl88a ano
muia q11e a Leopoldins. pretende me.n~r. 

era quer a ealn!\ra saber a rado porque a 
J'..eopclldina se oppõe ao trde&o mutuo, prmci
palm.ente nos generos de importação 1 E' esta: 
ürna. casa qualquer de' collllllercio ma.lldll des
p •char iOO volumes, a companhh recebe-os e 
dl. a. seguinte nota. : « O Sr. F. pagou o frete 
de iOO volumes, · na importallcia do ra . .. sem 
discriminar, e leva o despacho á estrada D. 
Pedro 11. O 'I_U& li se segue 11ão aei. O qu• <i 
~~to é q~te as outras companhias que m~ntêm 
trafego mutuo can a estrada de ferro D. Pedro 
11, d !scrilllins.m oa volume•, o peso • a impor
Wicia, como por exemplo, a União Miaaira, a 
Oest.> de Minas, ete. 

0 SI\. J . P.IINIDO : - S. Páulo e "Rio. 
O Sll.. So.;,nE$: - S •. P aulo o Rio tambem. · 

Emfim díseriminam todas as estradas q11e têm 
trafeg-o mutuo. 

A companhi• Leopoldina. .insiste em evitar o 
trafego mutu~; porque 1 
. O SI\, S!LV!Al'IO BMNDÃO :- Ella U ~abe. 

(R iso.) 
O SR. So.utES :-Deve hanr ulllA razão qual

q_uor, pois que pa.:ra. o!h isso al.é evib.ria. gran
des incommodo~ e despeza•. 

O Sa ,. A::o~DRA.DE FrGUE.I.RA :- Não o quer por
quo tem uma l<>rifa variMol, eom o maximo e 
~om o miDimo ; cobra o qoe entende. · 

O Sa. SoAUES :-Pois bem; e lia ai!Sim :ficaria 
rosS'a:n·dada perfoil:ullonlo. 
· O Sa. A N»ltAI>x FIGUEIRA : - Não ; e!la não 

quer abrir mão desta tarifa, pelá qual cobra de 
cada fregaez o que lhe pareee . (H a outros 
apa1'tcs.) 

O Su. So!US : - B' verdade. 
V~a terminar. Sr. presidllote, ma. ~utes do 

farel-o, peço a V. ' E:;:. que me permitta de-
eli.r"'r o seguinte : -

O president e da compnnhia LeOjJoldina eu
tea.de que prestou um grande e rol~va.nte ser
viço á minh~ provincia, pond()oae a fr enta dessa 
empreza . Esses melhoramentoe eão da época. 
Si elle nàG se tivesse posto :1. testa desta com
panhia, é muito provaveJ que tiveasemos cousa 
mu~to melhor, porque. a tona ~ riquissims., 
mutto popnlos"' e mutto productlVA, e talvez 
llle&mo que a estrada . de "ferro D. Pedro li se 
t ivesse prolongado por abi. · 

O Sa. J, ~'m)O:-Muito anl<>• de organizar
se a companhia Leopoldina, jâ o Sr. conselheiro 
Ottoni fullsva da. di~ecção de:>sa estrada. 

O Sl!. SoAJU:s:- Portan to, a companhia não 
foi mais do que uma parasita, que nos a.ppa
receu; q11e esta. sugando o dinheiro da provillcia 
e onera.ndo a expor taçilo da provincia de llfinas; 
nem lllais nem me110s. 

'Termin,ndo, Sr .. pre <id~nte, f:u;o a seeui.o.te 
declara.ça:o : pód.e a. collipa.rihia Leopoldina en
cher oa jornaes ;, nio lhe ds.rei a nlinima. res-. 
posta pela imprens~ . (Mui to bem, muito 
bem.) 

OSr. L eopoldo de Bulhões 
~~ oréi,m) pergunta si está préjudicads a 
urgencia. qoe a. camars lhe concedera na ses
são anterior, parecendo-lhe que não e!tá. 

O Su.· PaESJDEm'E dec~an que ealá preju
dicada. 

C SR. LlloPoLoo DE Bu~HÕJ!s requer enlilo or
~ncia por tO minutos na oeguinte UEIIIS~o para 
<l1!<lllpar-se de 11egoeios de $Ua provi aeia. 

. Consaltada, a calllara re•olve pel~ aflirma
hva . 

São mais approvadas .as ru•gencias para a ae
guinte sessão requeridas : pelG Sr. Auguato 
Flem-y, de 1.5 roi nulOs; e pelos f\rs. Almr.ida e 
Ollveir:>, Rodalpho Dantas e Barão de Gu<lhy, . 
de 10 minntoe c.s.da wna.. 

ORDEM DO DIA 

Votação dtJ. 2• discu$são do projeoto n. 190 
(credito a o ministerio do imper1o) cuja ducnsalo 
fiooa encerrada. nl ultima sessão. 

. Posto a ':o tos, é approvado o projecto em todo.~ 
os sens nttigos. 

O S11.. Esó!lAGNOLLE TAUNAY: (pel" ordem) 
reqner diep&nsa de iutel'!lticio afim dG ~ue o 
proj ecto seja dado para a ordem do dta de 
ama.nhã:. 

Polto a votos o r equerimento é approvado. 
Coatina•ção d~ 2• diacu~são do projecto 

n. 2<18, (ftx.nção ~e forças de terra). 

O S r . C arlos AJronl!llo (mini~tro 
dn g'IAer~a; si/meio)'- Sr. presidente, eu 
não q uizere. tOill!l-r desde já a palavra. neste 
deh•le. Preferiria faz el-o de !'Ois que em !XIais 
de um .discur110 a illustre opposição se tivesse 
amplà.mente pronunciado. Coa.vidado, 61ltre
tanto, a emittir s. minha vpinião oobre os a.s
sumptos de que tratou o nobre dep11lado pelo 
i• districto do município neutro, entro sem 
mais detença n~ cliecu..,ão, para tentar uma 
ligeiN• resposta ao discurso com que tão bri
lhantemente S. E:s:. a iniciou. 

Prembceo.do-se do. amplitude que os estylos 
têm facultado aos debates de fixação de forças, 
o nobre deputado eonea~rou a primeira parte 
desse disc~rso ~ · aprecu•ções politicaa de cen
mra à sitna.çiío, occnpl'ndo-se sollleute n!L se
gunda. dos n&gocios r elativos á administra.ç!o 
da. guerr~. · · 

.A situa.ç.~o liberal, é S. Ex:. quem. falia, 
tem sido 111M Jli'OV&Çiio·, um deséngano eruel 
pa.ra o paiz ; oll.t tem .úlseado o seu progr:unrn• 
e menlid3 a todos oa seus compromissos. 
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· Promeltcra. a verdade. d' orç>mento, ores- u sim inquinado de todos os v.ie.ios regesse, não 
t:>bolecimento das finanças, e 3pÓ! ·Jongn e sórnentA um, maa dous exerc1CI06 consecutivos. 
bborio.a sessão de quasi novo mezcs, ll.pre- (.ipoic.dos; trocam-se numerosos apartes.) 
aent~ um orçamento dese9 uilibrado, em que Devolvo, portanto, todail as i ncrepações do 
o àcfi.ci t de alguns milb:;res de contes, n:'io. noke deputado pelo municipio neutro, refe
só den•~nci~ :1. o~stinação nos p:u;~W.os erros, rentes :l.O orçamento, a S. Ex . mesmo e a cad~ 
co1uo adianta novo passQ para " ruin~ do I U!Il de se~s íllusb·es co-r~ligionarios quo tem 
thelouro. · 1 assanto n" camar:>. . (Ap01a.do s.) 

Promette•o. t:l.mbom feformas liberaes, que. Devolvo-as com direito ~ ... nto f011;s fundado, 
:>.mpliass~m a esphera de acção do município o quaeto "inda. ha p?Ueo um doschefos.da illastl'll 
da. p;·ovincia., golpeando :r. eentralilia{'.:iO que os opposi~ conservadora., com in teira. franqueza. 
• trophin, o entrebnto, lo"~nto: m:lo .eriminoaa. declarou do alto de.ta. tribuna que aqnell:. vO: 
eontr" o Mto addieional, fedndo na. assemblea laçio th·eralogar, a despeito do go1•erno, contra 
pt·ovincial de Pernambuco os principi-,s fund,;- a sua ,·ontade e seus pbnoa. 
~nentoe> dessa. grande lei de descmtrali sação e O gabinete, disse o S1·. Andrade Figaeira, não 
!iberd~de . queria o orçamento biennal. Procurava conser-

SiJ.o esses, Sr. presidente, os capitulas de vara cama:·., a.dstricta. a. 'VOtar o orçamento rios 
~ecuSAção long&mente desenvolvidos paio nobre ultimos dias do e>:ercicio, como meio de forçar a 
Jepu.tad.o, eom os qu11.~a espera. S. El::. obter a oonfi.an~ dacorõa, p•r& mantet• a&itua.~.ão, que 
conàemnz.ção perpetua. da. _actual situaç:!o pdi- vacilla. e s o. espha.."<lla. Foi iss? o quo determi· 
ti~ e do P"rtido liberil, que 1> t·:m man tido e non, segundo as d.:clara.ções de S. Ex. , o pr~ 
~poin.do. ' cedime!l\0 d" illustra opposiç[o, qae, com um 

.M..o S. Ex., permhtird, ao menos, gue por civismo o desinteresse, certamente muito para 
alguns momentos ~e fac;.:1 tambem o~ vil· o. voz lom·ar, veio em au•ilio da coroa com haoeas, 
õ.~. def~s(l.. _ Uffpus do orçamento pror ogado. (<ipoiaàos • 

Quanb ao orçamento, for:>.m auteetp~<~os os apartes.) 
jUÍ7.0S que externOU O il~str.e r~pr_esen\tl.nte da Já ve, po~t1nt0, o D·?bro deputadO a q_uem te
CÔ~te. O or~mento nllD ~ Mn~a ?ma obra nho ,, hoM3 do respoll::le t• que .llio póde lllAis 
co.mplet:. . Esta ~m elabo:aç.oo no par~!"ento c lan çar i conu. do pa.rtido liberal O$llefeiws que 
pode ~fl'r.er mod1fie~õcs tmpor_b!Jttl.s: Ja no que en::.:erga no orçamento. OJdendo á dur" lei 
respe1ta a d~peza dos do~s numstel'!os da f7- da nr,cn.•sidade, com elles nos conforru:wamos 
~enda e agr1~ultura , prec1sa.m;ntc o~ qu~ m:-ts •penas por um ~nno, por um unico exercício, 
·;espende!", Já. pelo q?e toca a rece1ta ~bhce. na cspsrs.nça da co1·rigil-os tão depressa de novo 
~·-o lmper10. Os , alzai~smos, por ~auto, com ~~e sa reunisse o parlamcnw. Foi a nobre opposição 
Josou o n()bre aeputad~ na1:l. tnm de defillltt- eonservadora quem !lmpliou, qu.em estendeu n 
:os" tanto basta J?•f(l. sere~ _de todo o J.'Onlo ma a.cção malofic3 sobre o p:!.!Z, com esse pla.uo 
tnfundlld•cs as tr1s~. previSces q~e nellGll do o.sst1lto ao podai tio fr:l.ncamente revelado. 
S. E:t. bo.seou. (Apo•ados.) . . . (Apoiados, nao apoiatlos e a1Ja1't cs.) 

O parec>r, recentell}ento sabmetl.ldo a cons1- . 
deração d:l. camara v!talicia, pela respectiva Senuo~·es,long~1~e 1n1m o r:e

1 
nsamento de. c2n· 

com::nissão dG orç3mcnto, deve tQr conv~ncido testar "' 1mpec~~. b! ttbde d3 1 lustre o;> ('OSt~ao. 
ao nobre deputado do qu.~nto foi injusto c lll'C - . Recolllteço-~c mco.mpetente .e saspetto para 
cipitado no' clamores que levantou. J•l&·ar de SLI~• 1nten>ues o ~<JUlla t>~· o seu pro-

Alli, com eifeüo, so domonstrl ql](), coneP.dido ~tmO~lto. · . ,. . . 
0 iusi :ruific:.nte :mglllento de impostos :>ddieio- O patz, _sem dnvtdo, um <.i.I:> lho P:,dJ r3 ~nt.' s 
11:~03 reclamado pelo governo rastabelecid:ts rl3. ~tncertd(l.de com q ae, em vobçao J?-Onunal, 
em sua integrnlidsdo slgumas \:erbos dn receib ~0J~1t::' 0 3ngm~nto da i O. :f• so~re ~=poeta~ 
c devidamente l\Vnliade.a as rand:ts pllblicas, 8 9_ ad~tetoMeB, como e~eessn~, proJ~dtctal , vex~
~;undo 0 sys:e:M proconiso.do na Frtm~.a pelo ton o par.1 o. p~pul aÇ<~o, ~ cmco mtnutos depoa;, 
m11stro Léon S:.y, ayatemn que aill<lll inelho"' em~ vot.-..çilo tamb~m n~rmnal, decreta ~ue ess<• 
Q~ a.d~pt;o. ao nos•opai~ , em ve~ de ú~fici t, ~pro· au,m?~to perd_ute pal dous nnn~s,. ouse. dous 
~mtar:i 0 orçamento um saldo real não inferiot· c~erctc ios. p~.o dobra.domcnt3. s,bi3 i!. .POtlUla
~ 300:000$000. ç:~o d~ lmpono, só 1'nr~no ::h1 se Ih~: afigu_r~u 

Aeaim, Sr. presidente, a. cornmilisão de orça- um trüh~ escuso o stnu~so, _qtte ~>ree•" facth
mento do semtdo tomou a seu car ;:o rofutar do tlr o a.ccesoo :\0 poder. (.4potados. r:·a•·tes e re-
modo cabil e .eloc1ucnte ess:t parte d~ discurso cla':aç~rs .) • .. 
<!o nobra a~putn.lo pelo :1• distriet.o do Rio de Na.o fuço COI:rmen\~riOS, Sr. PL'CSt<:Onte; quero 
J:t:nairo. ppoiarlos c apartes .) apenas ro.gis.tl'al' :ts _r.:l-w;:as d_o nobre d ep3tado 

Quero, porém, viv~r em p~z com S. e~ .. pcla prOV11lCltlo d'! Rio de Janetro, ~uo ,,ncotl':lln 
cujos talentos me inspiram dccididasympathin, J d~as c?nfiss!íes tmportantds par~ ,o•. que •!e 
e estou mesmo dispoBto a eonc~der que o or~- 1 ÍL!-Iuro lnten.~om e3~reycr noss!'- h;soon>:, aprc
m~to ultirn_amente vota~o pela car~a.r~ ó defe- ctan.do ~orn .1mparc13hdode ~ JltStt~a a md~ln o 
CllVO, defotlUOSO O est:> deseqmltbrado pelo all oBnCli!ftClaB dos dous ?artJd.,_,, que se "!jl\altt 
d'-ficit . · • no scena~io polilico d~ "etcalidn.de. 

Nem assim poderb o nobre depullldo invo- Prhneil':l: o par tida oonser•ador do besib em 
cal-o como argumento contr:> o. sita>çiío liberil, stlj eits.r o paiz por dons annos a um orç3mento 
desd• que S.~"· votou, como todos os SollS colle- desequUibl':l.dc, ruinoso, :1. um or~~mento que 
gas da ~ppo.~lção .cO!J.Servadora, os~ensivamente disputou. ,·erba. tXlr ,·erba,artigo por artigo,a um 
O sem dtsc:-ep!'nCJ.f'., para CJ.U~ esiê orçamento orçamento que sempre eom1l~tou e e:ondemnmt, 
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desdo quB seja esse o preço do poder . Omnia 
pro domi11atio:n.e. 
Se~unda : apezar da r<lforma eleitors.l e do 

applauso unisoao com que o paiz intei ro a aco
l~eu, como pronll.llcio da reg~neração do ays~ 
te.ma conatitucional representativo, conti.núa 
esse 11artido a ver na corôa o supremo arbitro 
das süus.ções políticas, e rnanobra com o orça
JD.ento por. galgar c podor, quando nlo tem 
maioria no p$rlamento o n&o ha muito viu as 
proprias idéo.e repollidas pelo paiz, na. mais le
git im.a, na mais purn da.s eleiç.iles em qtte ollo 
tem sido chamado a prononeiar~se. (Apoiados 
~ apartss.) 
. Que edifica.nte exemplo, Sr. presidente, que 
fe cunda lição para o futuro. e, sobretudo, que 
contraste com o procedimento cheio de ci\~Smo 
c abaegs.ção do pattido liberal ! 

ERse triumphon em i878. A sua victo?ia 
ioi tão comple~ e glorioB&, como as m• \s 
gloriosas e completas que ·têm regis!tado oa 
nossos faslos políticos . 

Entretanto elle não impoz a. lei do vencedor; 
não en:tergou vencidos nos adversarios que 
tanto haviam ocombatido e vietima.ào . Respei
tou e prot€gem os seus direitos. A yaz, a calma 
profunda qtte l'einou em todo o pau denuncia
vam a ausencia absoluta da reacçilo, qu~ al iás 
as persegni~õesd& ontr'ora poderhm talvezju.s
titicar. 

Pelejo, oh··russos 'pela minha. liberdade s pela 
vossa-é~a .o lemma. dos infelizes polllcos. Pois 
bem; o primeil'o hr~do dos ohris tilos da Turquia, 
subindo ao poder, foi igua.lmenl:e ch eio de ge~ 
nerosidade e abnegação . 

Pela v~z ªc seu eminan.t& chefe, o venerando 
co nselhciro Sinimblt, elles e:s:clamamn : pu· 
g-namos pelo nosso e ptlo vosso direito ; não 
quer~mos impor-voa as nossa s idéas, AS nossas 
refo.rmas, m.as emancipar a.s urnas. garantir a 
indepeudencia. do voto; pa.ra. que sejamo; todos 
cidadãos de nrna pa.tri~ livre ~ feliz,gotei'Jlando 
a ventada_ soberons da nação>. (Muito bem, 
muifo bem; t.·oca.m . se à.itferentes aJM;·tes. ) 

Pois bem : a d!!speiiD do todos oe obieee, a 
reforma eleitoral foi utm esplcndida rea.lidado. 
O P"iz inteiro n applau~iu cheio do jubilo e es. 
peran~.a.. Fez-so ~ elai.;ão. Alô hoje uma só 
queh~, um unico fae to não se poda artieuiar 
contr:>· ella. Ao contrario , todos recon becer:1m 
quo fõra a. mais li"re, a tollÍs l agiLirna de q u!ID· 
ta.• se tem presenciado entre nós. No parla.~ 
mento c fóra delle vo>es insuspeitas de emi
nentes oonservadores s e têm m·guido para 
te~te:nunhar a escrupul~sa. e ·severa i mparciali· 
dada ·com que se portou o governo nesse pleito 
de hau ra, qne ha de sor um inunorredouro ti~ 
tulo de gloria p:~ra o partido liberal. (ApoiaMs; 
muito 11om .) · 

Foi legitimo e bállmn~e o seu triumpb"o, & 

uma. maioria con sidars.vel, ch~ie. de forQa e 
tJrestigio, veio assegurar o prelominio de sua• 
tdéas na primo;~;enita da eleição directa,nn pri~ 
m.eira. eamara livremente el aita. 

E ' nesta.a condições, s~ . presideat~, qne o 
putido representado pela. nobre opposição, 
'lUe morderá o pó dos vencidos nes;e torneio 
presidido ··pelas leis da lealdaie e da justiça, 
manobra <»m o.« ·orç.amentos e •onha com a 

COD<jaisla do poder, sern apoio na C&.mJ.ra, sem 
apoio llO pa1z. (Apoiados, nilo ·apoiad<l~ e 
apartes.) 

O SJ.\, AND.IIADB FIGtrEIJ.IA:- V. Ex. eslá. fa-
zendo a historia da 1878. · 

O Sn. C.uu.oa AFFONSO {ministyo à.a guerra): 
- A ascensão do partidg liberal em W78 foi 
utn fo.cto n~tural e logiti!llo, corno· o prova a 
\ranquillida.dc com que o paiz a pre,senciou. 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA.:- E' que nós so
moa eni.inentc!nente orde iros. 

0 SR • AFFONSO CELSO J1JNIOB.: - Fa.zem as 
revoluções de eima, que são as peior~s. 

OSa. C,I.RLOS Ai'l10NSo(mi,istro do. gtt~rra): 
- F:u pergua to à illustre opposição como snsten
tat • s ituaçõ:o sssiminaut:arada ~ Dissolver-~e-ia. 
a actu:.l camara, para 'lUe o mjnislerio, !?elo• 
meios de oppressão· e corropção, já tio trate
monte celebres, simulasse a eleição de outra,in
fensa as idéas q11e ainda tão reeeil.temente 
trioro;pharam nas urnas t! 

Foi então inulil a. reforma. eleitoral e não ha.
verí. esp erança do r egen eração para o systema 
rBpresentativo neste paiz ~ ! (Apoiados . ) • 

Não, a illustre O\)pOsíçiio. engana·SC . Não 
silo o• orçamentos que dectdern da sor~e d~s 
i Ítuo.çlSes politieoo. Não é a falta de o~çamcnto 
que manterá a. sitlu>ção lib~ra.l, mas o apoio, a 
adhesão llincera do pa.iz, que quer a verdade 
collBtitucional e assegurou-a, com in g ente 
esforço, p ela =is importante o fecunda do to
dll!l as reforl!lll.a. (Apoiados, ·muito bem.) 

Devo occupar·me agora, Sr. p residente, 4as 
censuras formulaias pelo nobre députado p elo 
município neutro oobre os &e tos do g-overno 
com r eferancb á• pro~incias. 

Disse S. Ex. qua o li'rocediménto do ga
binete em relsção às .le1s d~ província do 
Pernambuco, quo decretaram impootos do im
portação, foi não sõ JlDl Jbgranle desmentido ao 
seu proprio programma, çomo gravo delicto 
previsto na lei da responsabilidad~ dos mi 
nistroe. 

Senhores, est• 'l ueatão jã tem sido por domais 
d"baticb, o nella eu nlo interviria, &i para isso 
nl o militasse .uma circu!llllbncia 'l oo me é 
)leSSO.'\(, . 

Dltran te os oito ultimos annos, Sr. -eroai
danta, oacupei utna cadeim ns. asaemblea d e 
n:inha l>rio~o. pm'Íncia, e tendo alli me esfor
ça!lo quanto em mim cabia para manter illeoao 

. " grl!DdQa conquistM do acto addieional. nio 
po~so subscrever hoje <Otn o meu silencio a 
&ccasa.çito de harer incoherentemente procedido 
d& diverso modo no g overno. 
Senhore~, si o aato do gabinete .fosse, ae

iuJtdO a phr:.se enérgica. do nobre dep"Qta.do pelo 
i ' diatricb da eórte, um ~i me p revisto na lei 
de responsabilidade dos ministros, est avam 
eot es extremes d~ toda a culpa., desde que o.ssim 
se pronunciou o unicc poder competente, que. ó 
a camsra dos sGnhores deputados, concedendo 
um biU do indemnida.de na. questão de con~ 
flánç:l levanta.Ja sob.·e este mesmo assumpto. 

O governo preferiu esse meio como mais 
prompto e efficaz. No nosso regimen o biH. do 
llldemnidade ~o sõ isenta de !®a a. raspon-
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aabilidade o governo, eomo envolve párs. alie ÀS representações s& tem auccedido umas &a 
um titulo de benemerencia, vilito impor\a.r o outras, cada vez maia instantes, •em produzir 
reconhecimento de que, ma.is que a. lei e melhor effeito algum. 
que a. l!ri, soube ganntir e defender os inte- Chega, poróm, o momento em que os adia-
reasea pQb\icos. mento• e procrastinações não aão mais possi-

Direi, porem, ao nobre deputado pela cõrte veis. A crisa sttinge o seu auge e a Bolnção im
que tal é a. s~m razão de ;eus repat'?s, que o põe-e e pel"' forç& imperiosa da neceuidade. 
gover:oo não tinha neees~ndade do _,ndcltll do Vendo frnstrados todos os recursos do poder 
parlamento, p2.ra os a.cros que pra.t1eou em re- competente, o COIJlinercio de Pernambuco 
!ação aos impostos de importação na província resolvsu não pagar os impostos inconatitu-
de Pernambuco. Elles são perfeil:im8nte jus ti- cionaes... · 
fi.c&\'eio, moomo no ·terrezw da atricta lega- O SR. ANDRAD& F16UEIRA :-O g-overno capi-
lidade. tulou diante da reaisteneia. . 

Sr. presidente, o gabinete achou-se em face 0 Sll· Cuu.os A:PFoNso (ministro da guerr~)= 
de acontecimentos extraord.inarios, de que não - ..• o commercio recusou-l!e a despachar na 
tem a mpolll!abilidade, porque são o resultl!.do alfandega, que ncon atul~da de mercadorias e 
de causas de h2. muito accuil1ula.da.s. • pl'Oductos. Fecharam-se as casas de negocio e 

Emancipando a.s províncias, o aeto addicional o povo se s.gglomero11 nas praça.s pubLicas, como 
outorgoa-Thes os meios de prover as necessi- era. natural diante de taes emergeneias. 
dades proprias, concedendo ás respectivas as- 0 SR. MARTINIIO CoN~AG&M:-0 nobre depu-
sembloaa a fs.eulda.de de bn~ar impostos, com p p 11 duaa unicas limitações, isto é, que uio preju- ta do por ern=buco, o Sr. orle a, já ex
dica.ssem as imposições g-era.es do Es~do, e não plicou perfeitamente este negocio. 
se estendessem á imporlaçi:o, ao commercio ex- O SR. C~RLOS AFFONSO (ministro da guerra): 
ter)lo, aS5umpt.:J por sua natureza. da. exclusiva. -Mas o governo não teve de proaedor segundo 
competencia do poder central. as explica,ões desse nobre deplltado e aim pelas 

Estou con"Venci.do, Sr. presidente, de qu~ informações ofliciaes do presidente d~ pro
oi as disposi'l(ío• do •cto ,.<Jclicional foosem vincia. 
fielmente observadas, o Estado e a provincin O SR. ANDR.!.D:t: FlGtr:E:IRA :-0 prEsidente da 
podiam coe:ristir em ferfeita paz e harmo• província decl2.rou no relatorio com que pasaon 
nia, preca.vando-se amplamente cada nm dos a l!.dministrru;iio que nada houve ; apenas algu
recursoe necessarios oo desempenho de sua ma' reclamações inteiramente pacificas. (Ha 
missão. out?"os ap~rtes.) 

Mas desde logo appare~eu a luta, surgiram o SR. C!.!'.!.C~ .Al'FONso (ministro da gue>-ra): 
os con1!ictos, porque essas daas fo~ças come- - Mas cs de~pac.hos na atfl!.lldeg~ estavam de
~aram a a~tll.'lr em àir ccções oprostss, uma liberadail1en te suspensos e fuebadas s.s casas de 
para. restringir, outra para ampliar as facul- commercio. Nest3s condições, o que poderia. fa.
dadea m·ea.àas pelo acto addicional, zer o governo ~ Qual o alvitre que lel!lbra o 

O Eotado em 1835 fez a: partilha. do leão ab- nobre d~utv.do que me honra. com o seu 
sorvendo quasi toda a m~teria tributavel e aparte 1 I:<mptegar a fOJ·ça. 1 , 
d&l=ndo as pro"''incias·aem campo da aeção Menos que ninguom, Sr. pre.!idente, pôde 
para o seu direito· de lançar impostoa. pretendei-o o nob1·e deputado pela. córte, 'lue 

A seu turno as provineia.s tra'llsp1lzeram as s.indn não esqueceu~ famiger<L<Ia questão do 1• 
raias que lhes tinham sido traçadas, e tributa. de Janeiro, e todas a a semanas uma ou duas 
ram a. i~nportação, COinproroe\tendo grande- yezea 86 erguo na tribuna, para. '\'Orberar O prO• 
mente os int:lresses geraes da communhão. cedimento do governo de então. 

Este utado de COUBD& re1·dura desde os pri- Entretanto, o J?S.rdllelo ê imposei~el entre o 
meiro• tempos da reforma de i834, sem que o impoiLo de trans1 to pelos carris urbanos n eat.& 
corpo l<gialativo, ~oder com~etente pa.rn Pl'O- c6rto, 0 0, impostos de importa~ilo da provin
ferir a palavra do ordem, cogJ.tasse das medi- cia de Pernambuco. (Apolaàor.) Aquelle era 
das neeessari&a para ~efinir as dui'S com}'G· uma contribuição imignificante, quasi null~ e 
tencia.e, que port!avs.m de modo tão contrario ás perfeitamente justifieavel, em vista dos innu
conveniencie.s publicas.- meros beneficios que a côrte anfeN do Estado ; 
::;,Não é de hoJe que a. tarefa de derrubar os ga- estes eram im['ostos exagerada$, ve:xatorios, 
binetes e depnmirem-se mutuamente os parti- que compromettial)l os ma.is se rios interesse• 
dos políticos parece mais fácil e maia commada I nacioru.es. Um era lega.!, tinhA sido decretado 
que a de encarar de frente e resolver oA gra-~ pelo poder compatente, no legitimo exercicio 
ves J?l'Oblemas que se agitam no paiz. de suas atlribuições ; os outros r<!presenta.\'ám 
~·eombra dess~ inercia, a U6urp~ãoprose- patente abuso dG pnder, eram evidentemente 

gmu. Qna.si todas as proYincias do littoral ofi'ensi .. os de _dispos.ições expressas· da consti-
lançaram pesados i.:ll:lpostos de ilnportaçio. tuição do lmperio. (:Apoiados e apartes,) . 
NenhUllla·porãm, •e &vante.jou tanto na sen<U. Além de tudo, Sr. presidente, ••ria eflieáz o 
do abuso, como a de Pel'lll!.mbnco, que elevou-es emprego da. força publica 1 Como, pol" meio da. 
por ve~e• á ~cessivs tau de f O, 20 e 30 •/o. iorça, obrigar a despachar_ na ~andega ·quem 
Ha ~~~u de 01to an.no~ que deb>lde o com- não queria. f!Uar despachos e abnr suas po. rtas 
"!ereto do.quella provincia, a.l.tamente , preju- áquelles qne . queriam tol-as fechadas, por 
dicado, pede providencias ao ~oTpo legiolativo. sntenderem violadas ao garantias do com-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 10:09+ Página 10 de 2 1 

sessM em 11 de Outubro de f882. 3M 

mercio ~ Si llão el'llo efficat, menoa ainda ae ; Ningnem dirá que este ultimo meio dependia 
podia coneiderar legitimo o emprego da forçá. j do governo. O primeiro ZIÃO era igualmente 
Ningnem co~testará, sem eaeandalisar a e vi-~ aeeitavel. pois que, nem o governo podia pres
dencia, que aqu.elles hnposws eram maní- tar bnço for~e aoa empregados prJvinciaas para 

· festamente inconstitueionaes, contrariosaoacto cobrarem aquelles i:npostos na a.lfondega,·onde 
addicional. · não têm MÇõ.o, não e:.erce•u autoridade e nada 

o Sa. A.'<DlUDE FIGuz:nu : _Não póde lei' pode.m, senão pe~turbar a marcha re~lar do 
essa linguagem, desde que 0 delegado do go- I seNrço, nem deVIa tom_1r_ a seu c~go unpor o 
..-erno sanccionou a lei. I po.gamonto como eond>.,.c easene>'l dos do•

pacho5. 
O Sa. Go~ÇALVES FEIUtEIR~ : - Quem co- Não houve portanto attentado contra o acto 

nbece da inconstitucionalidade não 6 o con- addicional ' ' 
tribuinte, §?parlamento. O gabine\e, pelo contrario, esforça.-se pela 

O SR- CARLOS AFFONSO (mi nis!ro da guerra)! rev~gaçã:o d~s lei> provinciaes S?bre iro.post~ 
-0 governo tambem conhece, e deye con1ecar de >m!>o;·taçao, para quo essa 1mportante le• 
po.ra exercer as altrib1lições, que lhe são sej~ fiel e sínce;amenle ?bservad~, prestando 
proprias. Eu pergunto ao nobre dep~tado si asstgnalado serviÇO ao pal2. (Apo•ados.) · . 
ama lei provincial qualquer <l~terminar que em Cada um dos ministros sctuaes, Sr. presl
tae8 e ~aes ponto estacionem. alguns ba.talhlíes dente, seria um campeão denodado do acto ad
do exercito, algo.ns ll<\vio> da e>qu~dra, fic~ril o dici?nal, si porvent'>ra elle c<;>rresse algUln 
poder executivo obrigalo a. dal'-lhe: exemção verrgo. · .. 
e obedecer-lhe ate que o p!ll'h.monto ,·enh~~o Cada um do.~ ~clnaes. m;n,sttos estremooe 
declarar que essa lei é inconstitaeional ~! Lanto a autono;nta p<ovmcml, ccuw qualquer 
Certo que não... do; no~res deputado>, que. se têm proposto " 

quebr r lanças pela sua. manutenção , de qu! 
v.liá.s nio.guem Uuvid.a. Mi:tr.s querer.a.og a. auto
nomh proYincial t'l aom.o a estabeleceram e 
definiram a2 nossas leis orga.nica.s. n!to sr!gundo 
a imaginam, conforme as occasiões. os q ll3 deU. 
se lembram como arma de gueri'a contra o gabi· 
binele. (Apoiados ; apart!J$.) 

0 Sa. ANDMD~ FIGU&lRA::_O governo devia 
ter dernittido immediatamen re o sal! deleg-ado. 

O SR. CAnLos ÁFFJNSO (ministro d" guerra): 
-Senhores, o governo não ~em c~rtamente o 
direito de revog;u• bis provlnciaes ; mas não 
tem t~mbem o pod~r de dar-lhe;; U!D vigor que 
ellnij nilo possuam pelo desacerto e injustiça 
com ·que foram dec.re·ta.dasl pela s11a não con
formidade com os mold~s constitucionaes. 
(Apoiados.) 

O SR.. Go,;ç.u.v"' FERRL H\A:-0 imposto de 
transito na pw vinc~ do nobre ministrol é tão 
inconstitucional coma os de importação em 
Pernam baco. 

Pass•ndo a tratar das questões relativa~ á 
administra.çáo da guerra, o nobre de~utado polo 
1• districto do municipio neut;·o não fJi maii 
justo com a actual si tua<}ào política. 

S. Ex. formulou megrno ·algumas c.en~ura.s, 
que se não de .. ia esperar, nem de seus provados 
talentos, nem da nunca. desmentida le:J.ldade de 
seu c:1.racter-. 

Diss~. p~t· exemplo, o n obre de pu ta.do- < a 
O Sr.. CARLos AFFoNs.> (ministro da guerra.): ai tllação liberal, ~~oo pas•o que conserve. iocOIIl-

-0 nobre deputado ~stá enganado: Ai ta..""s pletn a forço decretada ~elo polcr lugisl.:ltivo, 
itinorari~s em minha. provineiD. niro são impostos augmenta a; despezas que com ella ae fu,ero. Os 
de impcrtação. R~cahem sobre· a industl'ia claros nos filoirD.s do e~crcito, em vez d~ datcr· 
de tr:insporte. A lei denno o itllpasto de minarem snbras uas ,·erbas respectivas, deter· 
importação como n quota deduzidA do valor do minam a o.bartur~ d~ croditos suppl~mentaras. ~ 
prQJ.ucto,no a~ to de sua. entr.odn no p1i•. O, im· Sr. p1-esidentJ, isto s~ri~ ruuito 1;1'a1·e, si 
posto de II'Ln9ll0 nnda tem. de commum com IStO. fosse real. A y •rd,ldn, porem, e o contrario do 

S~. pre;idonto, OS nobrG l doputa·ios qu~ s·;. que olli.rmou O nolJl'G deputo.dO a quem tenho 1l. 

te111 apresentado t~llt•o a catn:.ra como p•l:>dinos I ltonro de rc~po11dor. 
d? acto addicio.nal, difficilment~ podo~ào in- No situação inaugur~<da em 1878 a dospeza. 
dic~r a offen~a 1r~o~da peb governo 3. essa comouünistel'iodq;:-u,·ra,longedoaugrnontar, 
le1,quc ollc e o prune>ro • pre?.at" com' uma d3.l! tem dtminuido om al"uns milh•res do contos. 
m·1io~es couquist•ts do partido li~eral. . Isto se 1·<i do so,3"uint~.quAdl\l. (U.) 

. Onde o attenhdo. á a:rtonom1a. da\pronn- Estas do.dos, que são.officiae•, moatra:n como 
ctas~ ond~ o ataque as leiS pr~YJ.nctaes . ~ despeza total dQ ministerio a me o. cargo, 
N~o !ot o governo quem as suspendeu na que durante a sitll3ç.\:O plsalda. chegou q_uasi á 

provmc1a de Per!lambnco, ellas. estava:n s~s- somma. de J.7 000:000$000 ... 
pensas de facto. o governo nem ttnha obrtgaçao, ' 
nem tinha poesibilidade da co~rar os irn;>ostos O SR. ANDRADE !"mu.a:rRA :...:..Quándo o exel"-
q.ue decretavam, em offensa ao acto addicion.&l. cito t.inha i6.000 homens. 

E• sabido, S~. presidente, que os im;ostos &ó 
I!G podem cobrar ,ou a.dc:tíni<stra.tiY~mente,qu~ndo 
o actQ ou objecto sobre qoe recahem, estão no 
alcance dos empregados ii.scaes, qM d~ste.s 
não 9.b1·em mã:o $e não depois d ~ pago o imposto, 
ou j 11dicia.lm.en te, pela acção executiva. que é 
p~iY!legio da fazenda. pnl)!ica. geral ou pro-
vtnclal. · 

•.. 

O Sa. CAaLos AFFONSO (ministro da ~rra): 
... pouco exeeie hoje dó 12,000:000$00ó. 

O Sa. AN~RADE Fwu:s:m.,l :-Hoje que o 'e:ier
cito tem 13.000 praças apell!'J!. 

O SR. CARLOs AFFoNSO (ministro da gurm-a): 
-Pois e.:aminemo• a verbl especialmente des
tiuad~ á• pra~as, 
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Tenho tambem prea1nte o quadro eompa· 
rativo de8ll• d~peza durante .os dous 11ltimos 
quinquennios. (M.) 

Vê, portal:.to, ~.Ex., Sr. preoidente,que Iam· 
bem na verba-Praças de pret - a de~peza tem 
diminuído, ao envez do que affirmou o nobre 
deputado pela córte. 

Entretanto, "umpre agora. pondGrar, e isto é 
o mais importante.; as verbas diminuíram pre· 
cisamente q11ando a~gm!nt::wam as despezas a. 
seu cargo. · 

Sabl V. Ex., Sr. presidente, quo dU;l'anto 
todo o tempo da situação p~sada, as fileiras da·. 
exercito 50 preenchiam por meio do recro.ta.· 
menta forçado. 

0 SR. ANDR~D2 FIGUEffiA. :-Não apoiado. 

0 SR. CARLOS AFFONsO(ministro da guerra): 
-Tenho entre mí!:as mn documento maior ds 
toda a e:a:cepçilo para prov~l-o. 

O SR. A!il>~~DE F!CiUEIIU. :-Durante os ulti
moii; annos 1 não~ 

O SR. CAAI.os AF"FONBO (ministro da guerra} : 
-Durante os ultimas annos é verdade. que di· 
n:llnuiu coneideravelmento o rêorutnmonto for
çaio. H~vi•, porém, uma outra especie de r:~r 
cruta.ment~ que consistia em obrigar a p err.o.&
necer no e"ercito as praças que já tinham de 
h.a muito concluido o seu tempo de serviço. 
(Apoiados.) 

Ora, hoje não suee~de assim. (Apoiados.} A 
praça recebe a sue. ban~ na dta mesma em que 
completa o tempo de serviço. E foi essa, sem 
duvida, uma. da.s melhores reformas introduzidas 
pelos me111l illustres sntocessores do mesmo 
credo político, A escu~a no momento em que o 
soldado praenohe o tempo de praça, é não só a 
obsermncia d~ lei como o desempenho de com
promissos do Es~do, o por isso mesmo um 
incentivo poieroso pa.ra a acquisiçil:o de vollln
tarios. (Apoiados.) 

Sã.o, pois, di yersos o.< m~ioa de hoj o, O e3;er
eito nem ten mais recrutas, nem praça.s de 
bah;a. retardada.Elle se compõe exclusivamente 
ds voluntarios a reengajados, como demonstra 
o seguinte quadro da d~spe~a feita netu~lmente 
co:n os roapectivos . promios em compara~lo 
com o doa ternp~s paoeo.do.1 (lê): 

1870-1871. ................ . 
187i-i872 ................. . 
1872-1873 ................. . 
1873-1874 ................. . 
1874.-1875 .................. . 
i875-i871l ........... ~ ..... . 
1876-!877 .................. . 
1877-1878 ................. . 
1878-i879 ................. . 
1879-1830 .................. . 

127:967155 
i34:71i. BM 
157:817 ~5 

160:5;39~24 
130:801 962 
326:614 78 
496:015$409 
494 : 080$550 
518:748$762 
522:346$437 

O~a. quê~ o engajado, qÚér o,volun\ario, além 
dos premias da loi, percebe soldo muito maior 
que o simples racl'uta ; conseguintemente a 
dotação do orçamento par>> praças de prat 
G.iminuio., quando p elo contr:>rio devia, como 
disse, t~r angmontado. Dabi a necessidade da. 
a:bertnfa. de creditlla supphmen~res. Junte-se, 
}lOréttl., a importancia de~e5 credites á so111ml!o 
consignada rro orçamento ·e o totl!l fic,.rà &inda 

âquem das dotações anteriores. Logo, não ba 
e:mctidilo no que af!irmou o nobre' deputado 
pela côrte e a situação liberal escapa felizmente 
ás tristes conelllSões, que poderiam decorrer 
da proposição por S. Ex. aventada, de corres
ponder ao de•f&lq u~ da.. fileiras do e:.erd Lo em 
v~z d:J. diminuição o augmento da. despeza. 
(Apoiados e apartes.) 

Sr. presidente, si foi o nobre deput~do iu
jllSto mús uma vez para com· a situação liberal, 
chegc-o. S. Ex. ~·crueldade com a humilde 
pessôa da aetual ministro da guerra. 

Bm Iom ironioo c probleruatico fatiou S: Ex. 
d~ minhas habilitações par.1 o alto posto que 
me foi confiado. Entretanto exigiu minuciosas 
c~ntas das p1·ofundas reformas, que no seu con. 
Mito, eo. já devera ter operada no exercita e 
em todas as institui~ões que pt'Oxima ou r~· 
motamente a elle concernem. 

No curto esp>ço de dous métes '1. u.e.ria S. Et, 
que o ministra da guerra tivesse m 3lhorado 
aquillo que S. Ex. chamou as condições 
physicas e moraes dei soldado, substituído os 
aetua.es equipamentos, reformado o vigente 
systema de mato bras. e concentrado toda a força 
de Unha nos pautas mais adequados á instrucç~o 
e disciplina militar, ll.l'redando-a. do se~viço p~ 
licial e dos. desttcanoen tos, que sli:o um grande 
• antiquissi!no abuso. (Apoiados e apartes.) 

Ainda tudo isso não ba.sta,·a, Sr. presidente; 
o nobre deputado queria tamb0m que eu tivesse 
jO. feito levantsr uma ca.rb topogl'aphiea., não 
liÕ de todae as provindas do lmperio como de 
todas as regiões que P?~sam \'i~ a ser f11~u~o 
theatro de operações m1litares e, o que mats e, 
reergo.ido a nossa offlcialidade ao niYelsuperior 
de stliencb e illustração, €1111 que paira o estado· 
maior allomão, viYeiro de generaes capa~es 
de emprehender e reo.lizar o que a guerra. t~m 
de ma.is diffioil, arL'Oje.do e glorioso ! !! 

Por tudo iaso pergun\ou·me o nobre deputado 
pelo i• distri~to da. córto. T"mborn eu pa1·gonto 
ago~tJ. a S. E:[., por que meioa poderi~ ter .Pen
•ado em Jevat á cabo tantos e tã.o grnndioBO• 
co!llm•:ttímantos. antes mesmo de sabe~ ds e xis· 
\encia d,os mono~raphias e da5 livros de quo 
S. Ex. tão boudose.me nto m9 d2n noticia ~ 

Que meio~ t,ria do fn7.Cl•o, com um orl'•· 
!:.tenta redut.ído c deficiente, ant~ um p:>.rln· 
menta '1uo r~g~tcin sempre ns dotações do rni
niBt~rio do. guorra (nao.apoiaclos c apo•'ado•) e 
!ob:ctudo di~nte do uOUlo op}losição que :1ind~ 
hoje não poup~ aa mais acerb3s censuras, a ~m 
de meus illustres ontecessorss, o Sr. Dor1a, 
por haver creodo unon bibliothõca e realizado 
alguma" retorma.s no intuito de ahrgar as bases 
di instrucção do exercito~ ! ! (Apoiados; nil'o 
ç,poiados e ~partes,) 

O SR. ADRH.NO PrMENTEL :-Apoio.do; cett
suras injusti$simas. 

b SR. A~-rlnADlll FIGUEIRA. :-Essas ·;:~formas 
nilo tinham n~da. de militares, eram phantasias 
cont\\'t as in.stituiçõe:s militares. 

O Sa. AFFo~so CELso J m<ror :-Não apoíad~ ; 
basta a bíbliotileca do exercito pa.ra tornar u ll
lissim!lo e m.\lito notavel a ad!llinistração do 
Sr. cons~lheiro Daria. (Ha au!.-os apartes.) 
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' o SR. CAtU.OS AFFONSO (ministro da guel'ra): o Sa. AKD!l.ADE FrGDEuU:-0 que e positivo 
-Os nobres deputados, que nfu> querem biblio- e qua n6s mantivemos sempre G estado completo 
tb.ecas, q•te oondell!llam as escoLl:s ·~pe?or~s d~ força decretada pelo Jloder legislativo. 

· dos regiJJlentos ll Jll.lga.m MC.tl"artas as meti- O SR. C.tl\LOs AFFONSO (ministro drL !JUm'ra): 
taições militares as reformas t&ndentes a a.m- - Não ô exacto ; apenas em um ou doas annos 
pliar a in•l:rncçlio do exercito, conaideram houve ~reenchimento com)'leto. Mas, quando es
to®via. coesa. íacil fázer Cilnl que, dentro em tive"se sempre completo o eífectivo ® força. 
doll6meze•, .a nossa officiruidzd'e ri valise com o não era illse razão para deixar de execll.ta.r a 
esta.do'-tm~.ior allemiio, que t~m grn.ngeado a. lei. (Ap(Jit<dos.) 
ndmiração do mundo. A lei nlio · manda p•oe,der ao a.lisb.mento e 

Tenho feito algwna. cousa, Sr. presidente. sorteie quando houvet claro~ nas fileira. do 
nos intuito• assignaJadoa pelo nobre depatado e::rercito. Mo.nd& que elles tenham logar todos 
. pelo Rio cle Janeiro, e conto realizar alg-un& o a annos em épocas . fi::ras e determinadas 
melhoramentos, mas declal."o francamente a (apoiados), pela. sirnples razão de que esses 
V . Elt. que desisto d~ competencia com o im- claros nilo existem, podem apparecer de um 
pedo germaoico · momento para outro; (Apoiados.) 
. São outras as nossas eondi~õcs. (Apoiados.) 

Não somos um paiz militar nem vivemos sob O Sa. A:><DMDE FtGU~ll\4 dá. um apar~e. 
o. cons~nte pressão da possibilidade ou da O Sl\. CARLOS AFFONSO (ministro da guerra): 
ameaça de g~crra. · -A aJiegação de que o• gabinetes tonservado· 

Todavia não desconheço que asgrnndes con- resnãopreei~&vamdar cumprimento á lei p01• 
veniencias publicas exig.; m reformas, já na con· estar Mmpleta a força decretada, prova apenas 
ztituiç<to, j!. na o,z,mização do excnito. que conunetteram dua• ill~;;alidades em vez de 

Tem actualruente a nossa infantaria b~t:Uhões um>J.. A primeira, esse mesmo estado completo 
e companhias isoladas; a cavalla.ria regimentos, graças aos meios já. ~r milll indicados, ist~ e, 
ésquadrõlli, eorpos e tambam. compnnhias iso· .;. con•ervaçãona• nloll"as de praça• que hav1am 
la@s.. concluido o tempo 'le serviço ; segunda, a in· 

A artilharia. conta regimentos e batalhões execução mesma da lei que aguellefacw nunca 
eom desigual numero de baterias. poderia legitimar. · 

Este estado ~e co usas, qaa e:s:clu.e a únifo~- 0 sa. A:mR-'Ill'l FlGiJEJl\A :-A situ~ção con- · 
midade, a harmonia e proporção nas differentes sérvadora não careee de det~sa, Porque e que 
forças col!l.ponentes do exercito,, não poderia em cinco t>.nnos não tem executado a lei '! Um 
continnar, mes;uo quando a.s grandes modifica• ministro não deve f~~er retaliaçõ3s. 
çües, porq_ue · modern&mente têm· passado as 
a~mas de guerra, não Gstivessom reclamando O Sa . CARLOS AFFONso (ministro da r;ue'Y"~a): 
~lter~ções profundas n~ 1.ntiga organização do :i -Tenho nesta tribuna a mesma liberdade que 
e::.ercüos. . · V. Et. e clella hei de usar como me aprouver. 

Sobre este importante assumpto acham-se em Além de ministro sou deputado por Minas, 
estudodouspla.nosconfeccionadosp~rdistinctos circumstll.ncia que V. Ex. ain® ha pouco fez
generaes do exercito, que opportunamente me o favor de re<>1rdar. 
·~rãosubmettidos aconsidel·açãodoparlamento. o SB.. AliDRADE FIGU.EffiA;-V. E:s:·.; tem o 

Outras reformas são ainda mais urgentes: dever especial de defender a administração e 
referem-se á. lei do recrutamento, aos meios de não de fazer retalia~ões. 
acquisição de soldados. O SR. CARLos AFFONSO (ministro da gtlfft'ra): 

O nobre deputado por Sa.Jlta Ca th!!rina asse- -No defesa pooso assumir a posição de ar
v~·ou que Q meu illn;tre antecessor e amigo, o gaente, si for necessaMo. Ma.s não faço retâ· 
Sr. Affon.o Penna, confess~rà ter a situação Jinções nest~ momento. Procuro justídear a ad
liberal dei':tado propositalmente de execut:·:r ministrnção com os e~emplos e precedentes da 
aque!la lei, pura. evit~r a impopularida<le 'lue sitaa~ão conservadora que, de certo, íet tudo 
da.b.i advirie. ao partido libera.!. quanto pôde para bem servir o paiz. E nin-

Sr. pl'Esidente, o zn~a honrado comprovin- guem conte~tará, Sr. presidente, que o argu
ciano niio fez nem podu fazer semelhante de- manto e de força, sobretudo )'IU'tl. o nobre depu· 
chn.ção. Muito diverso foi o que S, Ex. disse, ta.do gue me honra com os seus apartes. 
logo na primeira pe.gina do seu relataria. (Lê.) Si os co-religioBarios de s. Ex. não puderam 
.. Vê, por:ta.nto, n ~amara! o illustre ex-ministro exec.ut.al"' a lei do recrutamento, .apezar de sei! 

da guerra. longe de f~zer a declaração que lhe reconhecido patrio~ismo e do afan com que sem 
imputam, consignou os esforços sinceramente duvida. procurara.rri desempenlu.r-se dessa. hon· 
empregados· por si ·e seus n.ntecessores para rosa tarefa, com que justiça 6 tnuclamento nos 
e:s:ecução da lei do recruta.men to. ' podem censurar hoje, por . se haverem bal®do 

Si os gabinetes liberaes não o tem consegui- os nossos esfGrços ante a mesma ~Dlpossibili· 
do, devemos attribuir o insuecesso, nãosos lnO< dade1 (Apoiados e aparl·e~ .) : 
ti vos de que fallou o nobre deputa.do por Santa. Sr. pl"esidénte, não é por falta d• boa· vonta.le 
Cn.tb.3.rillll, mas aquella.s. m~s~s c.ausaa qae na do goTerno que a· lei tem · fi~ado sem e:< e
situação passada produmalll 1denttco resul~ado. cução. 

O SR.. F'JtiNKLIN Doru~:- O Sr. Garias de~ · O governo tem feito as JDais instantes recom
clarou pomtivaments DO seu. rela.torio, que por menda.ções. a tod?s os seus deleg~tdos; tem sido 
não estar completo o aliatamento, não se podia severo na unp0s1Ção de multaa ~ tem ~mpre-
proceder ao sorteio. , gado todos os recursos a seu alcance •. 

v. v.-45 
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Os defeiW. da pt·opria lei são a ca.Ulla unie1 
desse facto. 

Não desconheço que elb operou importante• 
e salutares reformas nas nossas instituições 
militares,compendiando os princípios adoptado; 
nas nações mais c~! tas, para assegurar 11 jus
tiça. e igualdt<de na distribuição do imposto de 
sangue, que a família paga ao Estack>. 

Aboliu o ignominio~o castigo da chib&ta, .que 
deshonrava as :fileiras do exercito e o recrutn,. 
mento forçado, que era um instrumento de 
crimes contra a segurança e a liberda.:!e do 
cidadão. (.APQiados.) . 

Bastava essa lei, Sr. presidente, para tornar· 
muito notavel e digna de sinceros appla.usoSAI. 
administração do illustre Sr. senadot· Jun
queira, cujos altos merecimentos sou o pri· 
meiro a reconhecer e admirar. 

· Ella, porem, reclama modificações já quanto 
a. certos principias que eoneignou, já princi
palmente quanto aos meios estabelecidos para 
a coutituiç~o do pessoal do e~ercito. 

para sua revisão, outro para a fixaçito dos con
tingentes e finalr.nente para o sorteio, guarda
dos o• p~"'•o~ ~·ar,. a l.uterposiçllo de reeuraos. 

A fi~ação dos con tingan tes tem por base 0 
nnmero total do~ ali•tados em todo o lmperio 
em proporção com o numero de pr•~as nece;. 
sario para completar a força decrGta~.a pelo po
dar competente. Ora, uma só parochia . que 
deixede proceder ao alistamento impossibilita 
a. finçao e eonsequentemente o sorteio, i.nlpe
dindo o govern& de tornàr a lei um& realidade. 

O Sa. M.!.RTmHo CoNrA.G&H :-Deus bJermitt~ 
que V. E.:. D'{Ue semp~e impedido. 

OSa. CARLOSAl'FONSO (ministro drz guerra): 
-0 meu honrado colllprovinciano e:s:torno. uma 
opinião que é. muiU! agradavcl 5. maicr part~ 
de nossos patt•icios. 

O Sa. ANDR4DE FmuEIR.t:-Tem-se · procu
rado ultim.amente ministros da guerra em Mi
nas para crear alli o amor· pelas armas : si ha 
malida não é minha. 

0 Sa. CAltLO!I AFFONSO (minist'l'o da guen"a): 
A opinião do meu iliustre collega de deputação 
predomina em alguns pontos de nossa provín
cia. Tod~~ovia não poeao acompanh.al-a. Os de
vere; do meu cargo impoem-me gravissima 
responsabilidade. Como mini.slro da guerra, 
cabe-nte pugnar peJ,. exocu.ção da lei, G nosso 
caracter não posso escrevet' epistolas ad elei
tores. 

Deve. desapparecer a i>enção do serviço · mi
litar pela contribuição pecllni3.ria. (Apaia~os e 
<q:)(t~es.) Além dos inconvenientes apontados 
no relatorio do meu Ulnstre antecessor, o Sr. 
conselheiro Doria, prejudicar a justiça na distri
buiçiio do imposto de sangue, eximindo delle os 
filhos 'J.lleridos da: fortuna e animar a formação 
de soetedadQI de seguro contl"a. o reernhmento, 
que podem. diffi~ultar o levantamento de forças, 
e.m tempos ord.inarios; a s~bstituição pecunia.ria 
humilha a nobre profiseão das armas, tornando O Sn. M.utrrns:o CoNT.!.GEll ·,- Pel~~o minha 
remissivel pol' dinheiro o dever de empunhai-as paroe não armo ao eleitorado ; digo o que sinto 
em defesa do püz. (Apoiados.) ~o que vejo. 

· E quando, aegundo a doutrina de um il- 0 Sl!l. ANl>l\ADII: FIGUI!!IIU. dá. um. aparee. 
lustre membro da. nobre opposição, se devesse 
mt.nler semelhante principio, cumpriria res- O Sn.. C~l\LOS hFoNBO ( mitlistro da gusr
tringir a possibilidade da isenção por dinheiro, ra):-V. Ex. não devia fazer essa.s insinuações 
sóm~nte durante o alist~~omento, ante~ do i!. minh9. provineia; foi seu presidente .e , fez 
sorteio.· . g"l"Bndes levas de volu.nt&rios e guardas nacio-

Dei!Sa ·arte quem tivesse os meios e o propo- naes. 
sito de furlal'Sc no serviço pelo resgate, ao menos Q Sa. ANl>RADI!l FliiUmRA: --<Mn grnndes Ira-
seria efi'ectiv~~omente o.bngado a esse sacri- balbos. 
ficio pecuniario e nem iria tentar os azares da 0 S:a. C.!RLOS AFFONSO (ministro lia guerra); 
sorte, falseando a ignaldada que a lei a est3 -IslD anecede em toda a ""rte. Desde os antigos 
confiou. (Apoiados ec apartes.) r- , 

Ontra reforma, nio menos desejave!, é a. ex- ·romanos sabe-se que o levantamento de forças e 
cl - d t · (Ap • -> } 0 · d sacrificio contra o qual mais relucta ~ populaç«o. 

US&O e es rangetros, o•a.-os. ll&rvtço o Estimo ter occllBi§o de restabelecer a verdade 
exercito, Sr. presidente, é um pesado oacri-
:li.cio que o patrio ti.amo impõe e que só elle a.lterada com relaç'lo á minha província duran• 
alenta e oonfórta. o me~eenario·, q\1e explora te á gnerra do Pa~aguay • 
o serviço do e~ercito como meio de vida, não A provin.cia dà Minas, Sr. l!reaidente, con
inspira a conftança. a que um dia aa.berâ correu tant~ on maia do que quatqner outra para 
sa.critiea.r essa. mllsma vida pela salvação com- a formação doe noaaos e:tereitos. Cumpre, po
mum. (Apoiados, muito bem ; ha rli-oersos rém, nota!- que é e!la nm:a. prorilteia eentr8.1, 
ttpartes.) c11jas commuaieaçõea em muitas paragens siio 

Maa, Sr. presidente, estou de accôrd~ c?m o mais fac ai& para a Bahia, S. Paulo a Rio de 
no?re depulad'o pela província. do Rio de J a· Janeiro do que para sua propria capital. • 
neuo: esta• reformas constituiriam o que se • Dahi veiu que muitos dol ba~lhl1es orgam
póde cham~r ~ aperfeiçoamento do, sl!'stema. sados nestas Ultimas provincias ae compun.hllm 
crea~ pela let, Outras ha que são mdispen- de ·pessoa.!. qu"'!!i exclusivamente mineiro. 
aavets e urgentes. (Apoiados , fli!o apoiado• ~ apartes.) 

O rn~chanil!mo·, o processo estabelecid·o pa.ra Ea dizia,. Sr. presidente, que a.: inexeeu~ 
o aorteto e para os actos que o preceden·é de- da lei do recrutamento provém de seus propnos 
feit11oso, inconvenient~ e a verdadeira e.usa defeitos- Desde que o somio de~ende do~
da \ão atigma.tioadil. inexecu;ção da rei de i874. manlio geral &m tod.ss a.s parochW!! do ~pe:to. 

E- lei fixou uma epoca, um dia. detenni- uma a~ l'a!OOhia póde burlar todos oo mtULtos 
nado para G dietamento nas pa.rochlas, out.""O' do legislador como todos oa e.d'orços do go· 
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verno. Baatam. pata issc um juiz de paz pouco 
zeloso, um subdelegado remisso, rnn paroebo que 
queita fazer política, on ainds. lll.e;_.. duzin da 
inepectQres de. quarteirão. O recrutamento 
í9rça.do ~nti~o pela l~i, ~mqMnto não se.rea

. hzar o _Prtmetro sortero, e um correctivo mef
Ji.ea.z o mjusto. 

Injusto, porque suburdina. o Impcrio inteit'O « 
um regimen odiooo .e vexatorio, pela falta, 
pela culp~ que póde ser de uma só paro chia ou 
mesmo de alguns cido.dãos ; inefficaz porque, 
feito o primeiro S{)rteio, deixa de etistir o re
crutamento, fi~o.ndo o 5ovcrno completamente 
desa.l'llla.do e tmpotente na hypothese mnito 
possível de se não verificarem os sorteios subse
qnentes. 

Emquanto su'llsisti~ o a.ctual sy;tema, a lei 
do sortGio não a2rá uma realidade_ Urge re
mediar o mal, e a uni c~ providencia adoptavel, 
no meu ro:n.ceito, eonsiote em habüit .. r o go
verno a procede~ á. dxaç.ão dos contingentes, 
qualquer que BeJ~ o n11mero das parochias em 
que se eifectue o alistamento- Estas preencherão 
o eontillgente que lhes tocar por m9io do sor
teio. Nas outras o governo ficará lnbilitado a 
W8indar proceder ao Ncrntamento, conside
~ando-as para todos os effeitos, como possuindo 
um numero de indivíduos -aptos pa1·" todo o 
serviço, ig-ua.l o.o da parochh que maior nu
mero tiver alistado, n<i mesma. província. 

0 SR. ANDRADE FrGUl!.TR.l:- Ah! V. Ex. 
quer o recrutamento 1 ! 

o. Sa. CAR_LOS AiFo~·ao (ministro da guerra); 
-S1m, san~or, nos ta!':nos que acabo de in
dicar. Neitl. sei qna V. Ex. ou quem. quer que 
8e ha.ja\)t<)"n.unciado aohra este assumpto, tenha 
lembrlldo outro alvitre. A lei actual permitto 
o recrata.m.ento ••• 

0 SR. AN!ll\ADl'l FIGoJÍuu.:- Pela l~i aetual 
desde que se faça o primeiro sorteio, o recruta
mento fica abolido. 

0 ·SB.. CARLOS AFFONSO (ministro tla (J1.4S1'1'a): 
- Logo nio o aboliu ainda ; torna a a.boliçã:o 
depenilente do primeiro sorteio ~11e está longe 
do ter \oga.r. Ora, é p1•edsamonte is"" q,ue 
reputo injusto e inconveniente. ln~onveniente, 
porque depois do primeiro sorteio pode . o paiz 
ficar sem. sorteio e sem. recrutamento, isto e, 
sem tlleio algum de levantar a for~o. indispen
savel para. sua garantia. defesa e segur:>.nça. 
Injusto, l>Orqne ató o primeiro oorteio, que uma 

. o6 pequena. parocb.io pódo adiar indefinidamen-
te e mMmo tornar impossivel, permanece todo 
o Imperio sob a a.cção corruptora d'! um regi
meu condemnado e ger&lmente repellido. 

Segundo a. opinião ~ne emitti,Sr. presidente, 
o recrutamento se límttará & parocbia refra.eta
rilll o.os melb.ora111entaa, ó.s v•ntagen• do novo 
syslema, como punição de s!la rebeldia e 
prillci~~lmente oomo meio de assegurar o 
eump~unento d& lei. E' evidente qne nada. tendo 
á lucrar, an.te1 muito a. perder 00111 a auseneia 
do alista.mento, u parocbiu 10 ab.•toritm 
doa manejos, das pequenu aubl~nr~<:5-•s que &tó 
hoje tem impedido a e-xoeuçlto <la lei. Todo~ 
seriam interessa.dO!I em tornal-~ \\111& re•lidade, 
(A.poia(!os.) As>im, Sr. pre~~i.lento, si ml e li· 

cito expressar-me dessa modo, quero o recruta
mento como meio de obter o sorteio, quero o 
recrutamento 1'~1"3. vel-o m~is depreasa abolido·. 
(Apoiados; apa.rlu.) 

Opportunalllen.te, Sr. presidente, offerecerei, 
por m":io ~e o~n&ndas,o ~hno que agora apenas 
esboce1, ot no decurso <La discussão não se sus
eitarem: outros e- melhores alvitres. 
' Concluindo agora, Sr. presidente .•. 

O SR. J. PEKIDo:- Discutiu perfeit~mente 
bem. (Apoiados . ) 

O Sl\.CMtosAFFOJSso (•u.itlislro da guerra): 
E' ~nds.de do me:u nohreeollega. e amigo. Con
clonndo, Sr. prestdent~, V. Ex. me. permittirà. 
fazer uma rectifica~ão á cerlo topico de um dis
c~rso ~q~i pl'On.unciado, rect~câção que ainda 
nao fo1 felta mesmo porque deVl~ partir do mais 
obscuro doa m.embros do actual gabinete. (Não 
apuia.do•.) 

O SR. J. PENIDO :-Muito digno ; ninguem 
mais digno do q_ue V. E:.:. 

O Sa.ÔARLOB AFFoNSO (minis.tro ela guCt'Ta): 
-0 nobre deputada pelo Ma...-anhiio, o Sr. Go
més da Castro, di~~~>utindo os episodios da crise 
que terminou com a organizaçao do gabinete de 
3 de Julho, disse que no paço de S. Cnristovão 
dous i!lustre~ chefes da opposição parlamentar e 
do partido oonservador tinhatn sido convidados a 
declarar si seria rec:ebido com benevolencia 
um novo gabinete liberal, que eut.ã.o se tivesse 
de organizar. 

Senhores, o nobre deputa.do enganou-se re
dondameut.e. No paço de S. Christovão não se 
tra.tou do novo gabinete. A aUudida entre-..ista 
versou uclusivamente sobre as cau.ea.s da re
tirada do gabinete demisaionario. 

0-SB.- P.mr.nm D); SouzA dá um aparte. 
O Sa. CA.a~os AFFONSO (ministro da guerra): 

-Sim, son.hor, re.firo-me ao diec urso do Sr· 
Gmnes de· Castro. 

Não se tratou, portanto, do modo poT que 
seria acolhido o gabinete a.ctual. Si assim não 
fosse, Sr. presidente,declaro muito terminante
mente a V. E:s:. e á camllora.: eu não seria. mi
Jlistro. (Apoi.Wos.) 

Sou sem duvida o mais humilde, o ultimo dos 
cidadãos a. quem neste pa.i~ se tem con1ia.do 
uma pasta. (~o apoiados) ••• 

O SR. ARAulo PtNRO :-E' muito distin.cto • 
(Apoiado:.) 

O SR- CA.llLOS AFFONSO (minist~o tia gue:-ra): 
- .. _ ma•, Sr. presidente, nem po~ momentos $i 
quer eu me preataria a fazer parte de um mi
w:sterio. para cttj" organização foss~t mister 
prévia hypotb.eca de benevoleneia de &811/i 
adversarios politicós. (Apoiados ; muíto bem .: 
apartes.) 

Não o digo por ·orgulho : son-o prirn~i-ro a 
reco11hect>r a proclamar a. minha propri.a fra
queu.. ( N ao apoiados.) Da parte de mellB 
ilhutre~ advet'IN'ios nenhum esforço é n.~
•Lrio para fazer-me vac.i!h.r e euecumbir na 
aPena. Mu nlo lll!lncharei o momento 811lemne 
da m~rto colll 'upplicns de miserioordia que 
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nunca Jeva.ntei e qoe ·a deshon:rar.ia :1. meus 
proprios ol~os. (.(!.poiooos; muito bem.) Ella 
não me assUJ;ta, porque tenho a certe2a de 4f.Ue 
0e ha de veriJiCIU' à sombra gloriosa da. bandeira 
liberal, que, no meu conceito, syr:nholis~ a. 
grandeza e prosperidade .do meu paiz. (Mui to 
/lcm ; muitc ótJm. O oro.do~ e felicitado.) 

SEGUNDA P.A.RTE PA OR.DEM DO DIA 

nós a sym_pathica e libe~al idéa da m·eação 
das caixas econ.oroieaa e dos roon tes de pieda.cte. 
Foi esoa. lei que regulou os cantro.tos de pe
nho:ee, sujeitalldo-'a~ !1- uma legislação especial, 
e fot ella finalmente quem poz cobro á. a.narehia 
financeira. que teina.va. no paiz. · 

Becl:>ra o orador que n:>. vida dn& nações h:. 
quadras em que o espirito individual desen
volve-se maia da que em outras. E' c quG no., 
tem acontecido. Em 1850 a·applicação dos ca-

Discussão das emendas do ~eu~do sobre sa- pitaes, até então encaminhados plll.'a o tranco 
eiedales anonymas, projecto n. 259. dns afriGanos, procurou naturalmente oul-ro 

emprego em emprcz~a induotrlD.eo ào pa.i1;, e. 
O Sx-. A.ndr~e Figueira de- dahi provém que n.a.qnellil. quadra houve e&m 

clara. que, por maior que sej"' o desejo que tem etreito um grande desenYolv1mento do espirito 
de abste~-•• desta dis~u•são não deve s. c~ro!l.rn de associaqão e formaçãO de :Q.Umcros9s socit!-
yotu· silenciosamente emendas tão importantes dades ar.oayrnas. · 
como as que o sem-do formulOu, ao projectó 1ue De iSô5 a t871 os capits.es t:>mbem em.pre
lhe ~eroetteu a cawa.ra sobre sociedades ano- gados quer em negocios de fóra do Jl>aiz e sobre 
nyma•· tudo <>hsorvidas pelo govert~o em quanticlades 

. Si porventura os interesses industriass e e:rtraordina.ria.s, a.cha:-am-se depois da guerra 
ooouomicos do nossa sociedaclê na quadra act11al na.tura.lmente encaminhados para empre2as 
não são d~ natUl'eza. a ap~honar estM debates, industriaes e economicas dentro do paiz. Era.. 
o assumpto affecta tio profmdamente a legís- portanto,na tural que l-ambe tu depois dessa quar 
l&'}ão civil e eOtnmercial do paiz, os seus inte- dra da guel'l'a as associações anonymas 'e 
resses econoroicos,as ~elações da admini5traçio, multiplicassem, abundassem mais do que em 
que não é possível deixar correr em silencio outro periodo ordinario. 
tão import.ante mMetia. Não se argumentando, porém, com estes 

A_cha-se ts.lvet am unidade em relação M <>•· factos extrs.ordinaríes que $9 dão em todoa ~s 
.umpw que ~e discute; e ~lve. o Ull.Ícomelll- pa.izes, affirrna. o or.W.or, pe:-ante os '"'tos uffi
bro do corpo légi.slalivo· que sustllnta ainda a eitLes, q_ue as soeiedades anonymas tiveram 
necessidade da. intervenção do goveroo nos tanta fuctlidade de formarem-se como depois da 
actos das socied~des an.OJ<ylll&s ; mas niiD póde refo~ma da lei de Agosto de 1850. · 
condescender nem com as id<iias do projecto O numero de estatutos approvados pelo go
primitivo nem eom as emendas que o ~n.ado nrno não val.'iou dapoia dassa legislavão; pelo 
lhe formulou. contrario, a. e>:periencis demonstrou que au-

De Portugal herdamos com a nossa legisla~ gmentou. Portanto o regimen dessa lei não foi 
ção civil e commeroi&l a lei que dava. ao poder um em'baraço, como se pretende, ã organizllção 
publico intervenção na. approva.ção dos estatu- das sociedades anonyznas. 
tos das sociedades anonymas. · Si.se consultar a.nnualm.ente as eolleções das 

Essa legislação colonial a nantivemos em· leis brazileiras, se encontrarão estatutos de s e
nosso codigo COIXlmerciol, é em 1860 pela lei de ciedades anonymas approvados Ms centos pelos 
22 de Agosto -~~i 6!ia dessnvolvid:t, appli~an- diffGrentes ministerios, C()nforme a m~teria d~ 
do-se a tod~ • ordem de sociedades e suas di- ~na competencia. 
versa~ ramificações, e ao mesmo tempo Mn- Pois bem, desses n.ctos officíaes apenas a 
tendo disposições mais completas a resp~ito de de cima. parte conseguiu-se organizar definiti~ 
bancos de circulsç;to e de deposito. vamentc e fu.nccionut, de ma.neira que o. appro-

A.asim, pois, é uma a.cetlii!IÇM que se ta~ á le- vaç&o di)S eatatutos nunc~ foi um embaraço p~>r;, 
gislaç!o de 1861) o .. ttribuir-ee-lhe todos os iu· as sociedades se con•tituirem. 
convenientes do regirnen restrictivo, quando Por con.scquenc.in, nãc se pod()d attribair a 
~Ue 6 anterior a essa legisla~o. este regimen. o entorpecimento das sociedade> 

Se porventura. o e.orpo legislativo julgasse a.nonymas.. · · 
à bem revogar a'luella lei de i860, a eons~- Eslê entorpec.imento, ai <i>:lÓste, e no grau em 
quencia. não s~ria,como se acreditá gera.1rnente, que eatà, tam sua explicação n!IS nossas con
o regimen d$ plena-liberdade rut. foriilaçâo de diçõa1 economicas, nn. fu.lta de capita.es p~ra 
laes sociedades, mas silXl a resU.uração do C()- o numero do empte3:>5 que aa fur.ma.m annual· 
digo do Commarcio o da legislação auterior, q_ue mente para. as multiplaa necessidades do paiz. 
ja consagravam o meslX!o regimen da iuterven- na falts. de ~onfiança d~sses capitaes nos in
ç1i.o official na ~pprovação do ãnonymato. A strn.mentos de trabalho que existem hoje, isto 
muitos respeito~ ~ lei do 1860 foi s.o contrario é, no bra.ço escravo, que cuat~ia. quui qu.e 
mais liberal que i> anterior, pocq'le,longe de ter exclusivamente a nossa proprieaade rural mais 
apet'tado o regimen restricto da attribuição importante, a ].ayoura. da cana e do cafâ, na 
ollicial, alargou~o, pois que deu a 'tttribnição concurrench que o governo faz ~ S'IS&S ra~•o s 
91111 presidentes~ provineia. p~rn o.pprovar es- ca.pitaes dbponiveie e ern outras causas ; ma.. 
~lutos de_socie~ades religio8all, politie;u.~cien nunea nos suppostos defeitos da legil!l.a.ção an-
tifieas e htterar,as e aos poderes p~OVlllcJaes s. terior. · 
f~ldade de approvar estatutos , de co!"pa- J ' Não contestará que a. necessi<hde da appr~-
nhtas qne se prop~e.":em cons.tr1llr·cammhos -vação de estatutos por parte do goverue, tra.zw. 
de ferro nas provme1as ; 9-89uu como entre ' seus inconvenientes e entre ell~s e como prm-
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cipal roa.nter .essa advoca.eia.adm.inlstutiva, que Ora, isto é urna restricção capital ao regimen 
e uroa verdei~ lepra da aosaa. soded.ade. i\i"s a do direito natural; e Bi uma lei tem o dirsibl de 
lei não é culp~db. do Mnielb.ante phen<>m~no ; eeccea.- o e>-ercicio <leste direito extraorwnnrio, 
alle ,; e>:clusivam.en\e devido a sua execução. tem tambem o dever imperioso de acaut&lat oo 

Si o govorno central, os m inistros em seus interesses indiYiduo.es que se confiam á bu~ fe 
ailferentesministel'ios e os-presidentes das pro- daquelles que pódem contl':l.bit• dividas a té ao 
vincie.s est&belecerem como regra de eonJ.ucta infiuito, e que para pagai-as tem o limite do 
a.quella que o finado conselheiro Bwtrque nos valor de suaa acções. 
seus ultunos dias de ministe,io estabeleceu Qu~l é a lei natural no regimen das socie
pâra á SlllL secretaria, isto é, si se entendessem dru!es! Não precisa o ora{or ím·oca1· os textos 
directamente com ~s partes sem intel'\'enção de do direito c i vil nem do ,iíreito commercial; in
procuradores o~ciosos, ~sta p_ratica p_odia _ser voea ~penas as leis do bom senso com relação 
modifteada,seno.o de todo1mped1da. Ale1.porem, li.s socie<Udes. Quem contrahe uma sociedade 
não póde carregar com a responsabilidade deste e ~ntrah.e dividas, obriga-se naturalmente na 
parasitismo deploravel, qlle constitue um canero razão pelo menos do nwne1-o do soeios. de que 
da nossa. sociedade moderna.. s•• compõe essa sociedade. Si a sociedade e de 

Outro inconveniente que se apo4ta nesta 20sociQs o contrahe um.~ divida de 20:000$, 
reforma é o da morosidade na. formação das cana sacio estl obrigado pelo menos .ao valor 
sociedad~s. de 1:000$; isto é o que diz o direito natural. 

O orador reputa ÍS1!o em benefieio, por'Jue as Mas a legislação comm-!rcial é obrigada a ir 
emprezas sérias carecom de ser meditadas, c:>.- mais além, po.rque 0 mundo commercial fllnc
rocem de tempo para. se formulárem os seus eiona em meio de n:na solida.ríedade tal de inte
estatatos. As em prezas imprudentes, lovianas, re•ses internaciona.c"' ~ae não 6 possivel pr•s
de lucros du"ridosos mas seductor~s, os engôdos cindi~ da solidariedade de obr;gações, como não 
sobretudo ou especulações de aventlll'lliros,essas possivel prescindir da solidariedade dos inte
eão as que pódem perder com a morDI!Ídada, com rosscs. Voiu portento tt lei conunercia.l ores
" neeessidade de solicitarem a npprovação do tringindo o direito natural e a civil, decla.ton 
poder publico. Bem longe, pol'êm, de h aver i'l- • obrigação dos socios em. uma sociedade con•
con veniente, b.~ vantagem em· mon~r essa mercial solidariamente ; ist~ é, sendo 20 socios 
disposiçllo q ue salva as emprezas seda~ e con- e sendo s. divida de ~0:000$, cada um dos 20 
demna as em prezas imprudentes· sodos é so!idario por 2!l:000$0GO. 

Diz-se-o goverM não· deve ser 0 tutor dos Ora, tratando-se sobretudo de sociedades com-
capitaes particulares· rnerciaes, como são as socied~dea anonyrna.~, 

O orador affi.rma que nas socied9.des anonymas não ·será UIDa notavel infracção- deste principio 
niio só na o direito como o dever dos pode;_es de solidariedade de ohrigaçõ99, restringir a 
publieos tutela.r os interesses ligados a essa es- obrigaÇão ao valor da •~ çil.o, q 11ando dGvia. sor 
pecie de sociedades. completa ? 

Vai e:tplicar·se. A sociedade anonyma não e 
uma m:mi.festa.Qiio do direito individual, não é O Sa. AFFOI'!SO CELSO J aNroR :-Ha a rsspon-
um direito de que o individuo use, nà:o é uma •~bilidnàe dos agentes. 
formula. natural da asaociação; oi puramente O SR. A!mRADt: F [GUEl"B.A respondendo a 
uma cre&ção da lei, para :tina mnito especiaes. este aparte, diz, our. Í$lo é outra espcciali
E•ta p.-ol)Osição é tão exà.eta., que o projecto em dado das sociedades •nouym<>s. que cunt.ra.st:L 
discussão, querendo · arredar a intetvençllo offi- si.n<> ularmente com a theoria g-eral das socieda
cial do poder executi~o. entregou as .~l>ciedades doo~ com o direito naturàl a com a l>ôa 
anonym~s i intervenção do poder j~diciario, ra•ão. 
com a ditfer8UÇl> de que s lei actual entregava Os gerentes ou manth.l~rios de.s aut<·a< espG
a sociedad~ a.nonyms a uma intervenção muito cies de sociedades comn1errciaes on civis respo
=is lib&ral. e hoje a socied,\de anouyma vai den1 peS>oalmente pelos aetos da sua gestão; mas 
ser manietada e entregue aos pleitos, pet"ante nas sociedades an onyrna• não sâo responsaveis; 
os tribu~s. os gerente• não respondém por couao. alguma; 

Espera chegar a. e1sa demonstração e deixar esses mandatarios não coutrahem para com 
bem pMonte a verdadG do que affirma. lercehoo re~pon.abilidade nenhuma, r••pondem 

lr.fas a sociedade anonyma não é o c:tercicio apenas pela e:.:ecução do ~ndato p:>.ra com os 
do direito natural. · accioni.stas. 

Qual"é o direiro nalural sobre Gsta mate ria ?" E' outra· dilfere:nça q_ue torn~ as sociedade• 
O orador nlifi ca~ece de ~emontar á03 p rincir> ios anonymns uma espec!alidade,, que .exige da 
univcrsies do di~~i!o bast;a..lhe invocar o bom parte dos poderes pu~hcos senos cwdodos no 
senso e e.'ite responderá. que aquelle qu~ •e tooattte a sua legis!agão. De um lBào temoe 
obrig;,, obrign 0 aeu. obrig-a·•~ indefinida- accionistas cuja re,ponaahilidade ~-~ limitada 
mente· quem cantrahe uma divido é obrigado ao valor dê snas s ccões, contra o dl!'e1to natural 
a pag;;l·ll com toàoa as recursos <[U9 possue q~e estabelece. obri~ção indefini<ã, c~ntr~ o di
hOJe, que pos1uir amnnhil: e quo possuir no " ' lto c_omiDercJal qae estabelece a solida~1~d~de 
futnro ~tê morrer. Poi1 bem, :1 sociedade ano· · ..te obr1gações ; por outro lado temos admmu;. 
nyma o que fa.z! Faz que um corto numero de I t1·a.dores que não resp~ndem pessoalmente pelos 
indindaos possum con trahir di\·idaa enorm~s. contractos que fazem, que apenas ~spondem 
não sendo l"esponsaveia pelo pagall1en to senão pa~a com o• mnudantes pela e>:eca~ao do man· 
até o valor d e suas nc\)Ões. dMo. 
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' . Ora: excàpç<íes tão n.Ot;'ve~ pode;n ·s.er íei~ 
tas ·impunemente, sem crtte'lO ~ Nao e pos
oivol. Tanto nlo é pollilivel eese regimen de 
liberdade que ee pretende, que as emendas ~ ue 
o orador vo.i disentir são o roethar desmentido 
a ta.es theorias, poü restringem cem vexes mais 
a liberdade de que hoje gor-am as assoeiaçõeg 
entre nós. 

F.: P. tão profunda. a. convicção do orador a 
eat~ respeito, que dec~ra à cam&ra que o pr~ 
jocto é incompatível com as sociedades anony
m•s ;· ou estas matarão · o project<>, ou o pro~ 
jeeto matara as wcieda.deg a.nonymas. 

0 SR o CARNEm.o DA. RocHA. dà um aparte. 

O Sa. Al'ID!U.DE FIGUEIRA di!·, que o nobre dll
putado pela Bi>ohi~ lhe f~r. referenda ~ socie
dades commanditarias por ac~iíes ; mas nessas 
o socio gerente é pessoalmente responsavel. 
Quanto aos socioo comma.11ditarios, "D~ador dis
tÚI.gue: si & commandita é. por acções cahe-se 
no rogimcn da.s sociedades anonymas; si ao 
contrario o capi~l da. commandita tliío é repre· 
sentado· por acções, a responsa bilídade dos 
quinhões é limitada. pelo contracto ; e em todo 
CASo o gerente' collectivamellte. Hoje, porém, 
nlo a~ póde tratAr mais das commandttas sem 
acç15es, porque o projecto as conTerte em com
mmditas por acções,e o seu r~gimen é idet).tíco 
ao da•·aociedadllll. anonymaso 

O ora.dor pede á. camara lh.e desculpe o entrar 
nesse dcsenvolvimentc o Esti., porem, conyen-

. cido de que e•te projecto e o mais impotl;a.ute 
que podia ser apr&senUdo ao Jlarhmento ; e 
pela pratica que tem destes »ssrunptos, 'l>'isto 
que. foi por :anlitos annos advogado junto 
de divêrsos bancos, jalga que as suas obs~rva
ções não silo de todo i nu teu. 

Outro argum~uto iarorito em favor do 
proj e c to, é que o regimen des~e proj seta sstà 
geralmente estabelecido nas nações civilisa. 
das, e que o syetero~ do Brazil o 'lb.solnto, 
antiquado, e não corre•ponde &s neeessi
dade das sociedados mode~nas. O~a,o que nin
gQem póde contest~r. len'Jo as leis modern1s 
relativas ás sociedades anonymas,é que a exp~ 
rí9ncia. não está ninda feita, por todas as na-. 
ções, .,es~e assump\? estão ainda tac\e&n<lo liAs 
trevas, fazendo exp~ieneiaso 
. Não ha duvida ae que a lnglatel'l'a educada. 
pelo seu reqimen de sociedades de respo=~ 
biJidade llmitada,qne ella tem lia muitos annos, 
estova apta para estsbelecer a aooieda.de ano
:nyma livre, isto é, sem caree~r da approva.ção 
do gcv&rno. . · . 
N~ ha duvid~ de que 2o França. educada ~tê 

corto ponto no regimen deploravet das com mal).· 
dit;s por acções, reginle11 com tant" razão pr0• 
lligado pelos seus mais distinctos jurisconsulros, 
:>. Françs, e•tav<> M~ oorto pollto a.pta para o 
"gimen similar das associações anonymae 
livres. 

A Belgica, que •~gne oa eetylos da França 
11m materia. de leg-i1laçio, eshva no meamo 
caso, '!181' ainda assim e~t&i! DaÇões não julgam 
ter altmgiJ.? ao uMmo gráu de perfeição, por
qu~ na França como na. Belgica h.a tenbtivas 
aariaa para. rec0ll8iderar a legielaçio votada, 
porque ;a experiencia tem delllonatrado que as 

concQssões foram larg~s e que ha sociedades 
que devem continuar sol> a appronção. do go. 
varno. 

Port~g&l, que procurou inütar. a~,tllella. legi"" 
lação, sem ter na sua jurisprudenc1a elementos 
que a naturalizasse, dous ou tres annoa depois 
de '\>'Otar a lei tratou do reformal-:. tU1 s.en.tiào 
da re•tri~ção. A Ital.ia, em que igWillei foi vo
tada, não_ t:.rdou em apreae~tar retoques á essa 
le1 e in11s de ama vez 1em. 1nvocado a .nec~ssi
dade do intervenção oflicial como cor~ectivo MS 
·abusos demonstrados pala experiencia. 

Outro• p&.i~es e•tio •imla. em ensaios; não 
appli= definitiyamente este regimeno N~ 
Suíssa, a lei é do anno pasaado ; ua H ~spanha, 
o projecto foi agora 'l>'otado. 

Si eat"" naçÕes adia.ntadas, observa o orador, 
onde ali~ a idéa está. at<i certo ponto ensaiada, 
si nestas paizos, onde o .ea.pital abunda e oe 
poderes publicos podem-se I!loatl·ar índifferenteB 
8: sua poup~nça, a. e:.:periencia não esta feita, 
as sociedades ,.nonymae ainda são obj~cto de 
estudo• ~ ainda se pensa na intervenção oillcial 
como n= necessidade para esta. fórma peculiar 
de sociedade, pergunta; o Brazil acbar-sa.~ 
em conàiçõ3s de supporl3r o regimen que •e lh~ 
pretende dar 1 

Nem a noas~ sociedade, diz o orador, esta 
pÍ'éparada. para elte regirnen, nem o noeao 
poder j udiciario está. preparado p&ra. applical-oo 

A nos~• sociedade não está. preparada, porque 
o povo não tem educação industrio.l e economic~ 
& póde ser o jogilete do primeiro espertalhão que 
proour" ombair a su-a bo~ fe com promoosas fal· 
lazeso Votado este proj!JC!o, as soe:edades sérias 
n!!u ·~e forlllarll.o, ~erll.o orga.niza.das •quellaa 
que ti~erem á testa individaos que saibam en
godar e illaq near a boa. fé, a.busan.io da singe~ 
leza dos nossos costnmes. As em prezas sérias 
que pedem em tempo, m1dureza, que tem tudo 
a lucrar eom essas delougas, nii:o eneontrar.to 
agenciadoreB, porqug Was e5sas dilll.culd!tdes 
serão tantos outros impe~ilios á concessão im
media.ta de lucros que visam os especuladores, 
e si o governo .alio tomar & iniciativa de pro
mover aa sociedades sérias, eJSas empreza.s 
ficarão esiJ.uecidaa de todos. 

Não b ca.pit:.ea ba&ta.ntes, di~ o or;;dor, 
pará as necessidades re•es e muLU&a da nossa 
sociedade, e não se pód.e liberallsar o seu dis
pendio ~m em prezas lonc~s. E' U.to razão de 
mais pam que se consene a intervenção ·dos 
poderes ]Hlblico• na.e sociedades anonymas. 

UM SR. DEPUTADO:-E<n geral O capital tem 
bom sen.oo, 

0 SR. ANDRADE Fl&UE!lU. responde que em. 
gen.l, o eapital segue a sorte daquelle que o 
poasueo 

E' can\elos) quando o proprietario é cante
loiO, é f&eil quando o s~u proprüitario é &.cil. 
Si a. populaç!G é facil, o nobra deputado não 
pode exigir dos capitaeu11&Íot sagacidade do 
que e Ua a tem. Era 11m serviço, n!t opinU!o do 
orador, proc\U'ar collcillir o legi.alador 11.1 van
tagens _do anonyma.to livre cam a a.ppronção 
do governo, n!o eutregando int'eira.menLe á 
especulação a. lenta fllrmaçiio dos nossos c.a.~ 
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pitses. O poder judiciario, repete o orador, .não ! Dizitl. o orlldOl'" que o projc~to, quer'ln.do i nau· 
está prepo.rado·para applicar esta lei. j gurar um regimen novo, sacrifico. as socieda.lles 

Não lbe faz injuria, conhece-o assaz eom a. anonymas, porque contém re>tricções muito 
pratica. ~o e tem de 20 annos de fôro. maiS apertadas do que as e:tistentes. · 

Os interesses que o pode~ judiciario coohgce, Isto ê o rasaltsdo da, e..pecialidode · desta 
são regidos pelo direitQ privado, o interesse das fórrôa de associações. Enteudeu·se que pro~ 
~ociodades o.nonyma.• :pel'tence ao direiln pri- chmando-se a liberdade de tae• aasoci~çõe.; 
n~do emquanto collStitu.e objecto d~ obrig:açã?, tin~~-s ~ condemnado a lei de 2"2 de Agoslú, o 
mas conlnder!l-do. C0';130 _"IIJ.Ueza pab_hc~, .e 1_nte1- ~egunen · q >1e ell~ não . fez mo.is do que sanccío
r~mente albe'o a m1ssao úo po<fer JUdiClano. O nar, B estabelee1do a liberdade. em todas· ao r~ · 
banco, embora· de desconto, joga com a riqueza. !ações commerciMs ; mais ô um engano. 
publica; sobret1ldo ~uando tem a 1\:l.culda<ie de Não podia escapar a sag,,cidade do legi5ladQr 
emiltir li tu! os ao portador. . a especialidade desta fórroa. de ass(ICiações, os 

E" uma dag contrdicções deste projecto, por- perigos a que dão logar, os abu•os que podem 
que ao mesmo tempo que diz q_ue o banto do cir- tr.zo1• cnmsigo; c dahi vein mturalmente o 
cnlaçãoJieará dependente da le1,não faz depender systema de reatric~ões, que tao.tn a c amara 
de approvsção do goverM os hat;C?S _de deposito como o •~nado procuro.i·am mui sabhmente in~ 
e desconto, com ~ fu.cnldade de em1tt1r tüulos ao traduzi~ na rafurma. · 
portador até à. irnpnrta.ncia do seu capitnlsocial. Ac1·edita, porém, o orador que o regimen 
Uma cousa im_po~ta outra. Dar ao b~nca a ftt_cul- ac~ual é mais libsral do que o ~o projecto, -e 
dade de ennttu t1tulos ao portador,e darodlr&- va1 provar e>te ponto, IJ.Ue con11den• capit~>l, 
to de emittir, pelo menos, até uma importancia porque, repete, astestric~'ões desse mesmo pro
que pode ser superior ·ao capital realizado. jecto, ~i fór com·e,·tido em lei, hiio de matar as 

Figura. não utn o:x:amplo, o ora-dor dl2, que o sociedades anonymas. · Pro';'a.râ. depois q uc 1 ao 
projecto erige que nenhuma acção seja \rans- inve1·so, em pontos que entendem com a ri'l.ueza 
fe~ida aem quo a quill ta pade seja realizada. publica, o projecto descu•·ou os interesses col
Fnndo.-se u~p. hanco de dêposito na importan- lectivo~ na preoocupaçlio ex.du•iva da faM ju
cia. de 10.000:000$. O ~ccionista realiza :~. dd.ica da questão, isto é, do• interesses dos 
quinta parte de soas acções, porque precisa a2Socia1os. 
realizar esta condição para facilitar a agiota~ Quanto á 1• parte, o projecto e:tige que ne· 
gem. Realizada s. ontra.da de 1.000 :00()$, com nhuma sociedade, a.bsolutam~nte, sob pona ·d; 
a faculd&\de de emitlit· titulo ató 10 roil contos, nullid~de de pleno clireito, se possa fundar sem 
pau que ch&mo.das. posteriores~ J:i.mais se que todo o seu cspiW tenba •ido subscripto; 
farão, attingirão a 9. 000:000$ sem sa.crifi- e::rige ainda que cada subscripto~ fique respon
cio algum, hr&o uma emissão não do duplo on savel pelas entr!Lda.s das 3.cções subacriptas a.ié 
triplo, mas do nonuplo. O projectl autoriza complet.at• o seu valor, mesmo ~m caso de trans
esta confu'lilo. ferencia ; e•ta&eleee por ultimo que a. sociedade 

E' preciso atLender .a que estas 110ciei!ades niio possa funceiona1· aem que \enham sido de~ 
que são des.tinadll.'l a receber clinheiroe alheios positado~ 10 •fo do sea capHal, nem as saos 
alem dos titulas dG po!'\ador, q11e possam ser acções negociadas sem que tenha.m síclo reo.li
aulorizadaa a emhtir, têm muita~~ outras obri~ z~clos 20 °/o do seu v:>lor. 
ga.ç~• de todos os depositantes :Um banco de . Ora, parece isto mnito simplea, muito cor
deposito• pócle ter mil conto1 de mtrada de recto, mui\) natural ; mas o orador affirma i 
socios e ter depo.itoe na. impot\a.ncia. db ca>;nll.ra. que, si eatBs im~o•iç1Ses tiverem do· 
10,000:000$000. ser cumpl'idas, nito é pomvel entre nós a Íllt'-

Ora; sendo assim,a autorização de emitti~em mação de sociedade anonymu.lg'ums.. E' este 
taes sociedades titnlos ao portador, é dar-lhes o Jl.rimeiro ponto do seu dilemma. 
carta bra.nc~ para nOCo preencherem o capital; Respondendo a 11m apar~e, declara. que níío 
9 esc:ll'loarar s porta para. o abuso. e pog&iv~l fazer uma lel sobre sociedad~a nna. 

I~to llio é novidade, não é preciso malícia nymas selll estas re~tricvõJs, e declara. Jllllis 
nem fertilidade de imaginação para o.vent&r que o projecto do aellado e m•is liberal do que 
estas idêas ; é a nossa experiene1a que íalla. todas as lei• que têm procurado libertar o ano
Jà tivemos eets legielação, que fomos força.dos nymo.to das restl'icçõea. 
"- condemnar, porque pl'avau mal na praça.. Declara que esta lei, si passar, será a maia 

Respondeudo a um aparte, diz o orador que libero! do regimen, mas aereocenta que á a 
os 1iscaes dessa.s sociedades são nomeados. peJos menos liberal das leis de sociedades anonymas, 
sooioe, mas t~m o mesmo interesse em que o oompa.rad~• com a~ qn& vigo= sob o regimen 
abuao •e eoaunetta, porque p<Jdem ser datprelles da approvação offie1al. 
que não Lenham feito ent~da de suas aeções. A lei actiiBl diz, que o c• pital social deve 

O oo.tro meio de fisc.alizaçào e o dú.'eito de ser aub•cripto, mas si s. sociedade ·exigir 
gnal'luer aecio!lista recorrer perante o poder 20.000:000$ não é preeioo que· esleo .sejam 
JOdicurio, mas em p6meiro logw es.se accio- subscriptos logo, faz·se uma emissão de 
nista. n_iio fari, po:qne · ê do luero seu, de sa.a 5.000_:000$, fa.~-se ama •egund~ <f e 5.000_:0()0$, 
eonventencia continuar o abaw, ·e 1m! aegnndo e aln eatíi.o iO.OOO:OOO$; a !OCLedade Vlll pros
logar o rectdso ao po~r· jndiciario não póde 11erand~, faz-seu~ terceir~ emil<são, ~ a..sim 
ser ccrl.'llctivo [>Orqua e um recarso mo!'OBo, sueceBSwa.mante a!e eempletar o capttal so
que, quando chega n ser decidido, os IntereSiles cial. 
compromettidos estão completamente. arrui· . O prujeoto prohibe iat:o. E o resultado é qt~e 
nadQ'l e não ha l!1liÍS a~lvação p011sival. não aer.i. po~$ivel formar I!Oci.edade algwna, 
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porque .ne~t& ~rte, com excep~ão do Banco 
do Brazil, e ·dend~ a causas espec!'-es, toda.s as 
sociedades sé têm fcrm~o wr meio d1s emis-' 
sõ._. a.oceossivu de ncções. 

A leinuta. até os bancos territoriaes,.e ~ 
tar-lhe·ÍA eats consideração para que vot9SSe 
con tra .e!la porque, si ha necessidade neste 
pai~·. e de supprir a l~voura. de eapitaes de qu~ 
elli carece, nlío só para de,envolver-se como 
oar~ ma• ter-se. 
· A la.voura não póde evidentemente paga1· as 
altos t.Úas de juros a que &> acha colldcmnad•, 
e é preeüo, ttinda que com algum aa.eri.ticio; 
•uppril:• doo capita .. indispensa.,is po.r• qoe 
se possa manter. 

En.t~etanto , nas cóndições que :fig•ua., o pro
jeeto mau os lJo.neos terátoriaes. · 

Os banco~ t erritoriaes não são ~s bancos de 
ci,rcnhçõo, e1ceptnados no projecro; • .l e(;isla
ção desses bancos à especial quant<l ao objecto 
dos con.lractos que elles praticam. ; m.aa qll"nto 
i forxnação da sociedade, direitos, obrigações 
e estal11tos illes e~o Jnjeiros à regr:. g 3ral. 

Denllncia esta disposiçK!> eomo uma calami
dade : com ella nenhllm capital se incorporará 
para formar bancos territori~es. 

Qaanto ~ disposição que e1ige a subaeril'çl!o 
G a realização de nma parte notavel do eapttal, 
não send!> mais liberal do que a legislação 
actual, ha de trazer ombarn.ços à formação do 
varias BOCiedades, ~lg11was da.s quaes aliáa 
nilo precisavam doll<>, porque os intereeses pu
blicos ficavam já: basrante sa.l.va;;-uardados com 
qualqueren O"ada. deca~ital que se fizesse: - as 
cempállhias de seguros por que, os· sinistros são 
cobertos por novas entradlls; as soei~ades de 
credito t~rri.torial, porque têm um e~pital sup· 
plementar repr~sen tado por letras hypotheca
rias na 1'1\Ziio do deouplo. 

A legislação actwll exige para. a 1>0cieda.de 
começ~r > Cunecionar, que tenha pelo menos 
wn q:únto ; a lei aetu&.l e:..igc o dobro, que 
precisanlen t8 não é liberal. 

Quanto :i rej)resenta~ão do ca.pita.l e jo.ros, 
à. lei a aniq11illi> na a.ooiGdade anonyma si esta 
nilo aniq aills.r a lei. 

O que diz o projeeto Y Diz que as a.cç~ea não 
serão transforive!B em 1egra geral senfo tendo 
25•/o de capital realliado. Foi wna. exage
ração da lei de 22 de Agoato, devida ás 
·eireumstanaias de oec•siio e o orade>r con
feua. ter niSila sua culpa. 

Dá.-se com'as sóciedldes anonymas o mesmo 
que se dà CO!Xl o centro e as províncias. As 
províncias gritam que dão muito ao centro e 
e :atretant.o tudo rece:rem do centro ; as socie
dades anonym.as dlo m.niio 3.0 Estado, mas re
ee~m deUe a. regra pe.ra proliper!ll' e viver. 
No seu projacto, llio ss l embra bem , mas 
suppõe que redu~ia esses 25 •j. a {.0 ou a 15. O 
p:o~ecto ngorn. reduz a 20 •/o ; mas em qlo oon-
dtçoes ~ . 

A l ei de 22-de Agosto impunha. a obrigação 
dos direitos dos socios serem de.tinidoa n·o con
·tncto.eoei&l. Ora, pela legi.sla.ção. aet11al, uma 
das cl&usulas assino permittidas pela lei é que o 
accionista ae reserve o ·direito de dein.r cahir 
e m commj~ as entr:>.di s realiZada' quando en
tenda que as operações nlv.> vão a bom ponto 

ou suspeite da s11a <lirecção on ufo queira. se~ir 
os destinos dl liOCieda.de. 0 

A lei dá,· pcr<anto, o direito dos ealatutos 
estipahrem a. Jaeulda.de do rommisso. B;u ra.. 
cu.ldade é precios:o., não só para o a.ccionim 
como para. a sociedade ; para o &ccionisla, por~ 
que, o liberta da cbdga.ção de real izar as en
tradas posteriores, d~sde qlle tenba um motivo 
qtll'lqu.er de ~scrup~lo para o fazeo· ; · ás wcie
dades, porque não as desf~~;lca no capital qne 
essas aeçoes representam, VISto como,decluado 
o conuni.s.so,n parte reali:wb pertence á socie
da<le e a sociedade emiUe llÓVM acções. O in
teresse l'ublico não é pr ejudica® tambem,visto 
haver um augment<l de ,capitaL 

E m vez desta legisl.ção previdente pratic.da. 
diariamente o qlle faz o projecto! Con d9mna o 
commisso em aosoluto e TeepoDll~bilisa o aeeíc.
nista. pelo valor das suas aeções ate cinco an
nos depois, embora as transfir& a d eixe a ~ocie
dadc. A primoim co:>Seqnenci~ do~ta dispogi
ção serà que ella afugentará das &mpre•Bs todo 
e qualquer a.ccion.ista serio '1 ue tenha que per
der, p~rque ninguem_ quererá :ficar condemna.
do o. esta senidão. Mas o m~is import~nte 
ninda é que a sooiedar!e não ter~ outro meio 
pa.ra exigir o eapita.J. representado por :teções, 
e não demand&odo os accionisLa& perante os 
lribn.naes, e como as prestações das acçiies eos
trunAm 110r de !0, 15, 20 ou 30$ no lllllÍmo. 
segue-se quo 1ltnA sociedade torli de propor Dlil 
demandas a Dll1 aecionistas para. receber 20$ 
de ea.da. um. E isto não é uma. hypotbese ima
ginar ia ; o ea.M se dará muito.s v~z es. 

Todos aquelles accionist~s CJ,UO h.oje seriam 
lêvados a. deixar cahit em comm1SSO suas seções, 
sujeitar-se-hio àacção judicial, e uma. soeie
dode nesta.a ciccumstancia.s, em vez; de trato)r 
de seus in teresaesver-se-ba obrigada a susLanlar 

.uma infinidade de demandas. · 
Depois, demanda .não quer dizór paga.mont o ; 

muitos aooionistas d~andadoe não pagarão, e 
o projecto não diz como se ha de s11batituir este 
capitãl. 

Nio é o caso do anpen to do capital, porque 
esge augmento é sociedade nova ; é o ca.oo de 
s11bstitoiNe parte do capital primitivo que não 
foi realizado. 

O projeeto diz aindà que a respo!lsabilidade 
do a.eeioni sta uio ltl de sóm1nto durar em
quanto elle não preencher o capital de a.eçt'íes, 
ma.s sobrevivorli li sua qualidade de aecionista. 
Ora, isto é uma eugeração quo n~da jastifica, 
senã:l o r aeeio de entregar á livre eoncurreneia 
om. genero de SO<:iedades que o legislador o esr.:l. 
convencido, carece ,.inda. de tutél~ . 

.\ lei actnal diz muito sensatamente que, a 
qonlido.de de aeeionista. adquire-se 00111 a a~ 
e pe!."de-se com a. t t&neferencia da mesma · 
acção, succadendo-se o cessio.nario n o. gozo dos 
direitos, oomo dos onua ; emquanto .que o pro· 
jecto erigo que o accion.ista, a.~ à~;~ pois de 
tr3.1lsferilla. a a.eção, continue eom as obrigs,.. 
ções, .sem ter a.s v:mta.gellS de a.ccionista., e isto 
por cinco a.nn01. · · · 

Diz- se que estas sociedades livres fonnadas 
sem a. interven~ão dos poderes poblico.t!, não 
pódem prescindir deste rigor, po~qae sem isto 
.os acçionista.s pt·í mitivoa, qila.ndo. vis•em a. tiO-
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. cieda.d? . em mâs éondiç.õe>, lrans!eriri&m aa l a,gembléa g-e:-al p:u·s. cohibir abusoa, r-ara iü.~ 
suas acyões \"~,..~ hom?ns de polh~. como s e diz 1 zet• eorn que ~$ $Ociedades não fAltem ~os_ de>•)· 
em coo:uuercto, e a.stm os tereetros que trat:ls· rea dos seus " "tatu tos; par~.:-o orador a smit>los 
>"Clll COID. 3. soeiod:;.do ftea"iom p1·ejudicMOS Clll faculuade C!Dbor;> n!Eo e:.;ercid:t é S!'hllÓ6 COl-

~6:1$ inter~sscs,ui\o achanJo quem respondease r eedvo. ' ' 
pelo valor tntegn.l das a.cçil&s. Si em vez desla. i\sct.lisa.ção a ca.mam <tuhet 

O orador eatende que esl::ls sociedades não cre~r nm funecionario espeei~lment<> oncarr G
pódem prescindir de utua fiscalisaçfio seri.:J. c gado deste tr;tbalb.o , legiBle a respeito, mas o 
effi.eaz dos poderes pub.liecs. Si acham que o que não põde <> entr<gar os · inter~sses de te:
governo não á co,upetellta par·a. '3SSII fioéalisa- ceiro• a sociedades anonymas sem 'tisC3.li ... ção. 
ção, entreguem a outra entidade, a <lualquer . Com reh.ção aos . mandatarios, o orador 
lri'banal ; m!L!l não é possível prese1ndir de obterva que costnm:.- se preeonisar como co:
liscalisação. Diz-~G ·que ess:~. fis~ção do roctivo e s11pp!etivo a liscalisa~ão do l,'"Over!lo 
·gov~rno ost.o.bclec!dn. D$-lei actuci l nunca. s~ á responsabilidade dos . mandata.rios, $'ereo.te9 
1'eahza.. O OJ'adot· contesta. dn sooi odade o .o projccto conten1 arllgo dcfi-

Por · mais de uma vez os no$SOS governos nindo o este!Eoaato d,~ nova especie, além de 
tdm intervindo n:"·ida ordinarh. d~ associa- mul tas que podem cheg~ ao ma:timo <!e 
ções anonym~ · procurando corrrgir abusos. 5:000$000. 
Qaando mesmo ·es:a fiscaliso:.~io não tivesse Paro. o orador eatM :iisposiç®s são de um. ;·i
sido atê hoje exercida, não seria razão p:~.r~ gor inutil. O syslama de prev\\nçiio c; nccessa
eondetnnal-~ na tf1~oria. da lei, porqu~ iJast~ rlo ató certo ponte, m3s o publico em g eral n:u:la 
que posss. ~cr invocado. pelo.; inte1·essodos ,Pi>.ra lucro. depois de t~r sido logr~<fo ,que o mM!.datxio 
que possa •ar efficaz. B&sb, que s~ tenha le- p;tgue multas pes:alas; os accionista.s nad:. l n
gislado, permittindo qu~ n.o l'e(l'imen dos so- cro.m q ue o .n~n<htario -v à para cadàa. 0, torcoi
ciedades anonymos qu&lque~ :.cciooista 'lu e ros que ftralll vietima.s na~ lucram com o pro- . 
não concordar com esta ou o.qua!ln medida c~S30 de estellionato a que onu>ndalario fica st>
POl!SI' recorrer o.o governo para que se evite a jeito. Não só n;:o r~para on attenua oa preju i
pratica. de muitos a.busos; l>a$\a isto para zos este syst~ma de pen:>.lidade,como é de todo 
cont,or umitas. i<léas qno p•s.~a.riam ·aem cor- ineffic:u, pcl~ habito em que estamos de !a,-;c
reetivo. . · ' . · reccr os 'desgraçados gua eommet tem taea deli-

Qú.,udo se Lra.tá de :,oanntir interes>es do. e:os,embora ten4 b~vtdo fraudf;l. A piedade ma
publico, iuteress"es de terceiros, é claro que se nifeata-ae mais em favor dellcs d~ que em fin o" 
dei•".t'reoccnpar corn .es':e ponto m~is· de que dos que ~ão victi;nas !l.:l hude, e !lest~ ten
das 1nteresses doa ~cctomsts.s _ dencio., a ao.wlvlçiio a certa, m:u;, qunndo ltotl-

0 aeclonista deve. imputar a si a má. adrni- vesse condemnD.~ões,não ser\'iriam de nada. pa~"' 
nis~açito que comprometta os aetis c.'pitaes, gar•antir os inter!3Ssos dos credores. além de que, 
lllJIS hà. uma cl~sse de pessoas, que, sendo ~moralidade dos ·procet50s, tirs.ria o carae:ct 
dotado da mui ma capacidll.d~, não tem conhe- e:~:emplificatiro da ,,en:tlidade: 
cimento da. vide. interM destos sociedades, H o. outra disposiçio no projecto que ba de 1J:t~ 
.nt'm ~ fiscalisal-as . Tra.ta...se de garanti~ t~r !l.S sociedades an onymns si ostas n~o o m!l.
interessco de terceiros , e fa~m o quê q~izerem !~rem; é aquclb . que ··monda qu e cada accio· 
a f~vor da publicidade, nunca. podorl!o os in- nista. tenhJ!.,<l direito do aeeh:na.r o odminist>a
ter&•$ados pellctrar :ao vida intima dosl::ls as- dor .pelos ãelos.d o ·sua gestão. Não se pense 
sociaçllt>.~. Este reg imou d~ publicidade le\':ldo quo o. logisbçllo aet<Ml deixou de con.sagr:>r 
a certo 8'fS.u, longe de ser •avoravel, é contra-· este recurso, m..s prccJVea melhor os interesses 
rio a socied:td"s anonymas. O projecto contém ~ quo eorresrondo a. !Xl~dido. ; deu :i sociedade, 
um~ disposiç.:o q~te sar.t a morto d~s sccieda- collectivamcute, o direi to da accionnr o sea ~d
des anonymo.s, si as soci•Jande~ nnonymas não min\sh·ador. 
a. matarem. O projecto não s e limitou a isto. deu esse 

ReferG-Se o ot:l<lor :i. 'lua man·la dopositn no direito a ç,,d~ ·aeciotiisla individ~a.lmcnle ; ~e 
c.:trtorio do juiz do collllllercio o in• ent:>rio de sor~c qne n'lo será o ma sõ dem.~ndn . sorio nu!. 
todas as &lciedade• :~.nonym .. s, com um.1relaçiio si mil í6rem o< :.cclonistas. Ninguem 'lue.-ei'á 
de todo o 3eu activo e p~ssivo.. · ser mandat.a.rio suo · <1 rigor d9 ~~ disposição, 

Aqu~lla que mandar ~ rclaçiio do $.eu :tetiyo I ~o~ a ameaça. de mil pr~ce~sça, :~.cabmdo mn 
e passl;o.lpodet-a conts~ co:n . íre"aozes no d1~ para c;>me5o~ _o outro; ssra m commodo .pM~ 
~esu1nNe . . O comnt.:)r."CiO ext;;e s~g-redo, r:l e um:t. v1da mten·a .· · · 
impossivel o segredo qaando sa m:J.ild:l dcpooito.r I O ~.dmini,trodor· é m~ndal:.. rio -dn ~iedade, 
e!Xl c.'>rtorio Ulll' in-.ent.a~io, azo!llfo.nh ado de deve respo!ld"et• perJute ella collectn·runente 
uma relação da divid.uctiva e paS.O!VO. I i'Opresentada, como c~llectt>'O íoi o m•nds.to. o 

. Este artir;o do proj~ct:> não devo ~ não pôde negocio de ctue se . cucarr~gou e a responsabi-
•~t· <l,umpr!do , Si o for, matará as oocie- ~ lida;le. . . · 
d<lode,. ·. . E1s:. que se r eduzem os· r emed10s: a u:na. 

O oro.dor .uão é inimigo d,ts· sociedades ano:- pllblicidade, qae mu.~~\'3 a socie~do c a um:. 
nymas, e si vota. co,tra o projecto 9 pelo desejo 'l l·esponsabili<bde. quo não remedot:\ ru.& e ao 
dc~ratítil-a~. O qae ha ·neste projecto de·bom con trario, ha de afug~ntar os ~WD.inistt'l<do;-es 
..é copiado da. leg:islaçlo :ictuaL lnsiale em qn~ f e oa 3ceionistas -:teantol1dw. Eiõtes meios, por-

. a liscalisa~.íio do govemo 6 u:n gronde ro~urso. i ~nto, são inteit·a~10nte inefficazes. 
Basto. ser possi.,.el . a~ govei"nQ cassar· utn.de-1 O oro.dor ti'nha nirid,,· outras observ oçõe• n. 
crdo d~ outorização, mandar comoc~r uma fazer, ma~, t~!\dO d~.dQ ~hora, nlio ~c j~1lg:a ~OIII 

v . v.-46" · · 
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0 direito dê reter porllll-i~ tempse~scollegas. 
(NiLo ap~iados.) O proJ~Cto ea.reeta de uma 
;~.n'eJysa maior ; :ro~s. Mmo 3quillo qu~ o orador 
já. disse basta ·para fundamentar ? ~~u voto 
contrario, senta-se di1.end<> que, Blmíl votos 
tivesse, mil votoa da.ri& contra semelba.nte pro-

. SU~tMA RJO • - fi!I~r.:nu:~""TE. - Reqo: eámell:os. do~ Sts. 

jeeto. . 
o Sa. Pal!sm:c:NT~ d:í. a eagu.inte ordem do 

dia para. i2. de Outubro de 1882: · 

.t> rarte 

Continu>ção ·da disenssão das enrenda.e do se
nado, proj1cto n. 259, sociedades anonym:as· 

3• di.ecussã~ do projecto n. :190 (credito ao 
minisleriodo imperio .. ) ··; 

2• discussão dos proje~t03 ns: H9 e i~, 
credi to• acs ministerios do U:nperto e da agrt-
cultura. · 

iA discussao do projecto n. 164 A, rrelenção 
de M. Leoncio de C3.1ltro .. 

i• discassão do proj&clo ;t.· 238, p~&ten
çiío do tenente F. C. Rodrtgu~ da Sttva e 
ouh·os. . _ 

Continuação d~ 1• di~c~~são do projecto n .-84 
A, de i880, posturas municipnes. . 
· 1• discu~são doprojecto n. 255, pretanção de 
Joaquim Augusto da Cosia Ferreira. · · 

DiscussM unica. das emendas do senado 
(projooto n. 93) ~obre as caso.s denominadas 
Evoneas.·· 

i.• discussão do p~jacl.o n. 253 sobre licença 
a. José Mililão de Sant'Amra. -

31 discussão do projecto n. 150, protanção de 
Firmino Jorge da Rocha. · 

3~ discussã~ do projeciJl n. i92, pretenção do 
tenente Andrade Neves.. . 

i• . discussão do projecto n. 252, e obre a con-
fraria de S. Benedicto de :MMeió. , 

3' Jiacus•ão do projectó n. 23 A, J•obtivo à 
estr;ub de f~rro de Baturitê. 

2• discusl!!i:o do projecto n. 219, relativo o os
trada de ferro do'Cruzeiro. 

2• dise.uss~o do project~ n. i 97 sobre ~estrada 
de ferro do Douradinho. 

i• disctiSsiio do projacton. 47 A, aobt•e a es
trada d~ ferro de ,\lcob~ça. 

2• diseus;·1io do projecto n. 65, de 1882, sobre 
execuções commer~iaes. 

ÜQnlinua;õo da i •' discuesão do projecto n . 143 
(~"elamação Trlpoti). -

·1· diseu.ssiio do projecto n. 245, favores aos 
professor.es municipaes. 

3• âiscuss!to do projeo~ ·n. iSO, rebtivo 
í.. prewnção de J. J. Fogundes da Re~ende o 
Silva. ·. 

2• part~ (<Js 2 1/2 horas ou ant~•) 

Cont<nuação dA·. 2• discussão do projccto 
n. 2{8, fix:l.Çlo de forças de terra. 

2•·di•cussão do projecto n. 249, fiução de 
forças de niar. . . 

3• diocueoit() ~o• pÍ:ojcoíos ns. 75 A a 257, 
· monte-pio danurinh• e dos e01pregados da as
irada de ferro D. Pedro li. 

Levantoll·IB o sesoão ás 4 .1i4 horas da tàrde. 

José Mari:mno. llu\!~ões Jardim- -o .~.:ugr.~.sVJ fleury .-..: 
onozll D{) u•,-R&cjuorimoneos d~s·Srs. Jos6l-hrjaano 

·a Can·albo Raz:erJde;-i:t. di.s.ensP.a J. a i]rojcet:l n. ~'3& 
Eneerr:J..monto e v~ta~ão.-ill diseu&são dos projoc:Los nE. 
i6i A e 2'5J. -EMe~ramento. -ContinD.ação d3 d.is~ 

. cuss.5.o iJo. proj~ctt~ n. !;j9, sodo~:lJ~s .aoon:rmas. Re-
• (JUarime.ntf'l do Sr. lloroira do Ba.rros. · Di:l:ear.e:o.s J.os 
Sn;:. AJTOiloiO Cel~Q JM1ior c Andr;s.1i0 Figu.dra..- Coc.
linu.,.~ãod:~o :!a. di!~~~são dopl'OjÚto n. 24S, fi_xaçio de 
fortlas dtl terra. -Ordem do di :l para :13 do Outu.lll:o. 

. do l8Si. 

A's i1 horas, féüa. a chamada, adi:b:n-ae pre
sentes. os Srs. : Ma.noel Carlos, Vieira· de An
drade, Gonçalves de Carvalho, Oarvalbo Re
zende, Peretti, José Marianno, Theophilo, 
Zama, Joaquim Tavareo, Ratisbona, Almeida 
Oliv,oira, Alroforaàn, João PcRido, Prado ·Pi
mentel, Felisbet·to, Diana, Augusto Flilury. 
};furiin Fmnciseo Junior, Sinval, Ribe.s, Espin
dola,.Rodrigues Lima, Seraphioo , Bulhões, Gon
çalvas Ferr~ira, Oly.(IliJÍO Valladão, Lacet•da 
'Werneck, A!frelo Chaves, Ulysses Vtanna, 
Paula e Souza, :An.ton io de Siquei~a. J uv~ncio 
Alves, Lourenço de All.luqaerqu~. Souza Quei
roz 'Junior, Aristide~ $pino1o., },loN)ira de Barros 
e Adriano Pimentel. 

Olmpa.recem, depois da. ehuna.da, ·os Srs.: 
Carn~iro da Rochl, Crnz G~llvôa, José Pompêo, 
Barão da Villa da Barra, Barão de Canindé, Al
varo Caminha-, Rego Bu.rros, FerrGi~o. de .Moura, 
Rodrigues Junior, Meton, lldefonso de Araujo, 
Aworo Beze~ra, Barão do G11ahy, G~noroao Mar
ques, Affonso Celso Junior. Alves da Araujo, 
Ma.rtim Fr~neisco, Felicio dos Santos, Passos 
Mirand~, Andrade Fig-uein, Solres e Abelardo 
de Brito. 

A's H horas a 50 minutos, achando·s) pro
sentes63 Srs. dep•ltldos, o Sr. presi·\~nto ~bre 
a sessão. 

Comparecem depois de abct·ta ~ aess.ão e ainda 
dentro·da hou regimental. os Srs.: Vaz de 
Mello; Escra.gnolle Taunay, Ftanklin Doria, 
Silviano Brandão, Contagcrn.Bezerra. de 'Mene~ 
zes, Paulino de Souza, Manoel Por~ells, Fer~ 
nand~s de Oliveira e Carlos Alfonso. 

Corupareeem·, fóra. da hora regimental, .os 
Srs. Rodolpho. Dantas, Tarquinio . de Souza, 
Carneiro da Cunb, Tertuli:J.II'J Hanriques, Ruy 
Barbo1.a, M.,.ciel, Ferreim Vi~llna, Atfonao 
Peni!A, Duqne·Eslrada Teifeira., Geminiano, 
Araujo Pinlio, Cost~ Pinto, Clhôa Cíntra e 
Sou .a Carvalho. ! ·. . 

Faltam, com causa , ps.rtidpad&, os S~s. 
Ma.tta Machado, Cantão, Barà<l da EstOllcta, 
.Coelho Cs.mpos, Candido de Oliveira. Camargo. 
Castdlo Branco, Gomes de Castro, Jo!í.o Coe
t.ar.o. Prisco Parais,, Pereira da Silva, Rodri
gues Peixoto, Sílra Mafr2 , Salustia.no e Vi.,nna 
Vaz. . . , 

Fáltam, sem causa participada, o.s Srs .. Al
meida No·gueira, Almeida Pereira., A ntomo 
Pinto, Barão de. Anadia,• Bariio da Leopoldina, 
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llarão de Araçagy, Cruz, Francisco Sodré, A ~ommisslío, achando justilicada. a proposta 
Francisco Belisario, Henrique Marq1.1es, Mon- e provada a necessidade do pedido da despeza 
ís.ndon, Ignacio Martiu, Ms.c-Dowell. P~raira ~m que nonhumo. alternqà:o hà o. fnzer-:a~, é de 
Cabral, Pompêo, SotlZ.:> Leão e Silva Maia. p$recer que seja a mesma convertid~ em lei, 

E' lida, posta em discussão e -appt"ova.da· sem adaptando-se o s~guinte projeeto ; ' 
debatê a acta de, H de Ou.t."'bro.oorrente. . . I Aereace!lle-se no logar compet~nle: 

O .. S~ .. 2• Szca~-.:.uuo, sernndo de 1•, da[ A assembléa. geral decreta: 
conta do seguinte· ( Artigo u~ieo. (Como na propos\a.) 

EXPEDIENTE Sala das c )mmiasões em 12 de úutubro de 
O!licioa: 
Do miui.st~rio do• negocias da· imper-ío, de 11 

de Ontubro corrente, coa1munica.nd > em reo
p osta q ull este ministerio níi.o recebeu commu
nicação alg11ma sobre o adiamento da eleição 
de 1l1)l deputadQ pela província de GJyax, mar-· 
cada"para o dia \J do dito mez .- A' quem fez.,; 
r•quisição. · · · 

-Do m,esmo ministerio,·da mesma data, ra
mettendo a. cópia do decreto de i do mez corren
te pela qual· foi .elevado a 500 reis diarias a 
pemão de 400 réill concedida por dec~oto de 26 
de Junho de i872a Antonio B82~rra.- A' com
mis•ão de p~nsõ~s e orde!lAdos. 

- Do minioterio d~ far.Gn~a. de 10 d·1 Ou
tubro corrente, remettendo com o requerimen
to d~ D. M~ia Luiza Pacheco Barbosa, todos 
os paFeis e:ristente;; no thesouro 'relativos à 
pretenção da sunlic~nte.- A' q U9!ll fez S· re-
quisição. _ 

Do ministel'io. da agricultur~, commercio e 
obras publicas, de ~ de Outubro corr<Jnte, in
formando o requerimento em qne o. Viseondo 
de Ba~bacena pede a concessiõo de garantia de 
juros sob1·e o eápital que fõr necSBsario para a 
constmcçiio de um quebra mar no porto de 
lmbi tuba na província de Santa · Catharina.
A' <J.U~m fez a req_uisição. 

- Do mesmo IDJ.uiste~io, d~. i2 d~ 011tubro 
corr~nte, r~mettendo o autographo do decreto 
da assembléa ger-.1 sobre privilegias índus
trinos, no q11nl Sua Mage~t\dc o Jmperador 
consente,- In~eirt.da, oftlc iando-~e a.o senado. 

Do 2o secret.rio do senado, de· H de O 11tubro 
corrente, eommunícando que o sena.do &:!optou 
G vai dirigir á aancção imperial a resolução 
rlue autoriza a cas& de caridade da Pa.rahyba do 
Sul a a di:[ ui rir e· possuir bens d~ raiz at5 o 
valor de 400:000.$ ,.,.... Int eirad<. 

O Sr .. presid~n te marca ~ dia 1:3 do corrente 
à i hora da· tarde p•r" o Sr. ministro 'do iro
p!rio apressntar uma p ropos ta do p;dsr e•ecu
tivo. 

Vão a imprimir· pa.ra entrar na ordem dos 
trabal hos cs sezllül.t~· 

Projectos 

188z.;_N. 261 

A' commissão de orçamento foi presente a 
propost<>. do gQVerllo tr~zida ao· eonbccimento 
Ms\a augusta cama1•a pelo ministt·o e secre
tario de estado ê.os n ogocios da gu~rra, par:t 
abertura de um CT~dito supplemun tar da quarr tia 
d~ 221 :000$000. . ' 

1882..-B;,..erra Caoalcanli. -Rodrigues Ju
il.ior.-A.Monio ele Siqw~ira.-Ulys!ei Viczn
na.-Beze~"ra de Menezes. 

( A proposta a que se refere este proj ec\o 
acha-se n1 ~essao de 4 de Outnbr~.) 

i882-N. 263 

2a. SESSAo 

. A' comm!Ssao de orç,mento foi p~esente a 
proposta do governo trazida ·ao conhecimento 
désta augu&ta camara pJlo miniltr) e secre
tario de esta.do do• n~gocioa da guerra; para · 
a bertUra de 11m credito suppl.mentar d.&. quantia 
de 192:722.$676. 

A oommisaõ.o, achando justilicad~ a proposta 
e provada a neQe.eaidada do pedido e da d ~speza 
em que nenlluma alteração ha" ftze~-~·. é ne 
parecer que seja a mesma con V'ertida em .lei, 
adoptand()-se o segninte proj6cto: 

Acrescente-se no Ioga~ competenla : 

A assemblea gar-.1 decreta : 
Artigo un1co. (Olmo na p1·oposta.) 
Sala.das commiBSõas, 12 de Outubro de 1882. 

-.Bezen-a· Ca"alcaMi.- Rodrigues J u~tior. 
- Antonio de Si2ueira . - U &ysses Vianna.-
BcJJerra do Mertc.::es. ' 

(A proposta o, que ae refere eM projeetQ 
a.cha-se na ses'iio de 4 de O!ltubro.) 

O Sa. PaE•IIlENTJ::- Tem a.11o,lavra o s,•, 
Josli Marianno. 

o: Sxo ,J Ofo;lé Mn.rio,nno (para nogo
cio UrO'I'Ite) :-Sr. presidente, nao mo é lieito 
duvi.Jru· do empenho aerio que o governo tenhl!. 
em resolver a questão p~ndenta de revogação de 
leis provinciaea ; não poderia. mesmo duvidar, 
em visto d J& ulti.m~s ?·•lavrJs pro!erichs no se
nado pelo illustre Sr. presidente do conselho·, 
reclam&udo .a diseuss'lo do projec~ remettido 
desta casa, sobre aquelle assumplo; Jiela. res
pÓn68-bilidade que pes~, ontretanto, sobre mirn, 
não posso deiltar de. insistir alnda sobre essa 
qu.!stão. . . · · 

V, EI. e a casa hão de bstar l embrados de que, 
tendo e~ levantado aq11i a questão da inconsti
tucionalidade d•s leis provinciaes, e ap~esen
tado um projecto a Nspeito, lembrei a.o mesmo 
te·lllpo urn meio, que considerava Ulll remadio, 
para. · oowbale!' o mal 'JUe te ri• .. d• affiigí r 
as provin cias, cujas leis tinham de S3r revo". 
gaDdas .. d" . ep,LS 1sso o go\perno cone:agnoil e-asa. mesma. 
idêa no addith·o dos !O •i. addicionaes sob~e a 
import&ção. e mais tarde foi requerido, e,a ca-

I 

\ 
\ 

\ 
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m~ra votou. cpe ~s~e ~dditivo for'"'!"~"'' pr~j~cto l votaÇão do proj~~t), ;~i licença. paro retirar ~ 
:t pllrfc e i~sse remettído á comm1ss!io d~ or~.a.- emencfa p~r mt:U . aprés~Rtada, rnss _de~aret 
m~ntn para soore etlc dar pnrccor. l ogD que.so o_fo._ri~ _flcando-me anlvo ~direito de 

. ' " . re:>roduztr a <d;,?. <13. .e:mnd<\ em proJecto sopa.-
. O s~_.. PRltSID!INTE.: - V· Ex. deve requerer · rndo. Como o addiLi ni ji. eonstitúa projecto c 
ur~.sn.~i p~ra. conbnutr nas anas observd- sõ tenha de .soff,•or u:na. dis.c~•slo, julgo pre
ç.Dei.' · encher perfeitamente o fim qu.G ~inha em vista 

O S~./Jos~ :I.L\n~,\1<:->o:- ~~o ~ó du~• pal3· inBia, do 1do pa•·erer da commiSEilO, para, 
vr~s r.uC! tenho a duer pn!':\ JUStr5.car um pe·. , 0 :,.•e alie estalnlecor-so o dall!>.IG. · 
d>do ~u.'l vou. fazer a\". Ex. c á commissão de Alom do empenho o e rio que o. gcirerno con· 
orr>ruonLo. ·. 1 trahiu per~nte o parla m~nto, eu tamb.~m estou 

ó arUitivo f~i a ess·t commi'!ão para dar o n·a. obt'i<>aç~o niio >o d~ propugno.r peh adopç! o 
oe\: p~recer; c e~tc até hoje ~!nd11. não ~ppl- de uma

0 
medidt qual(J.tlCt, que vtt GIIl~uxilio ,das 

r~ce,u. . . . _ provinc!as, com~ ' de justif:car·m~ P"':l:nte " 
Amda m :us: qumdo se tratou da rerogas_.al/ pNviec1a ·de Pcrn~m!meo c o p~lZ mte1ro de 

~>.< leis p:-ovin~>tv'.S, . eu a-presentei em~ dts~ ·que n~o procedi a<;cdad>mente. sem muita me
c:lssão. uma e•n-.oda. ~onlendo.um~.outra P.rJ~ dibçiio. q•mido isstei pob. r nvb.<;":ção das leis 
"·idenc1a, um out:-o :l.lv1tre, 110 1ntut_~l) de avt tar p'!'ovinc.ia':'s, e , que b::!m ou mal cogitado, h:tn~ 
:1~ difficu!aodes e~m. q0:e nec~ss:mamen.ta . te· aprcson~·to u01 m eio. u!U .r~me~io p.ra remo.
r:am <I~ l11to.r as p:ovmc1as des.falo•da." em seu• vor !IS ddilc.nldade~ CQ!D qu~ tewm de lntarn.q 
orçamento". . . · . . pl"ovineia.s p:-i~adas de suas .rendas . 

. Sempre .Alnten<h que ""~ as?embless provm· 0 SR. F!!LtC!O ~ s.wros :-O·remedio é um 
~•:>.es convocadas e:<traordtuanamente pa.1·~ ~·· 
sol;·erem sobre os·o~çtu.nentos dese.1u~Jib!·ados pouco o.lllli!I::O- • • •. 
c•lm e supproo3ii0 de unpostos, ~nstderndos ·O Sa. JosE .1\hat•:<:<o:-V. E~:• que e med1~, 
ir..constitucionai)S.. n:ul.a. podiam fazer !lmquanLo sobe qceás vl'zGs sM neee$•ortos o> rem.adoos 
a asseinblé:> geral n.ão houvesse resolvido defi· :;margos. 
nitiv:lmeot.e a questiio dll. inconstitucíon~lida~e, o Sl\. PREBloE!<Ill :...:o nobre d ~p~t!ldo nito 
e ·a. outr·a. q~e s~ lhe pr~~de. e com? que e o pode continuar sem requer~ r nrzenda. 
llllR .corolla.nc-s. dos a':nl1o.a 1-s pro~mcias. 0 Sa. J osli :ftfA.ruANM ,_ Esia~· ligeiras eon. 

. I~Lo •mesmo ponde_rel mu>to respettosamento. sidernçiSea, Sr. presidente, têm por fim j usti
ao 11lnstre Sr. presidente •lo .ccn~elhe, f~zen· neai- um p~dido a v. Ex. e;. noke eomrnissãn 
do;lhe,. er a va~bgem q u.e h~Vla. de mand~r. de orçamento; 
~dta.r a convoce.çao e:..traordma.~>a da !lll~emblea Rogo a v, Ex., Mmo 0 melbo1• interprete do 
de Pernambuco, porqa~ &ll tmha mu;to bo~;~s ID&U p~ido, e como orgão legitimo .d> c"'m~r" 
f<mdamenlos para •!!redt.l~r que clb nao dar" ue inJ!u,. parante a comwisslo de orçamento. 
um paaao, .não tomma ~una:resolu~o emquanto ~fim de quo esta dê um ps.racor qu~lqae" 
"' a~s~mblea gel'lll s~ nao pronnnetasse . . aol:lro 0 ndditi\·o sujeito á suA consideroçlo para 

\ OJO. que não ll<h.nntamos um lHil&so, .depol& quo a e amara possa resolver eomo entende~ 
<J,IlG . fo1 voia.da aqu1 a r~vogAÇ!O dnsleta pro• mais acertado. 
vmctaes. Reaorvan<IO-mo p,rn neasn oecasiio moam r n 

Ainda. quando no aonndo chegue-s~ a d_i.cutir obrig"'l'lo . em <JU& o•tâ. o poder geral ~o n.u :ti
e ~ votar e5te an~o a. revogaçlO das leu p1•o- lia r as provinctas, espero que o. comm1asiTo d<> 
vin.oiaes, o que eetá. IM pa.re~e~do um tanto orç:>m~nto arrosente qu~nt~ antoe o seu pa
p roblelllatico, a!1 províncias nad& poderilo faze1•, recer que 10nlrá de baas tis nossas diacuasli~E. 
porque têlxl dia.nte do ai o eompro>4iuo aolomno nlto lo porque ll cnn1nro. tem o do\'er de d:>.r :t 
C?lltrahido pelo governo (fi)Jo~dol), o roconbo- u1tima palarra sobre esta questão;co~o taml>~m 
ctmento àe quo era nocossllrlo t~rorer 110 de;;- ~rqueogoverno empenhou a au~ p~lavra. mu1to 
falqu~ prod~lqo pel~ su•penalo ou revog.t~1to aerinmonte, e os compromissos do gowrno nàn 
d~~ le1s pr::>vlnctto.os, 11 promessa,emfim, do quo devem ~er trat~dos de resto por nóa ouh·~s •lll'' 
o faria. e 11té hoje n commiss«o de orç~mento, 0 mantemo.•, e que devel!loS querer um .:;o
d.e~s.and'o de apreléntar o seu p1rccer, nos le!R verno cercado de prest~io, ·forte, cai)-"'" d~ 
pr1v:ldo de ra•olver rase oatro ponlo,qu.e cons~- cumpri~ os seus comprom<ssos . · · 
dero muito import~nte, porque é o complemtlnto . _ 
da p"rimeira provideueia; de sorte que aa ns- .o Sr.Leopol~o de Du.~hue">:-:
se.nbléas provineines não ficarão habilitadas a Sr. presidente, bem sei qu' aa questoe• <b pot:~ 
oauar si .lhes eerá dado .algum >u:illío, n em tlca ~ocal não do,·em repercutir nas di.cussões 

· tambem. qual a Ol'dem de sacrificios a quo terão desta ensa. . . · 
de obriga~ os coritribui)lte·• para supprir odes- o Sn . Mmrn<Ho Oo,;TAG l!l>~ , - As ,·or.es 

. ial'),ne prl)d.nzido pela saspenaão on revogação devem. 
· dás leú ·;nconstitucionaes.. . . · · . . 0 SR. L EOPOt.OO oz ButBÕss:_,. .... . não so 

O Ss. Pazstna:<õtE : ;..._ Eo. acho melhor que porquo ·or<lina.riamente pouco in~r~S!Im ao 
· V· Ex. Nqu3ira úrgencia . , paiz, como quasi sempre são· a~mpanhar\aa d:• 

· O . Sa. Josz" M.~!l.t~N"o :- Voe conchtir Sr. pa.ix!íes e ·anilllOSidade.s ~s que.os do\'emos se•·. 
presideo.te. · como somos, eslrsnhos. 

· Jà para nio arcar embaraço• á medida- da re- . .Abrindo uma exee\)çií.() âquellllo rll.!;~. estou 
•·og a<;Jo das leil pro1-incis.es, V. E~. e'" ca· certo. não incorrerei em ce·nsurs, por<Jn<! ,., 
mnn Mo:delembrar-~ea& que.]Wl" occasilio d~ criticas e deptoraveis qu~stões p)liti~os ·d~ 
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mlnh~ provincià. envolvem hoje ahour~ e a ' 
dignidad~ do ~overno. (Apoiado•-) 

. O governo imperial na l11t:>. que se travo11 no 
dia 9 do -(lOrrente na província. de ~yaz rcpre
sen~oll um papel muito importante e deci~h·o; 
cumpre-nos respons.,bilisal-!1 pol• intervençi.o 
tanto mais ost<~ntliva - quanto mais estranhava! 
nas :.ctu_aes circumstancias cread~s peb lei 
d~ 9 de .TaneiTo. Dennnciei-o-per•nt.e a. r.~m"r~ 

: e o pi.iz ; dovo completar. hoje eosa denuncia. 
· . Além disto·; como represe_nt:>.nto deGoyaz, é do 

meu dever ·osclaracer o governo e mostrar 
qu:l nto foi· injust{) para com os lil>era'l!> do mi· 
nh"' província ... (M t<ito•- apoi"!!<u.) 

O Sa; A()(>Us~o Fhli:UR'( :-Vamos à dewon· 
alro.ça:o . · 

0 Sn: },ú.nTi:SBO Co:<TJ.G:&lt : - QctC pt;essa ! 
O Sn. :AnrsTrDES SPriso'r..,: _;_ A11toa de ter

mina.da: a. prOJlPSição que vai ser demonstrada, 
j& o nobre deputado iuterNmpe ao orador pe
dindo-lhe as pro\'as. . • . . . 

Q -Sn. · LEoPOLDo DE Bu~Hõ-.:s: - •.. digo 
mais, em· vis_ta do afan com que me interrompe 
0 .llobro deputado, o coverno, não sõ fui injua\o 
pal's. com oa·liberaes; como es.ti servmdo, .tal· 
re2·em boa fé, a realização do um plano de 
destruiçlo e de vingança de h1 mui lu conce
bido o onsondrado r .elo Sr. minin•o· a..· agri
cultura • 

Volto, f.!OÍs, Sr_ •. J;>re•idónte, ;, discussão qua 
sa ventilou aqui no dia 3 do eorrent"-, cal
mo, consciente, tranquülo. Os nob.-es deputa

·. do-' que penhoram-me com a ~na a.ttenção po
derão .. j uizar da minha impareialidad'o na. et:
po!Íçlio de factos em qu~ vou entrar. 

N§o pretendo por emquanto oecupo.r-me das 
revoltante• demias1les doa seeretario! .. do go
\'erno e da policia ; aguardo, psrA isso 118 infor
maçlles qae pedi e gue tud&m já-para em. 
tllrnpo ~n,.lyãar essa 1ntelligenci1L faba. quo o 
governo quer dar ao art. i4 d' lei de ll de_ J~-

. neil'Q, qu<l nla· tem, nem J1ÓdO t~r apphcl
çilo par~ os ctsos de qt1e ae trata. 

Terei oee&~~i4o de o,;anlin~r ·e combo.ter e~a 
· doatrinR contida nn eonanltA do conselho t!c 
Estado, doutrina om que so o~cud& o 1J"'yorno o 
que, com ~ permis!li:O do meu réSpeitavel mos
tra, o Sr. cons•lhoil'O lllnt·lim Franeiseo-qUA
lifieaNi do pe1·igosa e s!lbrersiva . Não me 
oceaparei · t~mb1m da. demissão- injusb do en
'genhei ro dl provic:cin . O ~a11. íllus:re amig~, 
· o nobre depulr.ào pelo 13• dutr1cto da·Bahl• Já 

<lísse a. rospeito quanto foi sufficient'l . p&l'l!. 
· f tzer eomprehender. ~o Sr. ministro de catran· 
gairos que, si hs. a.lgucm Wudida nesta qaes
t~o é por certo S. Ex. ; o ~o e nã~ fica b~•n _e. 
um romi~tro d~ EstAdo nr 6. tr1iluno drr:g-u• 
insi..D.uo.çoos pouco atlencioe•s ~. seus collegas, 
p9.tenteanào nio esta1· inteira."do dos faetos de 
que . se occupon c 9ue foi incumbido de 
expl1c.w. · · 

· O j11iz de di!aito de que se_ tr~ta tem t"i
vido eonstantcm~nte na proY.in.cia de Goyaz, 
o!lde nseeu c onde tem fllllili3- e. 3-migos.· 
E' geralmente eotimado e · alli (em f~ito a sua 
carreira. A rernoçlo -pua _urna comarca dis
taute import• por A ollo um• demissO:? e. é co o· 
siderada. nn. província.. como um acto de hoi~i
d:.de do ·governo, <la intimida!(ã:o a~ partido 
que me 9nl'iou A. cam~ra, ,Q qui) :loredi\A-ae 

-não <'.<b~ · diS1JOSto s. ao eliÍOrçar por um:l. 
candidatura o ué tem-se t?rnado odiosa. (M 11i tos 
apoi<Ulos .) • •• 

Er~ d·J m~n dever interrogar ~o ·governo 
qiloes os· motiv-os q_ue o l.evara.m " praticar 
aq nello a e to,. princtp&lm-3nte quando, si qui
zesso cutn pl'Íl' a lei . que o auto!'Ízou a sup
primil·· u01a das varas da capital, si tivesse eni 
vista galardoa•· os .;serviços· d~ um D;lag ist!"lldo -
Antig~evia ter r~ovido não o · juiz de dí
reito da 2• nra:-m&ll o do. I.• (Apoiados.} 

o sa; MAl\'!:!1\1 Pa.\NGI~CO: - A esoo!ha é 
do governo~ · ·· 

· O Sa. Ruy BJJtsOSA ·:- !,'ara essa eso~lho. ha. 
regráa ; não e arbitt·~1·is.. . 
· ·O Sa . L'!:Ol'Ol.l>O t>Jõ: BULHÕEs:·- O govàrno, 
pelo .orglí.o dos Srs. lllinbtro do estrangeiros o 
da justiça, e1plieou-se o d~feudon-Sll dando a. 
entender quo a remoção fôr.• feita -p•ra' evitar a 
intervenção do magistrado no pleito que ia ter 
logar·na proYincia; mas o guverno vendo qu~ 
este acto, peJM circumstslleias que O cercam, 
·após nomeaçõe• e deminões . addrede feitas, 
podia. ser iDter.,Pretodo n~s ,-osperos de um:. 
eleição, colllO 1nterv'ençlo gov.ernamental ~ 
f~vor do Sr. pini•tro. dai.gricullura, varreu 
a. soa testads·dizendo: c trata-BB ·de C11mJWil· 
uma lei' 'I"~ autori.:a a suwrusllo ck '11/Ja da~ 
"ara• ci ueis tla capital.• Ainda ma.is : c a 110-

ti~ia da ~·~moçao fl<l'o cheuarci om t~mpo cL: 
infl.uir no r~wltaclo do tJieito. • E, flna.l
mQnta, diz o governo: "- que a accuMçao feitcc 
,.ao proced~, poi~ que foi c.~:ti"cta a i' vat'a, 
11<1o se da11do substihiiO ao ju•':: l'enlo~ido. • 
O Sr. ministro da ju!ltiça achou quo eolo Llltimo 
nrgumonto ert cn\)t\1 o ~tê irrospondivol ! 

Ora, Sr . p!·e\idente,lllOlhor fUro. qu~ o go
verno não Ye d 1fcndesse. Esta defozn aind:1 
m~is :o a traiço~. pl'ojoctando ao mo~mo tempo 
o ma viva luz sobre ~· inten'}ilos · daq uella q.uc 
]lromove 3 det•rubarla~ ~ morte do psrhdo 
liberal de Goya-r.. ( Apot(I(IO$ . ) 

-Analisemo"• porém, os argumento~ ~presen
t:r.dos pcio. goTerno. 

baten;enção d~- j 11i.: de d ireito .lt.'IS e~tiçiies . 

Sr. pr"sid~utij_, o. juir. de dir.,i.ta de q_oe ~e 
trE,t·l, ó juiz da d1re1tg d:t 2& v;.ra c1vel ~~ ~apl
tal, Onde 1'9Side 0 pret Ldente da pl'OVLn CIB, . 0 
cherP- de policia.- onde se acha a relação do dts· 

Sob:e deus pontos princip~~ demo; ~~ei a mi
nha attonç&o: a . ramoçiio do JUU de <l:tretto oh 2• 
vara da. capital' e· o fim que tOTB em.\"lBta aquellc 
que promoveu essas me~ida.s ~-iolentas ~ue 
foram tomadas em. rslaç:lo :\ Illinbo. pro,·ino.<a. 

trict.o. a · inspector~ da inatr:-ueção publica, a 
thesotinri& d3.fazenda o fi.n~lmente o; parentes 
dd Sr. comelheiro Fle11iy e c.m {Qnccionalis

·mo enorme. Alistnr&m·se nessa comarqa perto 
de 400 eleit~res, dos qu~e; par\e fnncciouario•
pu~1icos e parte, negocia.Mes e fazeucleiros. 
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o SR. M.utTill! FR.Ui"Crsco Fnuo:-'-Que in- . out~ cunbd~ do.~ nobre ministro da ilgricultu. 
1lueneia pode proiutir a mudan~ r o argu:men- · ril., e. qué.fiey~ estar agora a teata d11 aa,;inis-
Ú} é ·o·mesmo. ' . tração. · 
. "o SE. LEOPOLDO DE BULHÕ:J:s :-,!lão, não é o . o juiz·d~. {• '!)l.ra e•t~ n.etu ... Im.ente·, .como 
mesmo". Si v. Ex.,,e der~So trabalho de'ouYir- todo~ sabem, com assento .na relaçiio. Nesta8 
me com atten~ão; .v~rá que trita-1e .de Nunir condições • sua aul4rid•d9 nio se limit.; pois, 
ll&ll, mãó• do juú,a~ · i~·· vara Dr. ~eronymo de ,. com&rca.·: ~st~nde-se·?or toda a provincia. 
Calllpos Curado Fleu..y, . todas a; attribuiç(íes A intervll'llçâo de um juiz nestas eircuuu.tan
até agora. divididas, e11tre o juiz da i. .. vara e o. cias e, além·· de pel'igó•:l, decisiva; havemos 
da 2•v&r& eivel de Goyaz, nfund& quo_todas as de eónhec~r, mais linde, os resultadoe·<lella. 
funcções ·eleitoraes se unifiquem no desemba.r~ E'oh bem, sellhore~, o· governo ramovell o 
go.dor Fleury. ·. . ·,_ jllú da 2" ve.ra. ·e conservou, naa condições que 

ae~>.bo de S,Pontar, o da 1 .... Nãt> se limitou a 
Como dizin, .Sr. pNsi~ente, e,;, uma comarca isto, foi alem ; supprimiu i -2• varo .dvel da 

como esta, se o jui2 de. direito da. 2• va.ra pre- eapiW conc'tlntrando todM · as attr:ibuiy5es e 
te!ldesse intervir na eleição o que.poderia con~ prestigio n&. ja,. e isto em vesperas de uma 
~eguir 1 apuração ·eleitoral que m·á. p~es1dicla., como se 

E o partido liberal q.u~ lem em seu seio a.s deseja, pelo. Sr. Dr .. Curad.J Fleury; oigna.tal'io 
inftuencias .eleitora.es inais· proeminentes, as ~ .. ctrc!lhr qua reoommenda o ministro! 
forças vivas d~ ·provin_9b, ,qlle aq~i ja enviou O governo ~nlgou defender o seu aeto vindo 
o Dr. Anton1o Angnsto de· Bullioca, ·em uma. n0õ.di•er aqu1, (que },a~ia :ncpprimiJo a 'Oara· 
epoca n~asta, mão grado todos eletncntoB ofii- t" não wbstit~Aido o juiz remo,ido, pelo que 
biaes,em luta áberta com o propúo pre>idente da · não pro~edia a acc><sap<fo de intert~enç~o. indq
provinéia, e que, Dlls·mesmas condições,. acaba. h i ta. do gD~erM "" pleitil. 
-de enviar-me ao pl~lameu_to, precisaria;porven- Ora, senhores, C9tnO ~vemos de interpretar 
tur:J. de um auxilio official ·de qualqner natureta esL:l. defesa do g-overno 1 Qaal a melhor arma de 
parafs~or vingar um~ candidatura e naufragar· qne podia lmçal' mão o Sr. ministro da agri
umn ouctra'1 cultura a llão .e, a suppressão da 2• varn, sup-

Si ÍOSl!e n10Cêssada provar a1ui a imparcia- JlreSSão esta que colloca o seu. cn.nhado &~bitro 
liàade g_ue o juiz de direitJ da 2" vara revela no dos destinos e w Juejos el~i!Ora.e1 ~ 
exerciclo .. da>! smi.s attribuiçues, eu 11ão a.ppel· 
laria. pa_ra oa seua amigoa, que~ 08 do parla- (Trocctm·se ditJersos ap(fl"tes.) t 
mento, qtier os da provincis., que fortnam o eon- Além disto, Gitando continuamente 11~ r9lação 
ceito o maia elev!>do a B<Jn réepeito. Appallaria o juiz da i• vara, e não havendo n~ comarca 

· para os sena ailvers.arios politico>, os quaes nenhum jui2 substituto, t ~uppre&do d& 2~ vara. 
· pela imprensa, Dão regatearam elo;ioa e. im- importe.. UIIl!l pérturbaçio no foro, amdo a• 
parFi~idade; z~lo e daJicaç~ que mostrou por queatões a.ffectas aos jaizes leigos, completa.. 
occ~1ãD do áhstamento elellora.l. Um outro me!lle alheio• ao• ·negocios.forenseo. 
facto. Estou certo que, si o.Sr. mi.D.istro da justiça 

O ex~presUente de Goyaz, nessa occa1iã:o, conhecesse toda.s e3ta.a circum:ste.aci&B, nio 
a.ecusando a reeep.ç!o dos trabalhos de alista- fuia a remo~l!a de que me occup> • nem tão 
mento eleitoral da cortUrcs. da ca.pital, em of!!cio pouco L~ ria supprimido tio inopportunamente 
publicado no Correio Ofll.cia! o t'ept•odu.zido ··no um~ d~a vaus civeia da ca11it.al d3 Gly~z. 
:Tor~taltlo Co .. tmerdo, diz: ·" -ofactD de nlo · Pau~ agors., Sr. preaidente" a ~nalyaar n 
ter bvido um só recuno· ém uma comnrca. onde influencia. quo ha do e:te~cet• na elcl<;tto Cllllal 
se ali&t&t•am p~rto de 400 eleitor<s é m11ito raedida1, tom~du · de s.íoglldilho. em r~lo.ção n 
signifiea.tivo e prOV1!. ~ imparcíalldada cora que província de Goyaz. 
s~ houve o juiz incumbido de mo· arduo qunnto Disaeram o• nobres ministroa quo: as no
difficillrabnlha•. O ex·presider. te a qaem me m~:aç6e1 e demisslius nao poderiam $e r CO!Ili~· 
l'llfiro, Sr. prelidonte, er• desaffeiçoa<l.o do ma- e i/las na. pro~i11tcia antes da eleiçtlo. 
gis\rado d~ quem se tt•o.ta,"e nn occnaili:o aus. Sr. pre>idcnLe, si nã~ &~ caracterisassem 
tenta. v& com o orador que ora octllpa esta t"i· ptla. ingenuidade com que foram ditas ·aqui · 
buna um' renhi:la. luh pela imprensa goyan~, estae &tllrmnç!!es, e~ de hora grado a~ inte~pre·· 
tornando-se por v~z~! a.e1·e e meemo violentJ.. t:i.rb, c~mo astu~io'>!IB e mnchia~elieas: Santa 

· No ardor da luta, o inimig·o pessoal do juiz. da eiinplicitaoc ·! · . 
_2• vara, o. ex~presiclenb de minha pro\•incia O governo, ou· antes o gabinete 3 de Julho· 
não n3gouju;tiça a imparcia!idide do magia. não fez mais do que C')nfirroar.a<luellas demis· 
traJ.o. O" receio de interveJlção, ·pois, Sr. presi- sõe~; addredeespalfladas por tod~ a praviuÚ<>· 
dente, é infundado A. n•ó proced~.; não pode1•ia Algumas M> d~missões,íoram feit1s logo que 
determinara rem.oção d!)juiz. · · f.Jrmoil-se o g:~binete 3 de Julbo, .e servi~::trn de 

Agora, p~1·gtinto, ae"liar-se-~ nas m.esJJas prelluneio, de tão sig'nifi.c•t>vas que eram', J>:>ro. 
condições o juiz da i• vara o Sr. Dr. Curado outras que se lhes seguiram. 
Fleury, eunha)lo do Sr.ministro <h ágrj~ultut·a1 A nomeação feita~ H À<l Set··mb ro da novo 

Não; esse j'uiz esti intervindo. directa.- e os- presidente. o~tr'ora secretario do :i.ctual Sr. mi·· 
tensivamente nu p1eito · eleitoral, assignaudo .híst~o -da agricultur.a, e que devera che;;-o-r a 
Rté a eircub.r que recommenci~ o nom~ do Sr. ·provinl!ia·anLea do dia 9 de Outubro, dia·de· 
ministro. E' para notar ainda; senhores, que·o. sigpado para a el~ição veíu corroborar o pen· 
a~signat~ra. do ju.iz figura ao lado da do .±• a&mento <lo -gove"n? a sells intuitos a re•'peito 
Ylce-prmd~nte,·o Dr. Theodoro· de Mor~es, da l'olitiCD..deGoyaz. 
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·O SR •. Ucr.RIINÇO n'r. ALliOQUERQU& (ministro . na~ alg-_llm:IS inftuellCl~i de familia di•plll·avam 
de estr~rtgezros:) -Onde está a prova da qua Pl'HWZJaa. Forom os hbora..es, ·hr>je ho.stiliso.do• 
foram la annunClo.d"s essas no menções e demis- pelo gabineta 3 de Julho, que alli crearain 0 
sões 1 partidoatravez de mil dil!i'culdades a sacri:ficios. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES : -llm eartas da Lev~~:ntara.m e ainda iustentam a imprensa 
·capital de Goya.z e qu~ ficao desde já á.s ordena plrtldM·ta .. • . . 
. de V.·Ex. · · O SR. A~nRADE FIGcrELRA·:-No que fizerám 

O fim de todos esse8 actos, comruettidos de muiín maL 
~oof~e, 'tuando na pt·avincin esta em jogo a 0 ~nd1d~tura. de um dos membros do g:..binete, é SR. L<:oPowo nE BcrLHÕl!s :-0 pal·tido 
muito claro e mil.nif&slo pal'a que a camara 0 OL'gani~ou-ee e tem l11tado incess:tntemente 
ignore • Tod"" as demiss1ies recabit3.rocno po.r- pela victn.~a das idéos_ li~e,·aes e p'eia eman~i- , 
tido liberal, de <'lljo ·auxilio duvidaya o nobro pação polütca d~> provLncta, O pat·tido conaer
ministro da agricultura para o bom exilo da vador, .graças ao exemplo a a necessidade do 
sua eleição. S. Ex. hoje que dispõe do raio pon~eração dos negocias politicos, t~mbem or
official realh:J. 0 que n:lo tem poiido consoguir gamz?u-se, e hoje nu.ntém um orgão de pul>li-
dos govern<:>s passado.,, Quer .. sulfocar a~ i n· cidade na improns~. (Apm·tes.) , 
iluen~ia~ legitimas, matar o partido liberal na ·O paJ·tid' liberal goY.l'no, que .metaeéu a con-
p ronnc1a. . . · sideraçllo do conselheito Zacb.ariu, o apoio dos 

o SR. P.l.l>UA FLE~RY : _ Com que fim 1 conselheiros Sinimbu, SlU'aiva e Ma~tiliho Ca.m-
, pos, não serà. aniquilado pelo g11obincte 3 de 

O SR. LEOPOL:x> DE BtrLRÕES :-Co'~ o fim de Jnlhn qne, qesconheoendo a •ua mÍJsão, div:idG . 
•C!'carum partido officiaJ,qu~ possa n;andal'-lh~ a familia )iberalem quasi todas as pt•oviucias 
diplomM, e que doure· com algum prestig.iü a do imperio;· cav! ndo-lhe a mina. 
fult~ de ·illfiuench d·> que ~e res•ente o grupo , 0 Sa. ANDRADE Pwo.o:uu :-Pois ainda ha 
9-ue.o sustenta, na carencta de. serviçca que Club da Reforma~ 
Justifiquem as suas pretanções. • 

Aproveito o ensejo pa~a pedit· a V. Ex. que 
no~ a ponte _um, ben~ficio, um uli.ico serviço i 
m1n_ha proyincta, .feJto pelo nob!'e ministro dri. 
agncultllrl<, durante os períodos que "-<]Ui a re-
presentou ! · . 

Pois bem ; é par~ salvar-se a c•udida.tm•a de 
um político. deste jaez, que se desorganiza um 
partid~, de 'cujos ~acrificios ignora, de cujas 
n~cesstdade; e nsp1r~çóes não quer saber e qua 
dolle só s~ lembra ::.as occasiões de .impor-se a 
viv~ força ou á fina astucia. , 

E' p•ra salvar um~ candidatura de• !.as,. toda 
otlicial e contraria aos interessos do par tido e 
da província, quo se decret~ demissões a con· 
terra.n~os- meus, funceionri.l'ios zdosos e d.ls

. tine tos, q":e .têm a grand~ culp"' de enchcrgar 
no· Sr. mtruatro ·da agrlcultura Ulll poEtico 
s~m . serviços, completamente estranho a pro-
Vtncm. · 

Estas injustiças me !'evolt~!ll. · 
·~i eu depositasse •lgnm~ connanÇ!' no minis

ter! O 3d~ Julho, pedirü aos nobres ministros · 
prestassem alguma atl~nção para os ne"oc\os 
politicos d., minha let-ra. . . "' 

A' \~stc, porêm, do e~t1·aordinaria. eondeseen· 
dencia que t~m revellodo para com o san co!-" 
lega da agri~tiltur;, força-I1'e a appellar para 
? cb.ef~ do podGl'...._e:xecuti vo, que nõo pó de ficar 
ImpasSivel ante as perseguições que s e movem, 
corn o ~ de preparar te1•reno politico p~1·a o 
n9b1'd ministro da agl'i~ultura, que o uma· can
didatara condemnad• em uma proYincia que 
DiLD ~ a sna.. · 

0 SR. P_U>lJA FLEUU :-V. llx; não ·está 
calmo, comó bo.vh pt·om.et~ido,.esla muito apai
xonado, (Nã? apoiados.) · · · 

O !!in. LJ:oPoLoo DE Bu-LHÕES :-0 govorno niío 
avdia o mal que as~i fazendo â provineia do 
Goya%. 

Alli, outr'ora, se nehavaa. r>J!itio em e•t"do 
~ahotico, Sém discri:ninaç=.'i•) a eem id.én.~ i aFO· 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕEs:-NcsSas oon
diçõe~, Sr. presidente, .é com admiração e 
·magoa. que vejo praticar estas. violencias, que 
nao aproveitarão nem aog u po dissidente. 

Este grnpo_ que torna-se. notavel pelas suas 
~retenções, sem . bandeit·a. e sem disciplina, 
a uma 'fr•cç:io incolpr, vivando á. sombra do• 
favores olliciaes, sem imprensa e sem unid.ade, . 
balda} de recurso:::; ,.e dí!· convicções sinCeras. 

Ogcilla, seg'undo as con 'l'eniencia.s de in o- . 
menta, entre cs dons p~rtidos constituídos na 
pro,1.ncia o liberal e o cOnservador. 

Para· mostrar a força de que dispõe esse 
gr Qpo, eita~i um só facto :-a. eleiç[o' de 3 i 
~e Outubro de 188!. 

Emq uanto o .pá. r tido liberal recommendava o 
meu nori:J~ ao eloitol'ado do 2• di•lric to, onde 
disputava> eleição, um parentG meu que aca
oava de representa.c a provinda no parlamento, 
-o grupo dissidente ·h,~tea V& a ca.ildida tu r~ 'do 
conselhoiro- Fleury no 1• di stricto, dispondo de· 
todos os recurs~s officiaes, tendo por conope~ 
tidorum c~ndida.to coneet•ye.dor q~. como S.~~.-
·não era filho da provincia. , 

,Emquanto no 2° .districto eu tl'iump(lava do 
!UOU contendor, po~ um~ maioria. de q<~.asi 200 
votos. o Sr. 'conselheiro Fleury e,.. darrvtado 
pelo cand-idato cons~rvador, de mda lhe va- · 
lendo o ápoio ostensivo, decidido, da ~dininis~ .. 
tracào; que assim .trohü o pensamento do g~bi- · 
nete 28 o! e Marçq. · 
. Es.te foeto;.senhor~s. di "-' medida do· que 

valo o grup~ qu> pretende dirigir a politic:l: de 
Gayaz. 

Ainda agora. , possuindo um represent1nte 
daa suas convic~,ães indefinidas no smo do ga

. binete, nem :1.0 ru.~nos p\)de garantir ·lhe a re
.eleição, &inda mesmo menospr zando o gabi
nete 3 de J db.o, aft normaa do procedm· dos 
gnbin.ol.calr&nsa.cl.cs. tCru.:-am-je Ppartes.) 

Em frento das doc'p~<les qull mo llll f ·i to 
oxporimont'" o .. otual soverno, uru~ con•ieçito 
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.. 
. Ii,.e·'·a.ie. nta .• ' Ü q\1. e-.· • ·o-ic.·ttzal .gabin. ete falseia.\ .. Esta ae •. 'de ·.M vida., de .. · li.·be.ràad~ .·politic&;. q. ue 

1 
.::8 ideas do pal'ti<io.• liberal. ~e pronunciou tão ·en~rgicament& em iSJt 

· :_ , .'O Si B:tz~ DE' MENEtES E ·~lurros Sas. eómp~ peh rea7ção lagal de. 1842, de,; 
.. ,. DllPUTi~s:'-NãO' a_poíado.. .J · peArta o.o mftnxo da let.da ~de Jun~ro. . · 

. . · ; • . _ . . . . 1 . cawara, com a;; slll!s .Áor~a retemperadá~. 

I 
O. Sa. LJ:qP.or,oo.o:t ·BULHo:&s.""';N!!;O niJOiado: Cllm.asua.a11touonua. telVmdtcada, não suppor-

. diz~ o• ll!lõres _deputadOs da mam1'1a! Mas e .tarájámais um ~~sterio q11;e '!lão seja fiel in.: 
fac1l a· verüioaçao.d~ men -as.serto. llmq uanto terprete de suae 1deas e· sent1mo!ltos, que não 
n<! senado ·~ meu illuslre ·'!1-estl'e, ,o elOql)-en~ se mantenha na esphera da..leg-a.hd&de e dajus
tnbuno pauli~to....,.o co~.~~lbea-o Jose Dontfac1o tiça e finalmente que não esteja na altura das 

_peae e~ nome do par:t1do o alargamento d<;> dülicjl].dades q a e nos i:ei•.cam e dos problemas 
suft'rag,o,. mo~~ra.ndo a en~rme des,Proporç~o que se agitam. 
antee· o. eleitor"ad<;> e ,:>..população do 1mperio- 0 S :. ·R B ·· ·. • · A l! • · • ha 
o· nobre· ministro' de ·esu'augci'ro! velli dize-r-nos . R. UY .. mBos~ .. - n ° ser asstm ·de 
que o aiarg~m~nt6 d~ voLo n_ão 'é WÍ!a idea li~ ,-rlver de ap?oto ~ondicio~l. }O«t>-os_ aprrrtC:.) 
hernl e·. que terunnua·wpos1ção o governo. que O SI\. :L.:&oPoLoo I> E. Buwocs :-DU!soluçao 1 
-tentasse reaUz&l-a. · · · · Não a rece=o•... . . . 

o Sa. ·Lou·Rll~ço·ol!l· AtnUQUERQUE (ministro O Se.. ZAliA:~\1~~ fallou· .em dissolução~ 
.rle estrangeiros):...,. Orgulho-me.em re)Jatil·o. O Sa. 1lut-r!NKO CoNTAGElt: :-Falh-sa aqui 

O ,Sn. -L:Eo~Li~o: DE BúL'I!Õl!:s:...;..L~mentD que e nos entrelinha.dos da._unprenaa:. ·. 
um ministro liberal tivesse-<.~ dito, e entristeço- O SR- LEOPOLOO DE 'l!ur,e.õEs:--. •• ; :· é aó 0 
me por ouvil-o repetir-'· · qu~ !a1J.a. :~oo gabinete 3 de J.ulho-depois de 

O Sn: ZA~:.:..E:nlão não será )iboral o Sr. compromettel' o partido comprometter tambem 
êons.elbairo. Saráiva. ~. · a' monru·cllia., pedindo a dissolução da. pt·imeira 

o s~>MA;&T!:!IJ FaÚIClSCo:-Contesto qttE!o c•mara da eleição directa. ' 
Sr: COliselbeiro- Saraiva seja. um·ch~f• liberal .. Uma dissolução de assembléa·jã.. trou::te a.dis-

·deeididó ~'. · solução do.primoiro,reinado. . 
· . , · · Concluin<lo direi·;, resignO:.se:opodeúxecu- : 

. ' .··: ~~;a~~t;:~o;;'t~\3aür9Es:·.- ~;,.'!~a nto, !:o:!~t;:?::Ío~JtJ;:m:..h:Z~fs~:O~~d'J1~~~ .· 
':il& outra. cànül'&,·<lSSe .probidoso ·estadista., ciljo b~rtat.i temp•Ü~ ·, · :·.:: · · · 

.rrmue invoca!,D. e que c_obriu dé glorii ao partido; (Mui to M»t !' mtÚto bem! 
Jit&iS peh ,execução. sincera e leal thl.·loi !le. 9 de · · · 
Ja.neiro. do q:ue ]Jela confecção da. mesma..lei, ' ·ó S:..•, .AugÚ!!ito Fl~ury : ~Sr. 
aconselha ·o respeito as iriffuencias locs.es, ao preside11te, c:·c.om certo acanhamento que vou 
pronurieidmento das urnas O t;'\'binete 3 de trataf dos negp~iOB, SOb!' e que acaba.. de fullal" O 

.. \J Julho' intG1·vain nos eomia.io:s eleitora.e·s· de nobre:"dêput ltlâ.;.le1o.2o dis~ricto de Goya.z,; ilão· 
. :minhà proviiu~ia, para evitar o naufragio de porque n'ii:o,..o deva ·razer. :Na qualidade de re~ 
uma·ca.ndidn~iíra.: ;_, · · , . .. prasantante-dil. :nação~ e até por ser· filho da-

O Sn. Nhnrr:sno Co,.uG-E~1: -Dheota. in fel'-' qnella provinci&, tenho. todo o direito d~ tJIIl&r 
p&~•ta nesta, questão ·.(apoiados) ~ mas; porque 

vellçlo. . . . .· ' e~tou. convencido, de .. que ui .negocias muito 
o:sa .. LEDPOLDo .DE BULHÕES:-;' .naufragio' íuais importante~<: qu~ p~eocétiparn·-a 11-ttenção 

edi1lca.nte, mor&lisa.dol' ;. (Apartes.) da ·.ca.mara . <l;os · Srs·~· deputados, : e j6. ~e tem 
· Nâ:o defendo só · o partido liberal,. defendo· perdido · demasiada , tempo. com aem~lhante 
prineípe.lmeilio a província di! Goyaz, que que1• 'l uestãu.:. . . . ' 
manife.star livremente a su~ opinião. O sa·. CoNTl~l!:~i:- E' importante porque 

O ~R. Ruy BAROOz.l.·:-0 governo :J.caba de. trata-se da. liberdade do voto. · 
nomear um pt·csidente canse1'vn.dor ?ara· essa O Sn. AuG:osro FLEl!RY·: - • , • a qua.l nilo 
província. · ·o mois do que o resultado de interesses 'parti-

(Ha o;,lros opart~s ,) culares feridos por :~.c tos do· governo, reconbe-
. O SR.·L~Íl!'Or.no"DE· BirLHõE8 :~Por este ca- "ddamente:.}esaM... ·' 

aúnhó, Sr. presidente, 6 gabin?te · 3 de Julllo O Sn. Ru.Y BAI\BOU :.,-Não apoiado. 
qu,eb1•a a srilid&rieda:de com o gabinet~ ~ransacto; Q Sn.. AuGUSTo FLEUllY ••• - G aconselhados 
·desprestigh seusca-religionar!os,persegne ssus pelas conveniencias do serviço publico. (Apar-

' · ·o.migos,. e fere 'da f1·ente "' ConstituiÇão do lm- tes) t ' · · 
perio; manda11do suspender por telegramma as Vou dem~nstmr. 
lei• de Pernambuco. ,.Eh de c .. !llr ~orque -,...,irn Levantou•se g.rande cele<ima, ' lem-•.e íallaJo 
o '[Uer a cam:u·a. · · · em numerosas uomeél.~ões e demissõa.s •.. 

O S.a. z.,!\1.\:-:- A''época do;; prophetas ji . O SI\. ARrsrJOEs :!iPlxo,u:-'E remoç;to. 
pasoou · · . · · · · 1 · O SR. A UGUSTO FLEURY ..• - Gm devis!u· a 

· O SB. •. LEaPÓLDo ns BULHÕEs.; -Não. nos. il• \!ruína. do ,partido~libe. raJ d."' quell~ p.r·o.Vl.·neia.. ;·_ 
ludamos. A luta está tr&vada. entre 0 elemento m:>S. ~ndD l8S3 n&o passa de chimera, de uma 
àemocratíco representa<!~ pela camal'ã dos de- ~bantasia. . ·· , 
put$dos e o elemanto antoriLario._Tepresentado o· Sn. -..\.msrmgs SPr~ol-.1., : .- N!<jla diito 
.pelo poder moderador. • · 1 houve, tudo" i.s1o é inYenção nossa.·; 
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O Sa. AuGusro PLEUli.Y : - Desgraçado o ' br~zileiro distillcLo, intdlige!lte e Jáboriosq,.; 
p>rtido •tua por causa da dispensa de um ou que goza •l) muito bOIU con.;:eito, e que prestou 
outrO funccionario rulJ!ico SOU te-Se já.jJ\'estes á reldVnnles 6Cl'VÍÇOo á. SU~ prorincin, qUMtdO 
peJ•acar. Dizendo tslo Q nobre deputado po1· esta foi :.ssolad~ pcl~ grande cal~midadc du. 
Goyaz, implicitament' cJníessl a fraqueza da sccca.. (Jl!tiw: apoiado$). 
frucção p)litica a quo pertence. I A segunda d9.11issão é 1 do capitão do corpo 

Si pot• ventura fic:~.r d<monstrado 'lua os actos de enge!'h~iros, Urb:>.no Coelho d~ Goavoa quo, 
do governo, em relo.ç~o ao funociou~li~wo da- n~ pranncn de ~oya:_ esta\'o. cncarre<J:O.Jo, ho. 
qnall, província, fQl'<m baseaJos na lei, 9 ins- pouco tem;>o,d.: drr~c~ao ~as obru publicas ge~ 
pirados palas necessidades do p11blico se:·viço, r~;a .o provwmMe .. ll•tc nct> do governo .fut 
muito embora tenhao1 podido o!lon.:!er a in te- ?:tl~tdoyc!a Ilcce·:sldade <lc •.e reparar uma lll· 
resses do um~ fracç~o politíca, ou do me~mo JUBltÇt tnvol~tntartamenle feJtíl 
partido .. nem por i•so deveram clloR rleixnt• de O Sn. Ant~rro"• SrrxoL.I'- Não apoio.Jo. 
aer prattcadoa. Ac:.unulavmn-se du~s ~ommiss)ea que )tão da~ 

o SR. RATISBo:;A: -l~!!ta <. ~ue 0 o. vor- ..-i.<m ser e:tercidas P''lJ me5mo. engcnheico. 
de.de. · O SR. BnuõESJ.<RDJ'I :-... E enfermo. 

O Sn. Auausro FLEU!lY:- E' sem d~~·idr. O SR. AmHIDE< SPr:-<OLk :-Esta é 'lu,) !'oi 
p~rniciosa a doutrina, que acon ;::lha sacrificar n injustiç:t.. Es:pliqttQ isto, ça.mos a c~plic~-
11.5 convcniellcb3 do serviç ·, R justlç" e D.lci ç~o. · · 

. ao_s interess~s da partido. A pt'.<tica destn dotl- 0 sn. AüGtr~TO FLEUl\Y :-A commisõo das 
trma tem, no m~u conceJto, pod•Jrosa.m_ent<: con- ob:as publica> gera.eg e pravinciaes e:·~ de3en>~ 
corr1do para o desc~!dtto e ~t~sl!lorah;o.çao do pcnbada pelo D1•• ~ioraes hr1lim: 
>yst,ma reprereutatuo no pair. . O Sll. An:srro:e:s S?lXOL.\ : - Qtle ~.; tiuln< 
. o ~lt. Ai'IST!J?E> SP!:XdLA:- A sn~ theot1a essa comtuisslio. 
e mu1to l'ng-a, e con[oJ•mc o a~ to. 

O Sn. AUGtiuo li'Ll:um: : -Sim, senhor. 
Pass:.r~ à analyse dos actos. 

E:Gsa.s nomG:t~-õce c douliss:';e~ ~Uil o nobre 
,Jepntado por Goyaz dis;e scr·:m Ctll~o ou 5eis, 
não pnssa.m de dltas deiuis:Õ11 .'1 o (lnn.~ nomeo.-. 
ções. 

O SR. BULHÕES JAIIDnr : -E Hmn I'M1oc1to, 
cinco ; logo chegou oi con tn. · 

O Sn. AuntrsTo FLF.U~Y: -A prinuÍJ'"· rlrmi5· 
•ão é "do pr-~s:d •nto dA provincia. 

O Sn. AnlniDli:S Spr;,ou: - Nr.o O()~~uro o 
governo por Í•lo. 

0 Sa. AUGUSTO FlEURY;- Ah! j:\ não CO:l• 
aura 1 ! Folgo lllllÍlo com a d!clnração do nob1·e 
deputado de quo o go,·orno procod~~ l>em, de
mittindo o presiden\3 de Goyaz, 'iue havia 
peclido e iDSt:J.dO 1m sua demiRsiio. 

Uma ve• exonerado o presidente da provincia, 
cumpria substituil-o; o o go\·orao o fez, no
meando o Dr. Antonio Gome~ Pereira Junior. 
E' e>ta a primeira nomeação, COlltra a qual 
apenas ee levantou uma vo~. a ~~ noiJre depu
tado pelo 2> diatricto do Ceará, vantajosaments 
contestndo pelos nobres repres~ ntn.IHes d~ 
n:.esma pro v~ ceia. 

O.SR. CaNTAGF.le- O S1·. D1·. Pcl·eir.;. Junior 
é conserY~dOl'. 

0 Sn. 1\t;Gt:STO FLEUUY:- ':'l;i·l é conser
vador. 

O Sn. CoNnGJm:- E', declarou-o ~qui n~ 
córte fJrmalinente. (Ha outl·os aJlal·tcs.} 

O Sa. PaEõiDEN~E~.,.-Attençi<o! E' o Sr. Au
gu 'to Fleu~y que está. com a palavra. 

O Sa. Aoausro FLT::!lRY ;-Nilo ant;·o nesta 
qu~stio. Não.que•·o 'desviar-me do objecto de q 118 
estou trat :ndo. Eu o tenho em cont:1 de.liberal, 
o nobre d~putado tel-o-b.a. em conta de eon· 
servadór ; a verdade p"orém ó qu<J ~Ile é nm 

v. v.-1>7 

O St\. Au&u'w PI.Ecrn : -. , . que e•~av:•
enC!l.r.'eg~do dos,.:; commioslio e it>L de obras mi
lit ,res. 

O S!t. B~;J.liÕ~~ .T.\nDi~;- D•.:sla provisü
I~:J.m~nto. 

O Sr.. Aus~;sTo Fu:u~r : - A "ccu•uuJação 
dcs~,\o d,t~s couttui;sõe;, que o nobre deput"d" 
]leio i3• distl'icto ili\ Bahio ài·s~ ser em de\r]
r.1onto do sJr\·i~o publico, ó pelo contrario, do 
utilidade c (Onvenicnci;~. C:·eio 'iUe essaaccu
mulagão foiresolvid~ pelo geyerno, durante a 
:ldministt•aç<o du nobre dsptltudo, quando p:·c-
~id~nlcda 1uelta. prol'incia. · 

O Sn. An.raTIDES SP!NOH :-!:';ãJ apai:.do, 
de poi, q ne fui exonerado. 

O Sn.. A:>~R.,DE Fm~mu : - 1\Ias esSG offi ~ 
cia.l ó do corpo do ongenilciro3 militaras 1 

O Sa. E~CIUG~oLtE T.\t':i".\Y:- E'. 
O Sr.. ANDI\ADE F!ül1llU\A: - Devia. e~LD.r eru 

comruis.ão de eerviço do uünistcrio da guGrra. 

O !ln.. A~Guaro Fr.Bon.-:- Mas este.•It. em 
commissão do serviço do ministerio da a.gri
c\lltura. 

O Sn.. A:(DliADI>: F'Ilio~lt\A :-E' um abuso. 
0 SR. AUGUSTO FL:EtrRY : - Esto otllcid tom 

o curso doo11gellbaria militat• peloregnllllnento 
de 18ci0 c o de cngenhari~ civil p~lo de 11358 ; 
á b!l.·!lurel em math~Jmaticas e sciencias phy
sic~. 

O Sa. EscMGNOI.Ll! TAm•H: - Muito· di$
tineto. 

O SR. AxoR!t.DE l~rGO~lll..< dli. um apa~t~. 
os~. AUGUSTO FLEURY:- Perdoe·m~. Ha 

nesh aceumuh\~lio uins. vo.ntagem quà a· Ilobrc 
daputa.do maito apr~cia. ; é a econo1oia par~ os 
eofras publiccs. 

0 Sn. ANDRADE FrGOilRA :-Não, sêuhor. E 
ou aprecio mie~ de tlldo :o. ordem, ~ di~cipllna 
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militar _e o cumpriuH·nto da lei. Niio h; ~~t& j O Sn. lk~liÕES J.utnrli:-·:m~nto tempo e~t;;
"'cJuom1•, porqn~ o offic1al ncc.um.'.!h tudo l \'0 enfermo? 
1.sso. O SR. Auat~1)'Io_FL~uny: .....;_'tenhil. pa~ieiJda. 

o BR. A.B1: l .. \i1..'ll~, J) Jo! s~~lTf'l : - :.l·.íu :\l~f"'u- tl'âtarei ao dop~:is da cnferr!lidarle delle. 
nml~. Te?ln s~guid·o para aquella proyincjo. e<U 

o Se .. AU·'U~Til l't.CUR\' : - "- H;\ verdll bil'·' 18()4, Cln\ o .fim <lo prestar amparo a sua fRmi
(>•'•0IlOtnia porquõ o ünca!·r~gado das nhrás p11- lin, e ebm ,-~ndmon!os Je ongenhcil'O d~ 3• 
blioos geracs e proy\ncbeo pelo mini>tel'io ua elas.>o, monos tlo 200.) 111cnsaes, sJ depois J~ R 
:.lgricultUl','}: ~ sendo :lO ma.er.lo tempo incumbiria ~nnoB rl~ bon~ sc-rriços foi elevado a enA""-cnhei
daa obr8s lnilüar.~.!, só pe!·c~be o~ venciment;>s N •le 2' dasse, e sómente ao cabo de i4 !lnnn~ 
...te.':l~:t t'!ommissff~ quando de f.:leto cst·l sm e~m·- dG íguacs serviços, ú r;ngenhciro de f3 clnssn. 
cicio ei!'ectiyo no sei·viço do roinisterio ~ '' Entre os seus trabnlho.j, nl~ncionnrai <l c~rt tL 
guer~~. o sendo as duas cooumis;õe• •cpuwios, d~ provillcia. de Goya~. a melhor qu~ poasui•no•' 
u enganh~iro encarregado das Ghras -militnr(}s qne 1eya.nton gratuitnult?nlt't .tt qu:tl me1·~ceu 
g-oz~ri do.• vcneim~nt<•2 de serviço ~~tiro sem ser lithog!·aphada. por ordem do ministBrio da 
qu' ~stej• •'ffi offeetivo exercic\o par co.1·enoia agricultnra. Foi elogiado t'Ol' todo• os pre~i
'lr, obras. Ao millisterio d~ glterra 5 ~. con,etle rlentes darJllclh província, entre o> qnaes o n•)• 
ürdin~riomcnt~ em todo <1 lmpe~io vo.•1Ja Uo hm •lopnt~do ]?·}lo la' distriato da Bahia, o 
·:~c-os2a ~~~~ r nras ,-~ze" 0 ·~·'dito •listrihuido ;i Sr. Amtidoo Spinola, cujo relMorio aqui t enhn 
Goyaz escilde <1e 4:000::_;; ~ra Mta qnan tia s~.ria (mostran.do), deh•ado de lêr o tr~cllO respe
'lua•i toda dispendid" em vencimentos do en- ctii'O r~rn não Loma~· tem~o a estn. !\ug·n•ta c~
gcnhoiro (·11Cal'i.'eg .. ,do d<'ls obl'aa milit~ro-s ~ m~ra. 
,i:-thi :t c-.onn;n:icncia. cli\ accun1lllaçiio da~ i1uas O Sn. An.rsTWE~ SPrNot •. -\.-:- Ntul~l'• eonLe:--:-
,~omniissú's1 do nüni~te1·io dn. . . !!urc-1'r:l o da rnl- Lé as sua.s h:tbilitaçõ~sr 
n:istr.l~io !l!'l: ag:-i~ultnri\. O Sn. AUGU!il"O ~'L'tUU..Y t- Prastt":1.1do lH'L' 

O SR. Ac-:m<-<VR FI~l' El!LI.:-1': ia.u nnla in- cru~l enf•rmidade, adquirida nos ttabalh.os da 
fl'tcção do regalarueu<o milil.il.r, ao passo ~ue commisgão, e quando entrava no goso de. uma 
o minist~rio <h g.,c,·:·~ c~r·,;ce <lC <•n.t~anl1eiros licença de trGs mo.zes, a p~itueira que solicitá.
" """ oa •oh~ · ra depois de 20 ano.Oll de oer~iço l.'ublico, foi 

o Sr.. "\o;;"•'N F 1 ,;:~,;ny:- X<b .~:i ,111al 0 . inespe1·od.~ment~ dispan.ado e sttbst1tuiuo pe1n 
t-.sgulnmelll.ú que o vooa. P.sses principias ''i- capitM Crbano Coelho de Gouvêa que, sahindo 
;;oroeos do nobre <1~p1ü"lo n:<o pn<lcm ter d:\ escola militar, onde ooncluir~~o oa estudo• 
"''mpre ~ppli~a~lío. de sua omm, para nlli seguira como ajudante 

As círcttnl.staneias ~1:1~ pravincias ~ão lti
,·at•r~as1 c motivos P~peci::te:;t pod~m .'J.(I:Ilns~lh~r 
O~ I~ prG,•idP.MÍ<L. 

O SR. ANP!\II.Dl\ I'!Oul':rn.,:- E' :.bns,J. 

O SR. At;,~t·Ho FLEurn;- ~~- mnílas r•:zes 
\U.ll~ Iuodidn vnnlajos:t. ~ ~em incOnY(!Iriontes: 
:L!lsim se pratic~ em 5. l':1ulo c em ontrn~ lll'o
.. ·incill."' c nn-o :-:c t~JU r:en~nn•Jdo. 

() SR. AsDnA~l·: P!uUEm.-.:- A ,.~SJloi•o de 
S. P~u\o ji censuroi. iê · nm •los lÜJuaJg grovea 
•lliL noen ~dminiatl'llç~o J11 ~·ucrra, andarem 
os oll!cio.e·, diat•·~hi·ioa do~ <MI•içn• d·' <ua es- . 
p eci&lidade. 

O Sn. AOUL'ST'o b~t.lmn.r:- A~ <~i rcum:itnnciou 
tornnr~m nocG~~arin ~s•:l '""'tmnln~ão "" pl'<}· 
vincia de Goynz. 

\'em !'tgOL'~ t.'r.!.tl~!' Ll:i.S l'::.zVo~ y_Ue dat~t1nli
nnr,..n1 ~ diaponsa do cnpitllo -Urb~no e a reintc
gr!lçãO do m~jor Moraes Jmdim. 

O Dl'. Joaquiu1 Rodrig11c. do Mol'aes .hr<iim 
F\ um dos mais dis linctos s1rvidores desta pai7. 
(mttitos ~poiado.•) ; seus importantes trl\balhrn; 
~ F.erviç0s tent·&c pa.ssarlo ~"' nm·< rBrtn. <\boou
ridade. (Não apoiarlos.) 

O ~R, _Bzz~RRA DE !llll:-<~Zlls;-l_l'a quemlbe 
faça JU•hça ~ pe7.o ,. <b sua moaest m. (Apofa
dos.) 

O SR. AuGt:~To FLEURT<-I:ia. Hl !l.nnos que., 
com louv•vel dedicaçii.0, eUo. exerce na pl'<lvin
c>a àe Goy&z a <:omrr.iasão de direct0r das obr"' 
publicas gentes e prodnei••s. 

de ot·dens do nobre deputado pelo i3• diatrioto 
da s~b.ia, e ~c rornárll cunhado no nobre d&pn
tac1o por Goyaz. 

O Sr. cnpitliO Urbano eari possoa muito elti
m~vel, mns nlio possue o titulo de eng~nhoirQ 
civil. cotigido por lei Jilllrl\ o 'ucsempen lw ch 
comntissão do ministBrlo do. ag1•icultura, 

PcrgQnlo: não ern de t•igoi'osa justiç~ • 
J'eintD~raçii:o c1o D1·. :Mors•Í< Jardim, tleade 'tul!· 
restabeleciJo dos •eu~ ~ncommodoa, a1111 lliJ 
apreeontr.ra )lOrllnte o uobl'c ministro dn agri
cultur.t, l·.~clnmalldo conlt•& o acto do seu digno 
antocos•or, em virtude ri~ ~uj~ n•Itorizaçlo tora 
disp ~nsado r 

N!!o Lenho a n1enor du\·idP. de quo o nobre 
ex. ministro da agricultura, melhor informtdo 
o e~clareci•lo, ~oria o primQÜ'o :\ revogar o sr·u 
{ll'Oprio a<: lo. FRço t\ S. Ex, 6! t~ juatiç!\. . 

A s~g·nn.ht nom,~a\:M ó l\ llO ~ecr~tA.ri4\ d:-t pn
licin. 

Achc~ndo-so 1·ag·o CSile h•gaL·, foi jlrOeltchitlo 
pelo t\m~tiucnse dn mcsuta seeret:.rb, o ei•la.l\~o 
João Bapt<sta X~ vier f'.~rN·Doura<la. 

0 SR. ARISTIDES SPINOI •. \ di Um ~pa~le, 

O Se. AuGUSTO F!.U\i!lY:-Diz o nohr~ depu
t.~<lo c1ne este enipregach havia sido e~ouersdo, 
mas é certo que slle fóra. reint~grac'lo p~lo suo
cessar d~ S. Ex. (Aparte•)· 

O secre La. rio da presidencia Joaquim Fer
nande• d' c~rv~lho e o da policia, Pácifieo 
Antonio Xo.n~r de &rroa, que ba,·iam sido 
nomeadõs em Abril do eorren Le anuo, niio for&J.U 
e~on~,·~dos, como improprbmente di•!e o nohr~ 
deputado. Es~'> nonteaçõo•1 qu,, eram nallas 
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cl~ 1•len~ rlir~it.o em l.'aco do art. 1.·1 cht uovb- '! . S'tlo esL~ ::s nomeaç~cs e demissões qtte sc; 
stma. ) Qt eletlot•al! for~:'). c:~.ssadn~ . tom 'luer1do f..u.:or :1.c.re~h lar con10 tlcL;.!rjn inac!::s 

O vicc-presilente da provincla, Dr. 'f ll •;od~i'O por COill'onioncias eb Lo;·nes . 
1\.•xh·igue~ do 1\Iorae::~. . . 

1 
• . A no1ucu.~a:o <lo pt'C!Siden~ _do.~ pr~vi.ncia n (1.:i 

O Sn. AsELARlla u>: 13mt•.c: - Cid:vl:i~ muiLu Jol!u7 ~a re~odu a~:;um no p.cCILO clm~nal , _nem 
t.onra1o e <listincto. · a t'10llotn. dt.lll~ t.J l'l:.L. ~~eg:.do, !J.llte~ d:J. clet~fíu, 

_ ., . . , .• . . _ . ., . a lodo I O> l'?" \os do tu.trrcto. Accre_sce qu.e o 
U ~R. AUt;liSl'o ~ r.::~m --. · -d~lL u nobt e uomcadora.:nd9nl.c 0 1JJ Penuunhuco ~11l dC". a,....or;,•. 

c:lc1mtado relQ 1:3• d1Sll'tcto <i.> B1.h1<1. dii<lllOII ~~ '< llise a~h~. 0 

inepto. I o Mcesso ;:-. ~ UUl ant:LllliGUEC i S~'1:l"{lli•.rio d=~ 
0 :::;L;. .• Ai'il&TH·~~ SPINOJ .. \.:-Nr~o ~p~"~i~dl), ur~n ~olicin .n:to ::<!i <'m quo 1tUsi;ia concorrer r,~ra 

dt.~iuei La.l. lazel' tnumphm· um,l<1nrlidatnr3 . 

0 Sn. AuGL.!STO Ft.J:-.:iJl!.\':-V E~ d'~s" r. ..t A J'ointafF~~~ão do. Dr. l\lo1•ar; s .Jordit11, '·tU') 
• · · '- ~ ~"· h-, tanLos ·•unos s•t•;·u• a conlGU''J <I · tod· s --

o jnlga.~a. 1~uti~o. dist:lnc_t~ f>t:las suas ~i,·tt~~lt!-1, adlllini!lt~o;.t.::Ues Jib~raes 0 conier~·nd,~l'a.~t. ~Co~·~ 
~u ns. ~~m.~JJoltttoO c,.a utepl~ ; o eu dl~O ~~e a. ll'a o q11aluuu.:!a. ao l.Jvantou quei::.a alguru·.1 d~ 
111erc"' ~u~ o nohre ~putado ~-he aU.n~,uc interl'~n~o em n3gociils: politi~"" · ni:o pór.i~ ~~r 
mwLo o honra, porque o oss_as :"es~•aa ~ tr- c~nsid,rada Dllln~jo el~itor"l: 
tudes que elle rev~h• na sua VJ~a publtca. 
(Apoiados.) O Sa. Clt;t.liÕRS JBDm d:i. n tn a[Jart~. 

Esse ne:-pr -!sidente, compenetrando-se d& o ~1\ - Al!Gl:STO l'LE&l\1' : - Qu~ad,, ij~ l!•at' 
que aquelliiS nomeaçõe; h:~. viam sido feitas por d9 ~uruprir a. lei G de fa~er jn•Liça, niiQ se d~,-~ 
jgnomr o go\'orno a oireum&taueia da inaow.pa.- 3.Ltender :t os&::~.s consiiiA•·nções o er.nnd~<t Ti ::\ ~ ; 
tioiiiJade, IIOht·esten' ua po;se dos ci®làos no- foi 'j7C!' i~•o 'l"~ lamentei se l.l'ou~cssem par.• 
meados e represcnwu ao mesmo governo. C<~.ruar.loo> <laputndos tJ<tostão desl" ot'tlem qu~ 

O llui>r·J miui•Lrod,.juotiça, á vist~ dc1ínfor· n:'io :~~io Ulab,dO•(IlC Cdto <le p>b:õt.~ p;ortidat'Íil5 
tuações desu~ secrctat'Í<l, c;~.ssou sem demora de campauar10. 
a nomeaçio do secreta.rio de policia. O nobre Voz11s :- N.'io "e ••·tuoça d" remodío do jui1. 
lllinistro do imperio mandou ouvir a resp~ctiva de ~irei lo. · 
socç1io do conselho de estado acercn ela incom- o s11. AuGusTo FLEmY :- ,~ j.,; .te 2U do 
patibilidndo do s~crc tario da prcsiden~i:t . íl Outubro de 18'ii·mallibu exting-u i:· a' var·us r\ <: 
qu.em o novo presiúent•: dera tlosae, findo~ o~ clil'eiLo d~s Beguinte8 con1~rcus especiaos : <lua• 
seis metes da incompa.tibUiclado . dn capit1J do M,tro.uh~o, urua d~s y:cr 1~ d yci' 

I) Consolho de E•tado con1idm•o1J <Úimtatol'ia <la côrte, G uma eru c~da u n1r1 das sc.;ttinL•!S c ;t 
da lei a posse c exercicio a !l•~e {oi «!!mitl ido l•ilaes: Recife, Dahü1, Om-~ Pt•c:to, Cu.y~lú n 
o ref~:rido sec•·ctm·io, c i·n·c!J~<lar o pi'ocerli- Goyor.. Esta di•;•o•ição <le l ei i•' Linh:t \Íilo c:v-
1/leMo do p1·esirlcnt~ qt~e, ''''o obstante o acto cuç.ão c.m todas rt'!u~ll:t s ~n•uurcas. '' "cept·J "" 
tteel·ta.clo d.: sc11 antecesso1·, guc tw,,. sobre- de Goyu.?.. · 
.,ta elo na CJJ8Ct<ça:a dt~g!teltc< nt<lla c illeoa/. PorguaLo eu : por ' I •12 r.liOcio d~ret'in o i! O· 
nomeação, (tita. cvldenttnu~nte na itmorancia verno conservar umn fh:-i '':1 ras llotlirc-it() '' tu 
d o facto da incomtJatibilicl~cla a ~uc ktam <ID G$yaz '! 
c;on.lr.ecimcnto do f/O·cerno ÍJH>J):..·rit!l·, 1Uau<lou Dh-:scro~n1 o.~ UQbr~.j dcputttUos •1•11: tJ c.um· 
ett.mpr il-a SC1H <J.fpuv•rf,l,. a <lc~islio rl11 mcSHlO primonto dc.s!i:L lo i foi inopportuu'l c 'lU~ impclr · 
!JOUCrtlo. tavu. iutor1·on~.io no pleito eleitoral. 

o Sn. llut.KÕI'.~ J.\lWl>l chi ""' apurLc. Os oobro.< depulad06 csltio Ollganado~ . pOl·-:ur. 

O Sn. Auarj•TU J<'~~:Ull\' :- 1:: cu J>ro1liru enga
nar-me C~~rn os Sl'll· conaolllciru~ A11dr~dePint.o, 
Vi~eondc de Bo1n ltatiro I) :i\lartim Yro.nciseo, 
" ··oncoroar com o nobro dcpu.t~do. (,\J>ai'IC$ .) 

ú Sr.. .'\xono~.n.& l'IGtJEli\A :- N:t verclad•l 
ao;ijiin ~. ni!Q so pódo d~r :.o pL'Osidonl'l da pl'O· 
vincia a faeuldndc d~ cou~idnr:u· mauifcstu
ment~ contri!. a lei tun~ c~rL:• iouperi•l ; póde
•e-lho dar o dir eito de ropros~nta1· . 
-· 0 Sa. AUGUSTO Ft.liUlW :-Foi isto o que; f·J~ 
o vice-prcsideute d11o prol'incia, 

Disse o 11obre deputado pela Bahlil que o pro
ceditn.ento do vice-presidente era . attenta.torio 
<!o art. 5•, § 9•, da lei de 3 de Onlnbr•o de .1834. 
(H a ""' apa!·te .) 

E' pr~ciso c .údeJ•ar· ~ que o pre•idenLe d~ 
pro\'Íncia não é um autolll9.to, ne:>rmaeh ina 
de transmit~l' ordens . Eu, nã:o se lirnita a 
\'Íoar as o>dens, tem aeçiio propri~·; e póde dei
ur de- oomprn-~a f<'r f~r,a do · d~T'l' d~ a~u 
<>ll.rgo. · 

" uoliciLI <lu•le i\CLO do go·.- .oi' no nJo póJc chcgt~>' 
110 r~nt.o monos ro1uolo d:o. prOI"incin anl'ls <i.c I i 
u :i capil:1l aómcnto a2'i do co~route mQz. 

Como pó.lc, tiOi~. oslo [;~,o:lo influir u~ 0lai~ii" 
:< liUO S<) Cki'C ter p r;1<l'3(\j do IIU Llia 9 .i 

Si" reruo~ão tio juiz de d ircit.o d~ 2• "'"" c•.c 
Goyt~t é, COIUO uíze:r1 o~ nuuro~ d~pu: .<dOo, de 
bom alie: lo clciLoml, ost: ;~cw do :;:l>erno, lout;•' 
de so l t'tl!lu~i~ JlOr intc•·van~l(o, proi':L o coulra
rio; quo do> parte dollo niio houve i~tmç.iio du 
inlct:,,ir porquG, si ti"edso. lun·ido, _dedt; csln 
provJdOllch• sor t.omml.~ mat• cedo. (. :l po"'dos), 
do :nooo quo chog-o.Gso a noticia não só :i. c~pi.tal 
cu mo 11 IOdos o~ pontos do dhtl'icto. (A]XJiari.Qs). 

Di's~ o nobt•e deputado pot• Goyaz ti~O devc
t'a lei' sido removido o juiz da i • va1'l :le pr~fc
l'oncill ao da 2•. Mas por que :no.tivo.l 

A lei deu »O !!vVel' no a faculdade. d~ ~:.: tin
guil' uma das dÜas -;ara.s . A q11a devera. ~er eis
tine~ á o. 2> q 11e foi creada om i875, sendt' 
po.ro. ell& rcUlovido oja:t d" direit.o D~. Blilhõ~c 
Jardim a 12 de Setembr~ de 1877, -Justamr.ntc 
olQ diA; ~nt~; dR. l'l'·)I'!IU]g-açl•) ·i>. 1, 1g 20 d~ 
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Outllbro que ~ulol'izou a nxtiuguil;-~. qu~u:b ·I O Su. LEOPOLD? BuL~ÕES :- C0m que fu>t
li::tri& mais <le nez annos !(UC alh e:.:crc•a. o •hrucnto aílhnva \·. Ex. t6to ? 
cu~go dl) juiz ~e dit•aítú~ o hO!l~l2.do deEO!nllnr- O Sn. AUGUSTO F'LEUaY ~-Não ostenr.;iv~l-
;,pd?r Jé_ron·y"~o. FburJ · , . . m~ntG, llli1$ tnàos 'abe~t gue é elh o red . 

t:ll h? 1~COUlt!lcdo p~.l'D. o !'G!UCI'\"'lt'!O.t01~0 rlu:~$0 etc~· de r,~ cto da-Ti'fbt!1W. LiL·rc. :l 
•.J nob.ro c..eputa:!:; por GtJ:f:-i~ , ~.:;s~ J..UC:Dmmod.o ,., .., . 
Javé seL· ~nuito maior para o julz drt 11 vare., O ~n. L:c .POL!l(l Bl,~HÕ~S:- Eu f~!. o rc-
qlle ó velho, e tsRdo c car=oz-al!'! de familia, Ue ~acto;· osteus!vo do~e JOril:ll e it"'rmsnuttt-o ao 
quQ par'-" o·;ialz dJ. 2a v~ra que ci- .iov~u c sol-~ SI·. ROl'll<" .. :·d·:sL (Apa;•tes) 
t~iro. , ~ , _ _ t:l! Sn. DsPUT.\D.l :- E~cra1·a os :utigos t>.<1ui 

Quanuo nno fossem •ulhcJaUL<:~ tla razoos qu~ e manda-os p2.ra la i (R.isatlc<s.) 
acabo dB e:<:jlmd·~r para.. ser exltn <~ d~ prefc- 0 Sll , . u... '·'L . . - . 0 '· .• 
rencia o. Z·• var3, bastava ~ circumstaricia de ·""~fi ~w < EORY ;- no"re "epul:do 
•<Jt' 0 jui2 que(l. servia sob••inho 0 cunhi.dJ do p:Io 13• dts:rrcto cb B:..ln~, C[Ualldo fallou, h~ 
juiL de direito da comarca do Rio ~B Almas e dta>: 0l!UOClO~ tunnpro:~ostçào que não pôde ser 
sobrinho do da como.rca <lo Rio Corumbá. as comem•n!.ementa 'luahficad~. · 
mais pro:timas da c"pital, 11ara. que fosse ton- OS::. <~arsTJDES Srr:<OLA:- Foi ú reconh~-
venienb :-. remo~ão do jui2 que ft. e::;:ercia cim~uto da verda.de. 

Acb:.ndo-se f.·e L" 'ntamente na rala.çioo juiz O SI!.. AUGUSTO FLEUPS :-O uobre deputatlo 
do direito da 2• vara e sendc olle iocompa.tivel teve a COI'~gem, poticll inve]avcl, de dizer q11a 
com o aqullesdws juizes, oram cou•tantementc aquolle =giatrado soflria dru. f•cu\dades men
incomm~>d-,dos9 l l corn ~ravame d:1 administl·n.... taes. 
s•ã<J dq justiça osjui~es de direito daS comarcas 
de Sant:\ C1·u! e tUo V!rde, a 50 e ()O leguns O Sa. ARisTIDES SP!I'Or.A : -:São fallei Gn< 
,]!t capital. alienaçãO mental . 

') Sa. PaE~\!l:t:STE!- Si V. !!i~. c1uor COD.• 0 SR. AUGUSTO FLEURY :-Disse que elle ni.!o 
tiuuar a tO!elhOi' p~dir urgencia. goa~va de ÍJltegridade daa faculdades mSD· 
Os~. Ac•3USTO FLEL"fl.Y:- Ne Le caso 11oço taes .. • 

a Y. Ex. consul\e ~ c~tuln si me 1r-mcede mais O SR. AlU>T!~E' ~"'' :<OL.l ' - lgto é outr" 
tO oünutos. cousa. 

(Constt~t~td~ a. calf!(l)'(( e CQ!'.ced~do; a pJ•oro. 0 SR. AUGU~TO F~"Ul\Y :-.,,então L'espondi 
yaçc!o.) aw aparte, que não v•m pttblicado em seu dis-

curso: - V'. E~. J quem '"'o [f)sa de integ;·i· 
O Sn. AmliSTO FLEURY: -AgJ ad·~ç0 ~ ca~ dadc elas {aculd~dcs ;nentaes, e disse isto por 

mar:~. cata rrova de !)i)nevoleneia. que me c.'lusou espanto e indignação ouvir urnft 
:Sr. prcsi!lant•, não quero discuW": a politica prop<Jsi~o tão injurias·•, por iuvuridica., e ma-

da. provincir.<le Goyaz. ' nife;tamente enun~iada com o fim ds offender 
A polit;ca <:t!i nos IJ'l':lndes ~entros d, infeliz- a um ru~gistrado intellig.Jnte, estudioso e inte· 

mente, m•i" o j•go de interesses contrarias, gerrilno. 
'lua a. lut~ pal• s idóas; e8\) mal s~ acenlúa nos 
logares meu<~> pOpJloso• do interior. Ni~oo O Sa. ARlS't'lDE~ SPi!'>OU:- Nõo ha injuri~ 
oonco\'do eGm o nobre d••pu~do pelo H• di~- nisso. 
tricto do Rio do Janeiro quoentoude ser muit.a.s O Sa. AuGusTo FLEliltY :-E' uma facilidade 
\'ezes pernieios~ a ilupr~nsa u~s cicl ·doa oo- que o nobre doput:u!o n!lo deve l'epctir, porque 
qu.onas, t~ndo S. Ex . obsOI·,:vlo que 03 jornacs algUO):J. vez póde niio lho o;abir bem : e o que 
<lo Goyaz mui Lo se o~curnnt d" ,·ida prh•.:.da. wúsme adw.u·uu foi"' ttuda.ci" de affirmar que 
dpm·tes .) o p~rlamento conc~dera ao mesmo nagistrad'.' 
· IJ meu ÜUl principal f<>' defondet· pc~soas um aun• de licença por aquelle m~tivo. 
respcitaveis cl"quelln pl'ol'incio, •ís quocd ' "c o sn. ARISTIDES Spnsot..~ da Jm apatte. 
li rammlnção• do p ·ranlesco e nmiznd~, o qu · 
foram em u•n~ das ses~õos passad•s ;,j,1.taw O SR. Au&Usto FLEtril.>' :-E' complct~menb 
ment~ aggredidas pelo nohr1 deputruio da BRhia, inelocto. · 
refi•·o-me ao Dt·- Th,JOdoro RJdri<;ces , 0 Moraeg, Com que fim cliS>e isso o ncbr~ de~utsdo! 
que niio é cunhado Jo nobro minist1·o d~ agd- Não \'Oj~. outro s l não o ~e s ·r agrad woi aoo 
cultu~a. c.omo inel;act·•menta affi~1nou G nobre a.dver~ar1os daquello rnagtstrado. 
deputado, pois deixou Jry sd-o. ha mais !b 27 Observando eu o e~np.·~ho com q"e o no?re de
:mnos: e a.o Dr. Jcroaymo José de Campos patada se. oovolve a. r~nudo_ nos negoc.wn de 
Cu~ado Fl~ury- qne o nol>re depntado p?r G •yaz I Goya.z, denando ~~ _di,é~lttr ps .aluí• llnpor
disg~ êst'il.~ intervindo direcla. e cla~·amonte n@ I tanteR de sna provtnCla, dtsse e dtsse "vel'<lade 
pleito eleitoral. Esta.juiz, rnuito embora parente I-'I]U6 S • E:::· p;-epar?ua. tcnogno po_liticp em 
do. nob~a 'tnin.ish·o d:> agrimltura, não ;; nlli .Go)l~:pcr naa ter dts~ncto naBahta. S. Ex. 
um au!i.ija.nm.raa eleiçã() d$·8. Ex •. ~oâie~ se~ r~phwu: uma propas,çao deota~ rlesp>'ttoa-?e, 
alihs um.··embat&çô. · e. a.c~escento~-om _)om d~ f1cea1a m:JJ. .cibld" 

(} g;. ·"'- ·a• . , ' _ • ; I qu.e n& occasJao nao GUv1-o n~lmi !kpu~o 
.. n• -au.\ ~• ·-~"':P"'a"o. .. ·e·âda~.t srt:isnt Góru~abd. 
~ 'SB_·. A'UGIJ~TJ·F~t;RY ''-"·:&'o juiz ile di· P.ois e~ não deapre.zG.essa tre\:b.o ·~o-ssti dis

!'1!1~ ~a~ o·~)l:J1l a .~· .'1&-!i- _'lll~ll\.c •\ a:che. ·e'.l;BG, ~~l:u:e.n:lo qu~il~la'\'e. b9m· eer-to dlHIIS 
~%:-~''l'l®~t!c'all'llol'ar, í ll!EIIi:a:!o I acaarilc r=c:nt~ <!!!&ta au~a)a camara,. O'll<ii · 
r;;,.~~-·:'? 1g 1ll!! p'tr't~[~. Gt!! "a\'&~G~ '!o e-orr~te aa.no p'l'a·n~~ei ,.l 
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peripecL~'='~9 que não quorv t:iua.Hfica.r, da e:n
tra® do nobr' deputado nostn.c 's~: o que, so
lic:toJo o :nuüo solicitado, nib obsl >DLO "" 
melhore• des(\:os a geu rea ;oito. j:i.mais lllij pude 
con·vanc ll." da bgilimidade do cli:•eito do no brc 
d"putado ::.o logtw d~ ~~PL'G>en!.anle do i3° dis
tricto da Bahia. 

O SR. AR!OTIDI< SP!l':OL., : - Solicit~~lio• 
minhfl~ não as ~0\'0. 

O Sn.. Au&liST·i FLZUI\Y:- Tenho concluido. 
(M«ito bem.) 

O Sn. PR:SSll)ll~Tt nnnunciu qus se entra 
llt\ ordem do dia. 

OSt•. Alves de Araujo (1Jeta o,._ 
à em) req ner uma urg-enci' de 10 tuinilt<ls para 
amanllã.afim de occupar-sa dG negocias relati· 
voo á<jue~t~o de que tratou o nobrn deputa:lo 
por M.; to Grosso, 

O SR. PREslDE~TE diz que J& nã& é 
o~ca&.iào de pOr ~'st~ t•eq uerimento i votação, 
visto ter a.nnu,ll(;Íad•J que so ia entrar na. ordem 
do dia. 

· ORDEM DO DIA. 

O Sr.J osé Ma. r iauno (pela wclem) 
mquel" a inversão da ordatn do dia J'ar 'que sa 
discuta. em primeh·o Iogn.~· o projecto u. 238. 

Poet;;, a votos, é approvado o requerlmenw. 

O Sr. Carva-lho Rezende(pela 
ordem) requer igualmente inversito da ordem 
do dia paro que .Jepoia do p1·ojeeto n. 238 .,c 
discutam. os proj cctoa ns. 164 A e 255. 

E' approvado o requerimento. 

1• di1cussão do prJjecto n. 238, dispensando 
de G~cesao d~ id·1d ~ ao tenante Frcde,•ico C. 
Rodr1gue• da Silva e outros. 

O S1•. José !l.faria.1no (pela Ol'· 
rlem) re iuet· qua o projecw t~nha uma só 
discue.ão. 

O Sr. Audi•ade l<~igu.eira. (pelu. 
o1·dem) cham~ a att8nçil.o do S1·. presidenta 
para os te1·mos do ,.,,luet•ímanto d·J nobre depu
tado po~ Pe,·námbuco, porlindu disr.enso. de 
o!iaeus;õea para este proj ecto. 
N~o h" du'ál~ d quo o regimento parmitte 

urna só disCU>BiiJ para o• proj.ectos que dis
pens \m ilades a os~ud .. ntes ; m ~ estas pah 

• \-ras eatend •m-se o.n rel ·~~o ás úisJ?•ns s 
usadas n:o l:ewpo •!O q~t~ o I'egim.~nto Ír)l redi
gido, is·o é, p•ra su;>?rit· a deficienci ... de ioi:ide 
a Jn1.ç.ns '-lUe LjUizessem 111atde1lht.:•-se n:.-~s fn
culdadas snperiores, não tendo :<inda a i iade 
legal ; porem o. dis?ensa de que se trata é 
cou•~ muito diversa. Tr~ta-<e dB um officL1l 
que tem. id!lode superior 6. da lei para frequent•r 
a. escola milit:1r, . 

E' sabido que 10 até à. idarle à~ 30 annos póde 
ter loga.r a matric:1la. dahi. ·alll diante 'OI!.l'ece 
dis~àn•a; e.·s•ta dispelllllldÍ .inP_o~t&nle, porque 
traz v.anta~e pa.ra. .aus .e pe&J;J.lWS para. ou-
tros. · · 

:Nã.o q:u.er :p~e)11lgat a. m.at~d~ ®. pro~~ero; 
ra:dua ap~n.I!.S " att.ençl~ J~ ·S~. pr51ld5~
te ~·r~·"'" tarlll"~ ratrr"lCll dn ~eg11ll~:ntc. 

O Sn. PRESIDENTE :-Me parecem i ~~PI'oce
dcnte. a• ob~ervaçõe• d~ V. E:.:. 

Ni'io havendo quem pedisse a palaTra. 6 eneel'• 
rada a. discussio e approva<lo o projeclo para 
p:l-;sar á. 2• di~ct".aBão. 

O S1• .. José JHa.1•iauno ro~uos· 
dispenso. de intoroticío !lat•a quo o pi'OJGCio 
ent1'e iminediatamente O!ll 2•· dir.cu~aiio. 

E' a.ppro\'~do o re'luorimon\v, 

Ent,•a o jli'ojacto em 2' discu~2i\o. 

Não h~ vendo quem pedis~o a pal11vra, ~ ou
cerracln f\ discussão, c, 110sto n voto~. o a;>pro
vado o projecto pn-a passar u 3• diacuoaiio. 

O Sr. José Ma.ria.nno ra'luilr 
rlispem"- de ínt~rstieio p~ro. que o 11rojccto 
entl'a a.roaohã o;n 21 di cussao. 

E' approvado o requerimento. 

Entr~ e1n i• discussi'!o o projecla 11. 164 •\, 
pretenção de ManJe! Leoncio do Csutro. 

Nãn ba;endo quem pedisse a P"lRvr:~ li on• 
eerr&da a dhcu•slio e ·appravado o projeeto 
para passar é. 2> discuu~o. 

O Sr. Pas>01oa :'l.liranda. I'Ol'.ter 
diGp3nsa. d• intersticio p3ra quo O rrDJ9ClO 911li'LI 
imrnediatamcnte em 2• diacu~são. 

E' a pprovado. 

Entra em 2• discQ••Ü•J o projo~lo •! ~ appr(l· 
v a do sern de b • to. 

O Sr. Passos ~.lir.audu. N<Juer 
disp~nsa de intorstieio para o proje~to onlrar 
a manhã em 3' discuo5ilo. 

E' approvado. 

Entra e1p 1~ discussão o projoclo ll· :!5õ, li
C<lllÇ<l. u. Joaquim A. dn. Costa For1•oir~. 

Não hav~ndo q•1em podis~o ~ p1llll I' r". ú IJQ.· 

cerrarl" " discus<ão e appro,·udo o pmjo~to l,l~ L'a 
pn.a-.ar i 2'1 discussão. 

O Sr. Carvalho ~ezeude ro· 
'1. uer di "lleusa de intet·sticio par;~ ,.!11~ o pro· 
jecta Bntro immediatamsnte em ?."' U\riCUSI:ÍO. 

E' ap\).•o·;ado. 

Entrando o p~ojec\o em 2• diocms~o o nlo 
h,; vendo 1u.~m pe.lis'" a pnl • ...-ra, ci encerr.lda a 
disc\lss·!o e app:o~l\dO O pwject<J pora pa••~<r R 
:3• discussão. 

o Sr. C:arvalbo ~ezende r,)
qu•r qu1 o projecto entre o.runnhã em 3" dis
cusroià'J. 

E' appro1•ado o requeriment.D. 

Continus~i!o da disoussão d&s emendas do 116-
Iia:ic a.o p:oj~cto n. 259, aobro eociodadoo G.I'Q-· 
nymas. 

o sr. Morei:!"a .de Bll.l.·~:s 
pede c;,ue a discussiolh.ó! e~snlias.ssí•ç~m em 
ghbJ. 

t'o't~ <.·:o!)~ c re'iuerimtli.IO 9 ap~rwaclo . 
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O Sr. AJI"onso Celsc. Junior veso de muitos que ee occup:lm da sociedade~ 
pretende dizer poucas palavras com rebção anoaymu.s altribui• crises ou ír~cassos no 
is emeudaa o.o projocto o1•a em discussão. e ia to mundo economíco " cu usu que não "' sua pm
por dua.. razões maiores ; já por estar conveu- pria imprevideneia e imprudencia, m~s sim 
eido, como tem dado prova• nas poucas vezes no legislad•lr; porém hoje eat.a. opinião tem 
que tem occupado a attanção da ea.mara., de que poucos adeptos, e o nob1·e de(Jut .. do hontem re
os discurroa de,·em ser concisos, ji. porque no conheceu acil>.r-!le em unidade no nosto paria
presente caso a ·diseu~sao limitar-se-á a uma meu to, quando prógou a interferencia do gr>
reproducç:l:o do que se ha dito elll ambas as ca- verno neste •s•umpto. 
~as do parlamento,no amplo delnte pol' que tem O nobre deputado apresentou, como argu-
passado este projecto. mento justificatil·o de seu modo do pe~sa1·, "· 

O distinctissimo deputado pelo Rio de hnei· r~lta, por parte de nosso pubiico, dos conheci
ro, o Sr. Andrale Figueh..\, sJ.h-osobl-ü uu1 ou lllentoaeprQtic.:Aindiapousa.veisn&steaasumpto 
outro paragrapho, apresentou considerações no- e dahi a necessidade da tutella do gove1no par,: 
vas, sendo que as demais j~ fo1"am feitas no pôr cobro"' especttla.ções arrojadas. 
senado. O argumento ô, pm·óm, contraproducetJ\e, 

O orador tambJm ser~ breve, FOl' não 'luerar porque o gore1·no é parte integrante das~e pu
i ncorrar na censura de, como é o coetum~ n as ta blico: sshiuao do seu saio, deva ter todo• os seu• 
casa, em ve~ de discutir-se, o que implica troca preconceitos, a m6~ma ed~ca~ão, e pelo simpl~• 
de i.déOJõ, o11da orodor li.mit~r-se • J)ronuneia.r o facto do ~ehM~ee revoetido da autoridade, nilo 
~eu discurso, sem referenda âa opiniõe~ ex- ganha de momento a omniaciencia. 
pendida• •Obre O QSSUmpto; pr:!lÍC~ CBta S8lll AffirmOU O nobre deputado que, lli<.> ~bundan
vantagem o cujo unico resultado é prolongar o do ainda. no p~i~ os capitaos, uada justifie:~ um" 
decisão de tm.t~rias ; .. vezes momentosas. Não legislação sobro sociedados a.uonymas qu~ cu
se refere ~o nobre deput·aao que encetou esle rasse das mais minuciosiS e pal·ticulares hy
debate; porén1 não ha negar que, com l'Gspeito po~l).esea. E' tambem improcedente o argumento, 
á~ emendas em deba t6, visto uão pode!' ser pois a missão do legislador n!lo se deve limitar 
emendado o projeeto,a.discussão&panas servirá a legislar sobre factos consummados, mas, 
pp..ra patentear a. erud.ição e eatudos de um ou identificando-se com as idéa3 de seu tempo, 
011\ro deputado. abaudoaar a rotinr., oa.vk aa vo~os dos ara.u-

Ce.u•ou-lhe estranhez9. ouvir o nobre depu- tas do p,·ogreaso e,. finalmente, não cinzir-se 
tado pelo Rio de Janeiro, em l~minosissimo dis· a sanccioaar na legisl~~o o que o passado 
curao, fazer a apologia. da lei ele 1860, q.uando tem demon$trado ser bom, mas tambem o que é 
foi S. E:!. em i873 quem iniciou o movunento apresentado como padendo ser salutar no fu
de reforma desta lei; e parece qne não podia o turo. 
nobre deputado muito logicamente fazer hou- A lei, como se ach!lo redigida, com <18 emen
~m ·a defosa de llllla lei jã coademnada. por dae do ~enado, le1u iuconveuieutes ; .t•orém o 
S. Ex., condemnada peb opini:o publica, e ~eu art. 1•, que consagra um principio de li
cuja reforma. é reclamada por todos os p:>.rtidos llerdade, o de poderem-se couslitllir livreven\e 
políticos. E mesmo IH\ camara, qaando o nobre as sociedade e~. quer civlst quet~ commereiae~, 8 
deputado a.presen\ou o seu projecto, um digno sutliciente para attcnuar os defeitos que se 
e mui distiuoto co-religionario de S.Ex., o Sr. encontrem om suas demai& disposições. 
Gome~ de Castro, depois de estuda.l-o acurada- Procurou o nobr.; del.Julado comb3t~r os dou• 
mente, oft'erecen um additivo, que jlo•terior- principias modernos: o da rosponsabilidade dos 
1üenle foi reformado pelo Sr. conselheiro La· agen~ea e o da publicidade ; en~ende S, EJ:. 
fayette. que seria este ultimo um impecilho p .. ra o deaon-

0 nrador rBcouhcce 'I ~e um attanto e:cama volvimento do ~nouymato, principalmente con• 
a,..~ amend11.s desoo proJec\o deseo1•tina pontos ~efereneia aD> bancos . 
que estão a pedir reforma, idé~s que carecem Porém :déi, comquanto minuciosl , não ~pre· 
de ulterior rectiiioação, e mesmo algumas dis- sentou todas as dis~osi,aes reg~amentares, 
posições 'l,ue uão consultam ~onvenientcmeute que serão selll duvida consignad:l.s no regula
"" neeass1oiades de momento e os reclamos d~ manto que tail:l de aer confeccionado e sará., é 
opinião publica. de esperar, elaborado por algum jurisconaulto 

E" natural, porem, quo se encoutre!ll eet.as perito na mataria, sendo entiiO sa.ns.do~ os in
lacunas,. q ~fl.lldo todos sabem ~ue nos pai~es conveniente! apontados pelo nobl'e depu\ado. 
Ula.is cul&os a l ei •obm sociedades monymas é A intel'pretaçilo de S. Ex . foi por dema.is 
~ampo vasti$simo de eontroveroias e cuj,. re- l'igoro$'- e restrí ,ltiva em alguns pontos, incor
fórma occupa conYt.antemente os jurisconsultos rendo no e~ces•o contrario, em outros. 
4e mais nota.. ApezaL' de todos os senões, bastaria., diz o ora· 

Nllo ha multo den.se em Fr:~.nça aquGlle dor, o ~l't. i• da l9i, que libarta o capital d:c 
grande facto, que contristou todo o mundo eco- lnterfereucia directa. do goTerno, iutcrtereJJcia 
n ouuco,-a queb:-ada União Geral. Para logo le- que trs.zia a morosidade n~ formação dus so
vanbram-seduae correntes de opiniões pedindo ciedades, quo dava azo a manifestar-ao a advo· 
~ reforma da lGi de 1887, um~ recllunando a caeia adminí1tra.tiva, para que as omenda.e do 
lll~tv<m~ directa, immediM.a, do roverno nas senado tivessem o l!eU voto, reservando o direito 
coc~•dades anonyms.s, outra pedindo para os I de :mais tarde Fugna.r para·que se preencham u 
cap1taBS a. ma i• ampla. l_iberdad!, restringida lacunas e desa.ppar~u.m aB re>tricções, q11e .são 
ape_nas pe~ .~apoues.bilidrule doa agentea, e um dos po~lx>s que recbm!i.m reforma. Como 
ma.1or pubhc1da<ie dos actos da associa.çao. E' muito bem di> as o.nobre deputado, nee~• rnats-
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ria nüo de•·c ha1·~r e""ol:t concili1.toria: ~umpre, 
ou W.optar-se a intervenção directn do governo 
ou &. mais complete. liberdade. Qualquer len
tati\'a de concili&çllo do.• dons systemu impor
taria :> realização elo que l'revin o nobre depu
tado, c vem a ser : ou .. lei ha de mat!\r o nno
n~·ntat~ 011 esle h:t ele m~t~r a lei. 

O 81·. Au<trade Figueira succe
J<lndo n:> tribuna oo nobre dapittado por Minas 
lieraell, cumpra u n1 dever agradecendo a S. E-x. 
:1.5 e:spreal!Ôes benovolas de que ~er1·iu-se para 
oom o O!"lldor, procurando ao meamo tempo 
pr~sw.r-lhe um eerviço que & dissipar um ~n
.rano em qn& S. F.JC. la hora. 
~ D~clara ~.ue o illnstre deputado 1ccentuou 
ainda mros a injusta e iDfundnda accuraçlio 
que se faz ã lei de 22 de Agosto tls 1860, como 
•i el!lta l ei houvesse in:mgnrado um rcgimen 
n0\'0 . -no pai2 o não tivetsG feito m:>is do que 
esclarecer e oomplet~r u01n. legislaçã:o, que 
herdamos de Portugal com 100~ a nossa lo~isl o.
~.:<o civil e coímnercial. 
· S. 1>1:. foi alérn, c suppo1. quo tluaa lej\"isla
i;lio de 1860 subgiltiam em toda a sua i·nteg-ri
cbde ns di•posiç5es, (1116 se tem dado· como 
principal estprvo no desenvolvimento da asso
ciação anonyt:M. entre nõs. 

~IaM!-, porém, que isto é unta. illu2ão, em 
quo t.bors. o hon ,.. .. do dcpub<lo e todos "'!llelles 
•LU& se deixam levar pi>l• mir:tg-exn da., 1\Ccusa
ções ~em procurar examinar o fundo das c ousas. 

A lei de 22 rle Agosto do 1860 const<l de 
poucos artigos, o destes \Uls et•a.m de Mlureza. 
transitoria , ref~riam-se ao~ bancos qt~e exis
tiam nB eót•te, cuja emis~~ sa queria regular ; 
c:sscs paaso.ram com as eiieumsiAneiaa que os 
promoveram. Outros referem-se ás caixas ~co.. 
nomie:~a, aos n1outes de piedade e eontinuatn á 
vigorar, porque o projeciA que se diacutê, 
ma.uda <JUe eesas nssoclaç~es continuem n de
pender da approvação do governo. 

Raetan1 ~final algun• pontoo JlrindpMs que 
esaa lei e•tabelecia. cotllo bas~ para " organi-
2açlto de sociedades anonymss, e es.~es princi
-pias bem longe de serom ~vosa~oa pel_o pro
jacto aetnal;eio ao contmno mmto ma1s e3:a· 
:~erauss segundo procurou domonstrar na ~
~u.nd~~o sessilo. 

Afórll estei princípios s·crMs da lei de 22 de 
Agosto todas as disposições que alla continha 
~cham-se revogadas posterionMnte por actos 
l~gW.ativos. Umas des:~.pparoeeram com as cir
'-Um&taneias que a prvvocaram, 011tras foram 
npreàs3.mente revogadas, de maneil"l\ que o 
'lu e mbsiste dg,qu.ella lei ~ntin~at·i a_ anb$istir 
pelo. reform~ a~tn~l, porem mutto malS enge
rado, muito ma.is restrict:J.mente c~ disposiç(ÍeS 
nona quo ae cream, em yaz terom os disposi· 
~õee la~gas daquetl!l. lei, •P:o de natuMza a fa
zer-nos nutrir •audades du di•po•ições revog~
daa. (Apoiados.) 

Assim, portanto, carece de fundamento a 
•ceusação dô nobre doputado. Qutindo •• eom
bat& alei de 22 de Agosto. combate-se nm 
pha.nt&llllla, porque dessa _lei só •ubsiBlalll ~is
ponçõa8 que tod~s aa !o,gtalações commerctRell 
coo~~~ogram e llem podem dei:ur de consagrai'. 

H:- s.i disposiçiles que ir:n.pedcm que as admi
lli$traçües se perpetuem a teSW. dai &eeiedades 
1\.llonyma.a; h11. "" di•posiçõee que impedem~ 
be.neos e as soci&dadOJ an.ooymaa da aceitarem 
eomo ponho1·os a. suas propriaa e.cções ou. títu
los. Pois bem, ~ssns disposições subaistem . H a 
M disposições colwreitil·a• para ~l'itar flllsas 
eotaçõe• com )!Gn!\s c!G multo, moito meno~ 
o::t:s.gerad~s do que no aclunl projecto. 

Assim, a::t:nminando-ee !\S poncllS <liopo.•içii•• 
'JUe snbsiBtem ds.lei de 22 de Agosto, vê-se 
quo estão conso.gradu ll!l l egislação d~ todo• os 
povoa, que estavam n• nos""' legi:sla~!o anterior 
e. ella e que eub•istem no projectc aotual, 
com·el·lgero ui, que nos fnem revi>er aa sau
dnde• pelo syslem:l condernnado dessa lei. 

Pretende-se que, pelo focto de conter a lei dA 
22 da Agosto ssperel•u-e o ors.d~r concorda 
que olls. as tinha. devido ãa circumstanciB~ em 
que foi pl'Qmalgada- 'J ll~ por C<t<o simples 
fac to v:~moR re\·ogtr todo o ~ystem~ que lne e 
l\ntcriot•4 

Isto não· é m~~ois que um engano, ltllla illuslto, 
a n!lture7.a das coua:~s he. de reagir por força e 
não são as pnl\ntasias daquo.lles que q11ereru 
f11ndar o regimen do (l.nonymato entre nós so
bre as simples bases tla pnblieidadc e da .-e!lpon~ 
sabilidade do• agentes que hllo de·correspon.dor 
1\s rene& necessi dade& que o regimen M!.tigo im
punb~ na org-.<ni~ação o no exerci cio du aocie
d~des anol\yma>. (Apoiados .) 

Já lembrou que havia sido o printsiro ~pro pó r 
a mitig-a:);io das o.sper e•M dessa lei, que eerLa
mente não o impede de pugnar com toda a 
oncrgio. da •un altw~ pelo regimen qaA eUa 
aehou.creado e desenvolveu. 

Deu enblo as causas, jl<ll'que e•te regimen •• 
tinM mAntido e por que elle se deve manter, 
nlo ~ó por-quo o paiz não se acha conveniente
mente preparado, ms.s lambem porque ni!o julg$ 
preparado o. poder _j udiciario que deve subsp
tuir ~ fiscaliznçiio do go-rerno, porque nll:o ve ~ 
abunrlancia de capitacs &ccumulados pa.Mi- qne ae 
en .. ia um regimen de sociedades que nem 
ainda nos pai1.&s cirilizados acharam o 1eu leito 
do repoueo e finalmente porque não \'e que 
oor uma v ntagem tranbitoria devan1011 ucri· 
fioo.r eonsi terações de maior monta . 

Infelizmente a analys&, que devin elllprehen
der das rcstricçõ9ti, foi interrompida pela. hor;l 
na ulli= sessão. Demon.trava entiio que o. r e· 
gilllan inaugurado pelo projecto,aggrava~o com 
as em9ndos do sen&ào, e:mg~ra as restr1cçõee, 
e procura v:;, demonstr"'r que cs,.s re•tricçlie• 
hi!o de me.t&r as rooiedades anonymas. Prose
guirá agora noata demonstração, e na 2> part.t' 
do &eu discurso procurará dell!on~IT~<; qne. a. 
lei, 10 passo que ronse.gra rJstr1cçoe~ àS soo1e· 
dade1 nnonymas, por outro l_ado daiX;& ~rtu 
abert~~; por onde ~ mesma l~1 será. s.r:uqmllada 
e com ella a morahdade pubhca ·e Oi lllteresoes 
economico• do pa.iz. · . 

B•sta attender llM"O. o eonte::t:to do prDJGcto e 
pal'll as emendas a.loptaoi"" pelo so11ad<i. O pro
jacto niio tem, nem podia ter o . c~acter com· 
plexo de uma. lei, regula.ndo :>s somedades eru 
geral. 

Já o orador declarou que a >Ociedade &no· 
nyma é umo, cre~ão :utificial do legislador, • 
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que portanto a loi ctuupria. o demr ri~orolo de a lei quer ser providao.te, que• supprir a de
marcar .,. con~ições de sa~ cltisla llCtll e todas claraçfio dn vontuda dos interas~ad >S, quer ~U?
as restriçlle; tendeiites a cohibir 08 a.blUJS, a. r.ril· OS as tatllloS e as p.-eeau·çOes que a ui aqui 0 
gue es'IQ especié da· sociedade~ costum~ .,~ um egislador deix.ava. aos intereaaa.dos, a. lei âar~ 
mstnmento. Portanto n~o trata de aprecttLr o 11e1' cautelosa, o li elf>clivamente. . 
projeeto desde que elle dispensa n intervançio Mas o orador sustenta que este l'egiman ó 
do ~overna, e sobre· este ponto da vil la acha.-o ina. r>plicavel âa associações anonymaa no im. 
ipsaJicioutc, muilo morios restritivo do quo ~• pGrio o h:> de mo.to.r csuo o.ssociu.çõoa, po,•que 
leia inglez~. franceza, belg-a, it&li~n!l. G portu • co,a ellas não poderá coexistir. 
gueza que são ~~os que conhece relativamente a.o lnvo~;,•ae, porém, a publicid.\de. , 
acsampto. O ora.dot• j1 hontem disse quo a pnblieido.de 

O projecto contém quarenta o.rtigoa, reg u- oxi~te no regimen :~.etual das sociedade• ano
Jando S.s sociedades anonym:>.s, em toda a. sua nymas; não é possível publicidade maior do 
comprehenaão, ou sej:~-m c Jmmerciaes ou civis, que " qu~lla CJU,e hoje se verifica; e e•te ~xa
ou tenham capi tal de um contl de réis, d e iOO g ero do pubhctdade·, que ao pretende, e um 
uiil reis ou de niilhõ!ls ; regula a eocied tdc remedio mais hernico do que o nml qu o 11e pra
de!de a sua forroaçã:o, ge;taçio n •calisaçilo, tande cura.r, ti acaso • publicidade cb.cgar at~ 
administra.çiio a té a liquicbção c par!ilha. de ao ponto da oi>rigar, como o proje :to C! aer, as 
lacroa entN os socias. Tato isto o !l)ita caUJ uma. casas b:u~carias a mandarem o inventario de 
miuudencia 1.9.! e com tal r igor , que eviden te- todas as SU:IS dividas iCiivaa e pwivas para 
mente t<lrno.-sc iuexpliçs.vol para o maior n u- os cartorios do• escrivâ:' s do jniro corumer-
mero de assoei •ções anonymas que se ve!!iiJ.m c ia!. · · · 
a formar neste ·lmperio. b;to 6 inexe'luivel. ~"uhnm b •nco, nenhlllll 

Primeiro que tudo ó um leito de Procusto na;rocia.nte,qaQ tenha meia duzia de .lregae~es. 
qua ~e va.i crea.r do mosmo timanbo par:l. a h11- se sujeit.ará a sem~lh •ut.e <JiijpooiQ<lo, ,e si o 
milde sociedade litt~raria quo ,.:~, form>r-se na fhor, dentro de poacos di~~ terá de · ftchar n 
m~is remota al!êa de Goy:<z ou de ?lfatto-Grosso, porta, · 
como para a maia opulent~ soci~dade bancaria o SR. M:onE!RA DE B.mnos:- A lei nao ; e 
•1ne !'l! \'á formar na. capital do imperio. , t>óde entender nest' sentido. 
S~ os mesmo• fisco. >s, as mes=s rauníõea, 0 " A F d d 

OS nlGStnOfl invantnrios, :1$ mesmas penalidades .,n. NDIU.llE IGVEmA respon Oll O ll este 
d · · .. pa.rte, di• qlle o texto •h hü é muito cla ro. 

parn. os a nnntstradores- fali a no inventario das divíd1a ·activ•s e pas-
E' claro que este regimen n~ póde CO!l\' Ü' :l> sira 1, 0 0 qu~ é isto senãa a re!aç~o dos crc-

eircumstancias pecaliares de~te pai r.. dor~s 0 d ... edores. 
Sociedade• de i: ()00$ 'l ue se formem n.as · . 

provincias, 1lma v~z que tomem .,_ fórm\\ ano- O Sa. Mounu. 1)1!1 B.l.lll\0!1 da um •parte. 
nyma, um~ vez quo o teu eapilo.l ~ej~ rept•e- · O SR. AXDMDE. FtGUtRA obs~rra :gu~ o 
39ntado por acçõe1, sociedades littara.l'ias, be- nobre rleplt tll<lo por S. P~ulo astá confundtndo o 
uefiCI)lltes, rêligios •• , poli ti c lS, para. crear um i nventario rom o bahllgo. G oalan~.o á o re
jornal c mantelco. não pódem estu: sujeita~ a sumo das op1rações, mostrandO o activo o pas
e~e regimen qu~ a loi cria deseJo o primeiro sivo d" sociedade, mas o inventario, em · as
artigo até o ultimo ; n:io poderão sup 'JOrtar as &ump•oa commerciaes, a sem?re a r ,Jac!io in
dillculd •das, os em bar a 'i"" c M restricçi\es q ui! di1ida~de. e e 'pecificada. Nem podia deixar de 
._ l~i lhe!l irupôtlmuito sabiamente. v.istn qae ser a.osiw. 
~e J!r<teade e~~tabel~cer o r egimea da llberd .. a~. · · Neaia parte o o ruo r def-3nde 9 projecto, por• 

B-te regimen ds lei r apugna evid ent9menLe qua ré lhnõnte, Ml~'~ o principio c~pital do 
i grande .maioria das. õiSliOCiaçõe~ entl'e .nós, projeéto, ou nio ha pn~lici4~e 011 a public!• 
como são forma.dasri,.g prcvinaisa. dad 1 dé.ve eontlStir ni to. Si uma ClUa ba.ncar1a 

Em v~ disto, p&'gnnll!. o orador, o qu o fazia nlO der publicidade â \'o)ação dos séus deve· 
" legia4çto aetn.,l 1 Á le~ialaÇão actUAl era cfore8 .. e cretlores, es•a casa bancari • uio póde 
m\Ú s ;b ia., porque pl'OCurav.,_ dar á leglslaç~o dár ao pt;blic> Oll elemBJ!tO• es ;Qnciaes de que 
relativa~ llôeieiade& auonymo.s o ca.:acter do elh ~rec~ !>ara a.s ·~ tra!lsaç~ com assa 
leg~laç§o supplectiva , d9i:ta.v& quG os inLe- ~à&a.. A. legislação a,clual supj)re a ~BI?, mn• 
ress~s em seus eststntos íorm•ssem a. lei da supprl por um meio. 
socied~e; e se?undO a nature1a. dGs~a eooie- O govorn~. qac é o üaeal doa inter~a~o~ ~!
dad~ podiam ellas v.àriu a sua leghl.ação pe~ leéti vo• da aociedl\de, tem. pela legisb~IEo !I.Ç\JIBl 
cnhar. direito d• nomear um fioeal p!U'a ·o qual nã~ ba 

'Pára a wciedade sciontifici , lilteraria, do . sBg redos, o qual tom, o dire:to de ex~roica.r 
naturau. puramente civil, a lei act~ral per- · tódos os livrJs d,; sociedade, a sua caiX&, todos 
l!littia. que o~ seas estatutos contivessem as os s~cs arcanos ; tJ b~si:i: qu.e o governo .tJ>n~ 
regras adequadas; o parn. oa gra.udes bancos, disto conhacim~nto para que dê avie~ no p11blico 
P~ as aa~ocia.~oo1 d~ interesses conomerciaea em tom pé! ópportuno. Porâm com o reg-imq!J 
maa eompliaadll$ e de maior. gra.vidade. a lei . de' lloàrdah que &e pretenJé. a,orn, o orador 
aetu,~ permettia 1.\mb~m qne oi ~roprios in. • '~d~clara. â aamara .qu.e aom e. e ta .p· 11h!icid.ld. e n~ 
tsra:•!liuloseao.evusaai a.aualegisla~u interna, nb~Dl eat.abelecimento h((UBII& ordem se· ~11· 
forlll.u!e.ndo os. se~ GaL~tuto> . . · . jqi ta;rá. a. alia.. · . 

Datacse ass,m a leg'lS!aç!o sobre soctedadea · O mbre denut•do por Miu·is invocoll ainda 
J':onywa>s o ca.ractar snpplectivo que o pcojectõ · & raep.on&&bilidade dos agentes. O orador odmir~ 

e nega,, e neg..llluito hem, porquA, d~ade qu~ , ~ cándura dG nobre depul.allo. 
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S. Ex. dentro em poucos annos, com mais 
exporieacia. dSll· eousaa do mando, ba de eon· 
eorda.r que,si ha alguma coU!l& vã nesta mundo, 
em regra, e espacialmente ne!te pa.iz, é a res· 
ponsabllidade do• mandatario' de sociedades 
~ nonyma• para. com os seus accionistas e ainda 
m ais para. com o pubüco. Mas e!sa responsa
bilidade, ainda quando se tornasse effeetiva, 
não salvaria. os prejuizos de t erceiros, que sio 
aqaellês a. quem "lei maia deve attcllder. 

A questão das socieda.des anonymas nlio deve 
ser encarada pelo legislador sómente sob o 
ponto de vista dos interesses dos accionistas. 
Os aecionistas são maiores ; tenham, pois, .. 
prudeneia necessaria. para gerir os aeOB inte· 
resscs; e, si aolfrem Mlles, póde ainda o pai r. 
lucrar com a experiencia que elles adquirirão ; 
é assim qua se fórma a educ&Çào commercial 
deu~ paiz. 

Mas ha uma classe muito interess 1nte, pal'a 
a. q0;al o legislador não yôde deixar de lançar 
a.s vtstas protectoras; e a chlsse dos terceiros, 
do p11blico em geral, daquelles que contratam 
com a sociedade e niio têm os mesmos elemen
tos de informação para ccnhecer dos seus ne
gocias, nã.o tem os mesmos meia de instrncção 
para. torn&.r etrecti•a a responsabilidade dos 
agentes, nem os meios de atÇilo p:~ra r emo
vei-os ou sabst;itnil-as. 

E' a essa classe interesSAnte 'lue a lei de-.e 
pt'Oteeção. 

Desde que a lei investe as sociedades auony
mas de privilegias ex;tra.ordin&rios. n~o se póle 
deixar de exigir que ella attenda àos interesses 
de terceiros, que não têm ehmentos de instruc
ção nem de acção para r.ohibir abusos possi
veis n~ g-estiio de taes sociedade~. 

Diz~m que a rOSEKJnsabilidade penal <lo ~gen
te é completa. O orador concorda que assim 
seja e Me confessa que o projecto procura tor
n!U~ completa demais e tio cJte.gerada que 
tornará. inapplicavel essa. pou~lidade. 

E' tão exagerad~ a responsabilidade penal do 
administrador que o orador considera que esta 
parte do projecto matar:i ac •ocieda.de• anony
mas, si não for por ellas trucidado. . Basta ler 
o tex!o do artigo quo equipara. o.o cri"'o do 
estelhonato acções como as que 1·ai indicar (lê): 

« Incorrem nhs disposiçõos do § 4• do art. 
264 do ~odigo criminal : 

" t.o Os ~dministradores que infrigire:n a• 
pre•cripções do ar t . 31. 

« Art. 3 l. E' prohibido ás soc icd:ldes >no
nymas comprar e vender ns suas proprias 
ae~.ões. 

Em verdade a prohibiç.ão de compr.l r e vender 
.M aeções õ c>pit.l n r.ste sy!tem~ dn projecto; 
o orador appbude a disposiçio, q11o ella não 6 
no~·a . .Mas como se póde neste caso qu~liticar 
erim~ de es telionato sem se prov:t.r que se tinha 
em viSta commeter uma fraude! 

Pó1e haver delicto sem o elemento contitu
tivo, q\lc é o. fraude 1 

O Sa. Moa.trll..\ DE B.-li\R.OS :-P•·esume-se. 

O Sa. A NonAUH FrGuzrR.< res[londendo 
ao apartg di• que o leg islador tern grande 
~ até sobre a conscienei~ ; mM felizmente 

. v. v.-48 

não tem omnipotencia. O legislador póda pre. 
sumir muit:l. eoo.sa ; mas não elemento inten
cional de que já er .. fraude. 

Par• provar a. dispnridade desta proposição 
observa quo a nossa legislação hypotheearia 
que é de data. recente, teve de comminar penas 
para o marido que deíxAa~~a de registrar o con
tta to dotal do suo. mulhcr;para pai quo deixasse 
de r.~gistrar a hypotheta legal da seu ilho ; ao 
tutor ou curador que deb:asse de registrar a. 
hypotneca leg~l do a~u tutelado ou curatelado. 
Ero. o cuo e:uctaao~te de presumir fra..,de , 
porque a falt:l da v:~ ·•• no inter•••• d:.quelle a. 
quem a. lei impunha obrigação. Pois bem, o 
legislador r ecuou. 

Depois de ter votlldo nesta camara quo frau
de premm.ia-se sem~lhante idea cahiu die.nte 
das luzes do senado, demonstrando-se que a 
fraude devia ser provada como outro qualquer 
elemento do àelictn, e o legislarlor, som embar
~;o d• eapecialidade do caso, teve de decidir 
que não era licito preSllmir a fraude, inven
tal- a para crear artificialmente o orime de es
tellionato. Esta disposiçào do projocto é contra 
o espirito daa lei• em yigor, do codigo crimi
nal qae d efiniu o crime de GStellion&to em sua. 
generalidade. 

A lei de i881 ,a.ecenlaou a tondeneia positiva 
da lei criminal, pr.xurou definir praticamente 
e individuali.•ando, eopui:fioando quanto poa
siveh definição generica. do codigo criminal. 
Não ear:l. intenção do ~oder legislativo presu
mir fra.ude ond~ é" possivel e provavel que ella 
não exi sta. 

Fazendo a leitura do projecto na parte em 
que sujeita~ penas criminaes, al ém da. resti· 
miçi!D, os ndmi nistt-..dorea que repartirem di
videndos n cro d evidos, o orador obs~rva que 
nesta hypoth ese póde havc1· fraude, mas IÍ 
possivel qu) nio haj~. 

Muit!IS l"ezes h:?. no gyro social quan lins 
cujos lucros nãs s!o liquidado~ " niio o pódem 
se1· de prompiO, porque dependem de opere.
çOes estranhas . .. Nno d~vem distrlbuir di vi· 
dendoa aobre lucros n~o liqnidndos •· mas ~ isto 
o orador obsena que ha operações que co· 
müt;,nm. muitn!l vezes com oa U:>.~cos o com ello' 
tcrmium, A pat•to penal do projccto nllo póde 
ter est ·~ o.lc~nce; o uma. restricçilo que nu i
qui!~ completamente ~ eústencia de socie
dades honeat.all . 

cOs a.dminis tradoros que por meios ~<rlificboa 
promovet•em falsas cotações das acções. ~ Nad1 
diz o orador porque a expressão (uls«$ co
taçüt1 induz a idé~ primol'dial do estellion ato 
e depoia vem a e:rpras ·>H:o artific~ quo conl
pleto o p~nsamen~ • 

« Oa atlrninistrodorcs quG para sarao.tit•am 
ct·cditos sooiaa& aceitarem o penhot• das ac~ões 
da propri~ companhia. > 

Es~ dispcsição é de natureza moml e n i!o se 
pódo quali.6.car a sua pr~tica <i e esl<lllionato. 

Si um .. amini&lr•do• tiver a l•vi~nd:.de de 
admittír um de~edor verdido prej udicaado os 
int.ereeses do estabelecimento, está no interesse 
da sociedade fazer ~quécer o ~ue ha.ja ne im· 
prudente e levia.no ~arredar deste acto a idéa 
de e;tellionato • 
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O delieto do astellion1to póde ser est~ndido 
ao caao em que o individuo procura arredar de 
si Y E' futçar a n&tureza da>! co asas ; é dar ao 
delieto o cil'eito que o legi.!l.Mor não ~ da.r; é 
querer que a lei seja con.enlea.da, porque em 
ca.sos desta ordeao. quanto rnaie severa, maior 
resistenda encontrará. 

E', porém, a1mire.vel o 8egainte : ao passo 
que se amplia assim a e:tlensão do estellionato, 
no art. 26, em que se trah de c1sos &~rios, o 
leghl:ldor deelara. que sõ h a>'erá crim3 no caso 
de dissolução da. sociedada para insolvabüidade 
oa ce•sação de pa.g&.mento, Jà se vê qu!! a. re
sponsabilidade penal de nada vale. 

O nobre depatade por Minn, disse, parém, 
que esse regimen da responsabilidade <»lll o d~ 
publicidade seria por si eó anflicienla, J><lr'que 
ao mesmo tempo que n lo emb!l.raÇ&ri" a lllllr
elut da soeicd&de, fa,eilit.aria ao legislador a obr~ 
da legislação sobre o anonymato. O orador dis
corda inleiramente de S. Bx, 

Em matgria de legislação não ha leia mais 
p reventiv.la do que as punitin•s . Qua11do o le
g i slador U!m da regular este lll!snmpto tem 
dois processos a seguir : on decl~rar uu!lo o 
contrato sociAl , que nã> é registrado ; ou punir 
como P.ste.llionatario o administrador qne nSo 
reg istrar o contrato. 

O systema. penal é mais preventivo, porque 
e prohibitivo, e mais :reslrictivo do qoe o sys

·tema da nullidade do acto. 
Desde que ha.ja oma. penn ning uem fol'mará 

sociedade sem registrar o contrato, ao passo 
que, h a vendo eómonte nullidade, muitos ten · 
t9.rão fazer n sociedade sem registrnl-l , por
que a comequencia S)l'á sórnente a nullidade 
do contrato. Portanto , n em a. publicidade 
nem a r espowabílidade removem os grandes 
perigos que ha na. ~dopção dM emend~s e do 
projecto, a riU é ell:Ls foram otferecid~s , 

Mas, si procnrou·S~ e..:agerar tanto o 1'6Si 
men da publicidade, como o dD. responsabili
dade, em termos taeg que tornam-se, tanto um 
oomo outro, i nGfficaz, por ou.~o lado vai abrir 
se ãs escau~aras a porta ~O$ m:.is chmoros~s 
abusos, eonfora1e affirmon bontem o or~dor, 
t~ndo-lhe ficado peso na eon;cienei l). por n ão> 
ter tido tempo de estender-se sobre e;;te ponto, 
o que vái fazer a gora. 

Pela legislação nctn:.l • socie<lade anom•m!\ 
é um poderoso inslrom~nto p:>r a as gr.1ndes 
emprez:.s, que os eapit.1es p l rt iculares n~o 
põ:lem d·~s~mpenh!\r, on P""' l '[U&llas omprezas 
que, o:nlxlro Clbcndo nos rect1rso~ dM fortunas 
p:>rtic:J.br;JS, são tO<hvil dl um el:ito duvi
doso. 

P elo sy•lema de c~utellas G provençõos to
m~d~s n~ me>!ll"- legisla~lo, ~onscglle-se o re
s ulta:lo que oe tom em ' 'ist.,, is to é, quG esse 
genero de >s<ociaçlhs se restt·in.ja ao fim para 
que clln.s sio ~rcnd~1g , economica.ruoute eou:si-
der"d:l.s. · 

O proj~to ~~tual, p~róm, o qlle faz 'I Facili
tan lo, como facilitn., n forma(íio das soci~dadcs 
a!lonym•s t~tr" txlo e qaal.1uer l'amo de n~go-· 
cto, qualquar que seJa o sc11 valo•·; facilitando 
a dlvis~o do;; capitMs em :~eçõ~s e a. suh.li~isão 
desta; o"~ fracçõ,~, oem limite da qu~ntia, ha 
de prDduzw o segutn.tc rc•·•llado : qtte os c.~pi-

ta\11, receiosos da responsabilidade illimitada 
hlo de preferir a fórma .. non yma, viato_gtle ~ 
lei nao estab2leceu limite algum a semeiÃante 
reapeito. 

Hoje, I!or e:templo, o dono da um armtrinho, 
eslabalec!do com !. :000$, ftea indefinidamente 
respansaval pel&s dividas que con trahir, assim 
coJll.o tambem tem a mesma. responsabilidade 
qualquer soeio solidario qM sdmi.tta. 

Po1s bem, o projecto ofl'erece a. esses nego
eiantos um meio de commerciarem muito lim
pam.ente , muito livremente, sem incorrer em. 
n aB!Ia obrigação indefinida, que já. ó temerollllo, 
·como liA re&pon~~abilid.ado solidaria., qtiC aiuJ.a. 
ó mo.is pesada p~ra os dous, e me&lDO aem ineol' 
rerem na responsabilidade de um processo de 
fallencia, ba•IAndo pa.ra isso formarem uma 
aociedade a.nony=-

Será isto res~nardar os inleresses publicas ~ 
Para que fundar essas estabeleeimento3 qae 
!ih < exiatem COlll o Dome de freges, tic>ndo o 
seo proprietario sujeito á responsabilidade do 
processo de fallen cia , q ne acabrunha o pobra 
l'lomem, á. responsabilidade illilllitada, qne 
póle sub ir a. m11ito, á resj)Oilill>bilidade solida
ria, caso forme sociedade ~ Tudo isto se aim
pli.fica. chamando-se seis homens de pa&/1.4, 
aeia p r&poslOll, seis mend~os. ~os qnaes ae des
tribaem s.cções ou fracções de acções, por que 
até o projecto dtl um meio eng enhoso p~ra esse.~ 
arrumadores de ~ocied~Ul.e nilo serem incmnmo
dado> pelos seus zo-accionisla.t . 

São fl"acções de acções qae nã:o dão direito no 
nome de accionista. 

De maneira 'J_Ue a sociedade póde rel uzir-se 
:1 wn só acciolllllta, as outras i OO acções podem 
ser subdivididas em fracçõea d9 a.cções, distt·i · 
buida6 per meia du~ia de mendigos, que D!iO 
po;eac:: usar do di1•eito de aceionis~!\, e nssirn 
fica o unico que tem este nomo apto para 
zombar da eradlllidade public:. e esqni v~r-se 
assim á responsabilidade . 

O Sa. l>iARnNHO Co1<.-rAGE.~ :- V. Elt. está 
insiuuaudo. 

O Sa. AJ'DIUDE F IGU.EHU parodianlo o di to 
de um critico fran.ccz, doelari\ que ]'101' 111.ni~ 
espi:it•) que qneiamos !.:!r om materia docn
gendrOL' [raudes, fic.~mos sempre muito ab.l.ho 
da fraude,que espera :.s nc·sm obr.1s no mund,> 
c:.:te•· i o1·. (Riso.; 

Nã? insinua, f.tz es~:JS obscrv.1çõe> pela pra· 
\iça de vint e an nos de fôro, G não por u m funtlo 
male.o~lo ou im:.gina.ção fer til . 

Sob o re.zimen <!a lcgisla~l!v actual ll!sis tle 
um:1 t~nta~iva ~~ tem fei to p.'ra b urlar as suas 
diap:lsiçlies, aliá~ tão pre1·identes, e disso dilo 
t~stemunho os tribunaes . · . 

Nio ó, pot·êm, som~nw o in let·eas~ dos cre
dot'Ge di~ectos qae é prejud:~ado, porque esto• 
ató ce •·to ponto tem oo meios de publ icidade 
pM• descobrirem estes o.rdis; o que se eleve 
prel'enit· é :·sle publico incauto, qm n ão tem 
olhos po.ra ver, nem ouridos p:w~ ou,·ir, mas 
quo t e>:.t um coraç:lo, que sente os prejuiws, 
pQrque as eo()tlOr<li&s c1ue cllc reunin ropr o
'Sell lam o trabalho do · , ma fc<milia. . 

Entre~~nto, pareci. qa·; o pr ojccto foi iGilc' 
pro.~.1osit~lmento 11ara attr-ahir• osLJs c:~.pitaeli 
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innoeentea . Basu a.tlender á fa cul~e de di
vidir as a.cções em fracções de acções ao por· 
tador (apoiallos), e o orado• não çonhe ce consa 
ma.ia perigosa . 

não podetio continuar a e..;plors.r esta in· 
duetrla. 

Pelo pr ojecto a acção póde ser de 50$. aa 
frs.cções devem ser de 30, 20 e 10$ ; maa com
pr<!heDde- •• qn& UI11& fraeção de o.oçílo deat~ 
valor, de 10$, é u.m gra.nde perigo, porque esta 
até a.o alcance do pr et> de ganho, que sob a 
promessa de lucros f~~obnlosoa a que ea~ acoa
tumados oa ere•dore.e de •~melliántes especula
ções, irá. empregar as suas eco•omias ne•tas 
tiras de papel. 

Pecl:na. que· eatas fra.eçõea da acções ainda 
são m~is perigosas do que os vigesimos de Jo.. 
terias, porque a loteria ainda paga o premio do 
bilhete, ao pasao que catas aoções nlio têm 
valor algum. E será isso urna deegra.ça p11-
bliea e privada sendo applicada por um banco 
de deposito, tornando·sG assim verdadeira emis
são de papel-moéde.. 

O projeeto é ainda. defieientissimo porque 
não colloca es~ fracções de modo tal que pos~ 
çam oa seus port;ulo~e• exorccr o direito de 
accioniatas; tornit. impossivel as sJcieds.des 
anonymu, porque nllo sabe o otador o qu~ 
possa ser um:. an3mblóa. geral de acoionisl.l.a 
de acções e fracçõee de acçõea ao portador. 

A anar chia h~ de reinar ~erdadeit·a,uente 
por occasi~ de assembléa geral, Ilcr~tue nin
gusm sabe quaea são os a ccioni.stas que devem 
compol- a , e que seri um:\ reunião de verda
deiros a.nonymos, porque o> tituloa são ao por
tador, e podem ser transferidos até mesmo no 
momento de formar- re a a.ssemblés geral, á 
porta da. s1la. 

O orador obse.-va qua ha a.qui um g rave abuso 
<rue o legislador esqaeeeu-se de acautels.r. D1 
qU$ s3r vem a• providencias cstabehcidas em 
beneficio do accionista., si elle, com as fracçlies 
de acç!Scs, peide oer illlpedido de e:tercer o ~eu 
<lireito 1 -

Privado :tssim <lc concor~e~ á ass~mbléa 
geral, es te accionisla ftca igualmen te privado 
du garantias que a loi estabelece em seu · 
faYor. 

E• um• düpoaição iafeliz que pôdo conduzir a 
cousequeneias desgraÇ2das, que pode promove~ 
eonlra as oociedades, &Dl situo.çõ(B ordinarias, 
perseguições de 1180.8 ot•edoros com vistas ju.e
~mon~e dõ- tor::naretn a gorencia I!Ocial. 

Os effeitos do projecto são numerosos, qual
quer que sej~ o art1go q ue se considere. Não 
quer isto d.izer que o oM><ior hÃo reconheça o 
merito jurídico do tnb&lho. Reconhece as luzea 
do autor do pl"'jecto, o Sr_ G:lmea de Q\stro 
r econhece a9 luzes do ministro da justiça de 5 
de Janeiro que apresentou o projec~ substitu
tivo, aesim como dos illus tres senadores que 
procuraram CDlendal-o. Mas cumpre niio e.a
qnecer quo esses illustrea jurisconsultos e eata
diatas consideraram ~ questão d"' sociedades 
anonyma. sob o ponto do vista oxolu ivam~nte 
j urid1co :não altender>m para a face pratica e 
eeonomica, qua aliás ô a capital. 

A sociedade anonym~ é uma OJ'caçio conve
nientemente economioa. Ao direito, :t legisla
ção não c:lbe ·m~is do que vesti l-a com a roupa
g am qoe deve fig-urar na legiohçio do paiz ; 
nlio cabe mais do que dar o molde da. concepv&o 
economi~c.. .. 

Pois lJGm, ta.nto nas diseuss<laa da camara, 
como no• dG senado esq.:eceu-se inteiramente 
a. face economica, a pecul aridade das noasas 
circumstancias, a esptcialidade do nosso com
m ercio, a p!lrcimonia dos nOSBils eapitaSIJ, 3B 

innfficien cias dos nossos tribunMa 1'ara deci
dir questões destas, ' impropriede.ds do nosso 
commeroio para ,.banlonar as praças do com
mareio a atl1uir todo ao pretorio, tendencia <tue 
se vai revelando na noslla legialaçã~. vorque 
hoje tu:Li se l'esolvo por proeéssos, parecendo 
quere;-sl ·bzer um povo de chicl nistas. 

O o~11dor diz qu~ j:i. foi advoS'adO de um 
pleito do banco commercio qul dt1rou c'noo 
annos eaindn. dura, segundo lhe consta. 

Acredita oue os t:ibuna~s são as•az ilius
trados, compreh.eo:lem as rehçõeo do direi to 
privado,o machinismo da• sncied:tdes anonym:lS, 
mas o grande interesse economico qllc •o pren
de a essas wcied~deso poder judieiario não tem 

Mas a lei vai aléw, pOI''lue, em vez do fiscal ne::u o póde ter. São qucstves pot· SQa natureza 
e•ta.belecid.o pel? acc ionista, dó aos cr.edo

1 
res ~-' p~Micas. 

emp:eza .• tsto e, acs.pJrtadOi'CS de hlu os n.ao o nosso poder judici,.•io oalá habilitado " 
flOIDJU:!LlvOs, ,·er .. bdetros anonyrnos, o dirBt~ applic.1r o direi to privad!>, a ap;.,Jicar b1m :t Jei 
tle nom~r fiscaes que tenilom t:t.uta e t~o ~ett- de sociedados anonymas n •s sun~ especies ; 
va 1iscallu~ão como n. dos pro;ot'IOS ~cctontsto.s mas scm:we que ho<tYcr mn banco com. iuto.
- do sorte que o eon~elh.o fiscal sera ~omposto I r esses cconomico; de mnior ;·ulto em jogo, o 
<le Lres fiscaes<k acc1omstas, e de m~1s um ou.. nosso podei" jtHiiciario não cs t~ habilitado a 
lan tos fiseaes,qunnto.; ~ppNuv~r :w porl;:>dot·~os decidir. 
tllu~ ., nomear, ~odo~. com 1guMs quanl.as, o p~oje~to te:u · bcu11as l•mcntnl'cis. Logo 
c?"' .'S'<taes r espnnsnbthdades o com os mesmos 110 art. L• se diz ~uo ap~7~..,- da oxcellenci.• ;la 
dtretlos. W.>e"dade da nssocia~fto, hs. todavia. umss tanto.• 

Outra dl~posição oue e novi<lade ao p~oject1 so~iedad')S a. que o };s~ado nib 'fUCi' cnlrega:· 
m.~~ 9uc nilo é de nr:~u,.ez" :c •itnplincar o.s eau- ess~ lib:r éa.de. . · 
~~··o aquella qu~ d:l. aos cr~dr:re;. em ca_so ole .Si o r.~;;imeu~ d Llo e:o;;,,llante como se ?P'C!
rlissolução d& soctodade, o d1re:to de conh nu>r gva, porquê •·aZ«O Sj c xceptuam os <n.s wctocla
o obj ccto d:> sG~iedade, disposiçàJ e:s;traorJina- dos 'I Poque ni>o_:;:o7.am cllas do> mesmos bcne-
ria que o mais da~ vezes nã\> podern ter appli- ficios1 . . . . 
caçào . Sempre que a s~ciedade anonyma ti\-er ! Si o o conlrarlO , .• m pol'lg,•s ItCstc reg-tmen, 
ror o~jecto explol'ar um peojeeto pcs•oal eom alóm dos cxeepçõcs indicadas no§ 2o do art. i • 
que iil.~uem tenha. con~tituido o ú.1ndo de u::n;t n;1o h avel·ã outra.s nui.~ hnporb ttles que mere
t:cc iedaêl '! anonym:t, est~\ chtro riu~ 9s credores ço.am se:~ C!~eept\tndas ~ 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 3010112015 10 10- Página 19 00 28 

380 Sessão em 12 de Outubro de 1882 

~rtamente qoe ba, e orador limita.r-te-ã o. 
um ou dona exemplos. 

UD:la companhia que se proponha á cons· 
trnc~o de um c1min ho de ferro, é uma com• 
ps.nhia oern duvids., peh importanci"' de seus 
c'pilaes,pela.s su&S relações com o publicó, pelas 
taru~s e t elegraphos ; essa companhia repre· 
aent• n io só interes>es econo~nicos da o1·dem 
muik> elevada, como ainda intereose5 de ordem 
publica. 

Pots bem, essa com panh.ia. merecia entrar no 
rol das exeepçõas, porquo evidentemon.te o go
verno cilorece de ter nscall~a.~o sobre clla. 

Lembra-se da qnc o Jin~do conselheiro Na
llue4 no seu projecto de codigo civil, tl'3.tando 
do Ngimeu daa sociedades auonym.as, eujeit.n 
á. approvaçãc do governo não eó ns companhias 
das estradas de ferJ•o, como .a compa.nhias de 
se9_:nro, em these, e com muito fundamBnto . 

ltiupponha a ca.ma.ra. uma companhia que le
nha de con•truir um caminho de ferro com ga
rantia do Estado , 

Estas companhi~s não devam o!l'erQeer ao go
Yerno, que lbes gtrll.nte a subbven çlto, as con 
dições de s ua formação, qua~do o Es tado está 
direetaJilente intel'6S$ado na conatituição desaa.s 
companhias, n a sua questão, no l evanta
mento de eapitaea1 O Estado n ão deve inter
vir nt formação dos estatQtos, não cleYe cxami
ual-os 1 Deixar-se-á. que ea\as companhia.~ 
levem nos merc&.doa <>atrangeú•os as eODdiqõe, 
que bem lhes pareça idear, tllvez as mais es
traveganles, em desdouro do J?IÚz e projnizo do 
governo que garante 01 juro• 1 

As comp3.llbiae de navegação a vapor, si(() 
~mbeoo compaohiaa mui to sérias ; não só 
e:>cigem nJD& avul tada. somma de c.,pi tal, como 
têm um grande riaco na suo. lldministração, e 
exarcem uma inBuencia grande pelas suas fa
lações immedis. tas com a populaeiio a quem 
trans·1ortam nos eens barcos; exercem até certa 
policia a bordo. 

Porl&ut.o, os intere88es d·!s\as companhias, 
não só são economicos, como ~ff'ectam a ordem 
publica, a segura.nQa. e a policia dos portos. 

Pódom t er ee~s tompanhia•, co:no têm qUB.lli 
toda.1 ontt·e nóa, subven ção do Estado; e ha.· 
vemos d e prescindir d:. intervençã;o do goveruo 
na approvaçio d os estatutos d estas companhioa ~ 

Honte111 lembrou o o raàor á ca.marn si banco~ 
territoti~ea pódem continuar descurados. entre
g Ma a este regimóo ~ Oa bancos te~ritoriaca, 
npezar de n§o t erem o direito de omissão l!e 
notas, t êm todavia um direito de emissão pre
eiosc, como é o de letr&~~ h ypothooariu ; wm o 
direito de ernittir até o decuplo de seu ca
pital . 

E póiem estes b•nc lS d eixar de ter uma. fis
cali!lação do governo ~ Póh o golerno delu.r 
de intervir na approva~ão dos seus estata.tos '? 
E si póde, porque é que se exceptuam as !O• 
ciedi!odes a. que allude o § 2• 1 

O ondor não comprehendeu em que é qne &S 
assoeiaçõ~s referidas no § 2<> merecem m&is 
euid~$, maio oscrupul os do legislador do que 
as companhias de estradas de ferro, de navc
g~ç~ a \"apor on os ba.neos territoriaes . . Si o 
regimen da approu.çã.J do gon"no é'ulil, as
tenda-se a todos·; si õ perigos o, o ora.do~ nle 

vê motivo pa.ra. as é:tcepções que se abrem n & 
projeeto. 

Mas além desta iucoherencia. capital ch lei 0 
projecto 9 defectivo em um ponto Cllpilil, 
quando exceptua aquellas sociedad~s do regi
men geral da lei. 

Qual é a legislaçlo qu~ ha de ser applieada a 
estas so~ieds.des, a anti~a ou a nova ~ O orador 
não o sabe e ninguem nesta camara lh'o poderá 
dizer . No projecto ha dísposições da nova lei 
que serão applicadas as sociedades anonyrnas 
actualmenle existentes ; e eomprehende-se ~té 
certo ponto que as mesmas diaposi~õea possam 
ser a pplioadt.S a csaaa outrae sociedades qlle o 
gover no tem de 1\utoriz~r a. funccionar; n>ao 
ha outras dispo•ições, quer _para a formação, 
9ue1' para a duração das soetedades, q ue são 
tn~olllpativeis ae de um regiman com as de outro 
regimen. 

Si essas sociedades tem de ser autorizadas 
pelo governo, er~ naturol que " l egislaçiio Bll· 

tiga su bBistisse a r espeito dell<tS ; mas então 
a vantagem do projecto não foi grande, J:>Orque 
ha mlli\U sociedades exceptoadas, e a hgis
lação antiga, tãe condemnada, que mereceu 
tantoa ana.themas, subsistirá a par da nova 
legislação para numerosu associações. 

E ' este um ponto que oó o governo poderia 
explicar, mas. o orador, nQtando a auseueia do 
governo nesta d iscussão, toma esta ausencia 
como eig~ dl decadeuda do• tawpo• e da 
situa~-

Ninguem acreditará quando se disser que o 
nobre mini •tro da. fazenda se mostra indille
rente com um projecto que reorganiza ern. b1ses 
inteiramente novas a logislaçiio NlallVõ. a 
sociedades anonymas. 

O Sa. l..ot..'R'&NÇO nE ALBUC\UEllQUE (ministro 
de estrangeiros):- O Sr. ministro da fa1enda 
es tá assistindo á discussão da receita no se
nado-

O Sa.. A.NDilA.DE FwumR.l responde a este 
a par te que a discussão do :recei ta podia. aer 
combinada com este debal~ :na can::ara, de modo 
que o ministro da r .. zenda asaistiMe a uma e 
outra discussão , 

Além disto este projecto interessa. profund~
tnente a legislação do p&iz, ~ portanto a IJ.U· 
seuci11. t:lmbom do nobre ministro da justiça <i 
t:mto mais d~plor~vel, quanto ~ S. Ex. podi~ 
explicar qual ó a legisln~il:o quo yai vigorar 
com relag!:o ás soci edades a que o m•ador tem 
alludido. 

Ainda. mais; est:l quesUío interessa t!Lmbem 
profundamente o ministerio da tlgricultura, 
cornmercio e obrss publieas porque o maior 
numero de sociedades anonymas que s e fundam 
neste lmperio sllo eommerciaes e industriaes, e 
po~ est~ projecto tarnbem p\ssarlo a orga
nizar-se, por uma novidacb que o omdor não 
npplaude, ae proprias aociedades anonymas 
agricolas. · 

Pois bem, o que faz o nobre ministro da 
agricultura que não vem occupar o se a Jogar 
n esta eamara e dir.er q Wll é o pensamento do 
governo soht e eato. l egi•laçiio complicada qu'1 
vAi mud.r a face dos ncgocioA de a= repar
tição~ 
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OSa. LoURENço DB ALBUQUERQOJI: (ministro 
de estra.ngeiros):- O S1•. mini~tro da ~gl'icul
tura está. doente. 

O S.R· A:<oRADE FmoEIIU. diz que llãa é a. 
primeira vez que deplora a ausencia do go•emo 
em debates nesta camara. Ha poo.cos di:;s dis
cutiu-se a lu.i o projaeto de ~fo~ma de alista
mento eleitoral, que era um nQgocio polilico ; 
que tinha. <lado com nrn minist'lrio desta situa
ção em tern ; vieram as emend<~.s do senado; 
ma$ ~ diset!SSãa a.ba.foiH3e,oa oradores da opposi
ç.ão não se puderam fazer ouvir,e nem ao menos 
o governo apresentou. a sua opiniã:o a. respeito. 

Poucos dias depois, tratou-se de um outro 
projecto importante, o que regulava os privi
logiOs iridnstriaes; entraram aa emendas em 
diseussão, a IJ.useneia do govornó foi comple~, 
a discussão foi &bafada, as vozes da opposição 
llão se puderam fazer o~vir e votou-se sileJl"<. 
eioaamento sem que o governo manifo&tlsso :. 
su~ opinião. . 

A rnis1ão dos ministres não é sómente in
dicar os project<Js que hão de entrar em ordem 
do dia, como parece dsprehender-ee de um 
ap~rte que neste momento foi dirigido ao ora
dor. Nos governos parlamentares os ministros 
tem mais algum& cousa a fazex- do que mandar 
ao pre~idente da. eamara recados p~r& q U!l 
ponha em ordem do dia este ou a.quelle pro
jacto. 
. Os ministros têm. o dever imprescindível À:) 
sustentai' ~uaa idéas. (Apoiactos e qpQrtc$~ 

As mater1as a que acaba d~ alludir sãO por ~'!la 
natureza alheias à poiitic:., são materias el)b
nomicas, interessam altamente s.o governo e, 
dir&mais, aos proprios partidos, porque o nobre 
rua:sr d~ maioria vil com que p:>i.D:o o orado~ 
defende os principias conservadores empenha~ 
dOI XIO d~hato, porqa~ S. E". sabe que o actual 
miniatt·o da. fa~enda tomou parte na organi
tação da lei de 22 de Agosto de !860, f~i a 
bandeira de partido com qu~ S. Ex. attbiu e 
cahiu. 

lato prova que, ai a m~teria é por sua nata
rezá eeonomica, por Ruas tendencias interessa 
as ascolil.s políticas am quo se divide o p~iz. 
(Apoia~os,) 

Quanlo o nobre presidente do c.onselh.o a.r
vor~va aqui a. bandeira liberal dn 1869, impli
ci1nmonte arvornva a suppoa\a. cau.sa da liber
d~de industrial, envolvida neste projecto a 
causa d11. emaneipa~i!o das sociedades anony
miiS. E eis a razão por que o orador não pOda 
esousa.r o nobre ministt•o da fa..~llda de as,istir 
a este deb1te. 

Desejava. perguntar ao llobre ministro da ~a
zenda qual o penumento do governo a reepe1 Lo 
d~ projecto. 

O Sa, MaTr>r F.aAxcrsao :- O aceórdo do 
gnv~rno e•tá provado. 

0 S:a. ANI>RADR FIGUI!lll\.1. diz que n~o basta 
sabe, que o governo approya ; oi preciso saber 
as razões da sua .. pprovação; é préeiso 'l"e o 
governo venha destruir as duvidas que o orador 
tem levantado contra o projecto. 

Si o llobre l~wier da maioria. quizer fazer a 
graça de deotruir es•a• duvidas, supprindo a 
falta do governo, o orador o ou virá. ~m atten-

cio ; mas, ape~ar da illnstra~ão que recorihece 
em. S. Ex., que foi seu m~st.re, julga que o 
nobre leáder &[lezar de todo o oe11 talento, nlio 
respond$rà satisfaetoriamente. 

O SR.. M~o.nnM FnANCisco :-N& questão do 
prooesso, a lei no~a é que deve se' applicad~. 

O Sa. 4-NDR.I.DE FIGURIRA diz que S. Ex. 
eatá perfeitamente enganado. Não se trata da 
lei do processo, \rata.-oe de oabw si ás so
ciedades anonymas que o projecto manda que 
sejam autorizadas pelo gov~rno, serão 011 não 
regida~ pela lei antiga. 

O Stt. MAR TrM Fli.I.Nccsco :- A lei estabe
lecell o principio, que em regra geral as so
ciedades anonymas não preei.s&m tle ap pro v•
ção da governo. 

O Sa. A>-"DRA.DE FraUEil\A, depoi3 de ilolgumas 
collsiderações par~ esclarecer o seu penso
mento, diz que o projecto, depois de estabelecer 
esta theoria, acrescenta que ha uma duzi:. de 
sociedades que dep~ndem. de approvação do go
verno. A. duvida está nesta po~to: qual a lei 
que deve reger essas sociedades, a antiga. ou a 
lei llova.! 

O Sa.. MA.R"t!M Fa.!.NC!5CO :-Eu eutendl'> que 
as sociedades a que se refere o nobre deputado 
estão suje i tas á lei antiga. 

o;sa. ANDR.I.l>B FrGUlt!llA di>t.i.Dg.;;e. Hll dis

po.ições da lei a.ntig~, como da lei llova, qne 
devem. reger. 

Tol!UlJldo em considera~ão alguns ap~rtes do 
Sr. Martim Francisco, pede-lhe que llão inter
calle um discurll!) no discurso do orador, que 
não quer prejndicar a 2• parte da ordem 
do dia.. 

Como diBse, distingue, mas não fará e;aa 
distincção porque não á legislador desta lei. 
Vota contra, lliio tem responsabilidade peln sua 
pas.agem ; não ~ governo. 

Pode a.peno.s ao goverllO que diga. a sue. pa
lav!'a officiol,qna deve servir de g11ia e resgusr
ds dos intet•e.sM ellvolvidos neste projecto ; 
que deve d&r a. este projecto declarações ex
plici~s que sirram de pha.rol 2.0 poder judi
c1a.rio na app1icação da lei. Do con~ra.rio o poder 
judicia6o ver-se-á naa trevas ; havorà uma 
1·erdadeir~ confusão com sacrificios de e-r andes 
interesseapriyado•. (Muito ben.) 

O Sa. Pru:olDEN·!·E:-Peço permissão para 
observar-lhe quo está dado. a hora para entrar 
na segunda p~rte da. ordem do dia. 

0 Sa. A'IDliA.DE FIGUEIRA obedece á re
commenda~ão do Sr- presidente embora lhe 
falto ainda tratar do parte importante do pro
jacto e vai concluir as suM desalinhlv:ldas 
considerações. (Muitos niLa a.Poiwlos.) 

Prelendio. considerar a face juridica .!o pro
jecto, porque, g,pezar dos gra~de':_ mestres que 
toro~r•m parte :na sua organuaçao, a um ad
vog~do que .durante 20 annos veraou no f~ro, 
sempre e hc1to en'lergar um ou outro senao ; 
ma~ e~ta parte é s~cundaria, a parte principal 
ê a economica4 

Não poderá senta~-se, · porem., sem envia.r ã 
meia um requerimento de adia:IDento, panqne 
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aaja convidado o nobre ministro d9. ia.:zends a. 
ai!Oíatir to este debate. 

Lerobrando-se-lhe & presença do Sr. minill
tro da justiça, o ol'l!dor observa que S. Ex. ~ 
de casa, p~r devoção poderá tomar parte no 
debate, ma.a o projecto particularmente inte
ressa ao nobl"A m1nistro da fazenda., porque 
atrect.a sobretudo a. formação dos ba!lcos, e é 
ahi q na a. l~i ae ha de tornar muito perigosa. 
(Apoiados e apartes.) 

Não eobe ,_ razão por que os bancos não 
foram sujeitos á approvaçãa do governo. E.n 
todo o caso é onde se !b.e afigura ma.is perigosa 
e onde a Jisealisa.çlio do governo se torna. mais 
nece~sario. · 

Não podendo prescindir d~ pa.lavl'So do go
verno, vai en via.r· o aeu req,uerhnento á. mesa ; 
e quanto disse serve para JUstitical-o. (M-uito 
vem.) 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto em dis
cussão com o projeclo o aegu.inte 

Requerimento 

liequeiro o adia.mento desta discu~lão para 
o d:a 16 do ~orrente mez, sendo convidado 
o Sr. min.iatrv da fazenda para ~ssistir a 
ella. 

S. R.- Sala W.S sea•õeg, 12 de Outubro de 
1882.-Andrade Figtteira. / j 

A discussão. ficaiadiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA. ORDEM DO DIA 

consciencia. Por melhores que sejam as iDten
ções do nobre ministro da guerra, S. EJ~;. na.da; 
poderã fro;er no sentido de modi1iear-ae a. lei de 
26 de Setembro, como o• se"" illustres compa
nheiros de gabinete nads. Foderão fMer á bem 
dos interesses do paiz. {Apaiados da QP1X>siça0 
consercadora.) 

Vozes autorizadas e insW~"peitas já no senado 
declararam liquidada a ai.tuli.Ç&~. e assim se 
pronunciando apenaa oonfirmaram a sentença 
ha muito lavr"da pela nação. (Apoiados e w;0 
apoiados.) 

Reforma. on revolução, regeneração do sys
tema reprooentu.tivo, melhoramento do nosso 
estado financeiro, exti~paçio dos abuso• ~la 
administração.-for~m as pomposas promessa.~, 
com que inaugnrou-s• a situação de 5 d~ Ja
neiro da 1878. Là se vão qa.alli cineo annoa, 
I\ situação agoniza, e eu não sei ae o e~palio 
darll para as deapezas da. liquidação. 

Entretanto,se ha ponto que devesse ter p~eac- · 
cupado o pa1•lido liberal desde a. aua as~eneçã:G 
ao poder, er& inqueationa.vslmente a. lei dn 
recrutamento. Não só durante a discus~ão de~ 
sa lei, eoma depois de vatad~, foi ella o alva 
consta.nte dàa mais acerbas censuras, dos mais 
violen tlls ataques desse partido, sendo à \eso 
devidas em grande párle as diffieulàades que a 
lei elleon!tau lla sua primeira e"Xecnção. 

Ainda em 1877 nesta casa continuaram easas 

1 
censuras, ellses ataqnos, e lembro-me mesmo 
de que, diacutindo o orçam~nto da guerra; 
e tr:>.tando ih rno3trar alguns incovenientes da 
lei, fui calorosamente apoiado pela oppo•iQilO 

C<lntinu~ a 2• discnsaio do; p~ojccto n. 248, libe~al da então, e com especiali:bde pelo Sr. 
fixação das forças de terra. consalheifo Franklin Doria posteriormente 

ministro da guerra. 
O Sr Carvalho Rezende (Si- Calcula a camara o interesse, a safrequidão 

lencio):-V. Ex., Sr. pr~sidente, M. de rQcor- com que eu devia procurar ler o rel.atorio de 
dllr-se de que na discussão de força~ de terra S. Ex. na parte referente á est3 assumpto. 
para. o anno financeiro de 1882- 1883 com- Foi completa a. minha decepção. Em '\'02 de 
prometti-me com o nobre ministro aa gserra idéas assentadas, em vez de ulll plano bem dali
de então, o Sr. conselheiro Alfonso Pennn, a neado de reform~s, Q que ahi encontrei foi 11m 

cbalXlat-lhe a attençi!o oobre a necessidade de srti.;J·o vot·dadGiramen!G racbiti~o (apoiado dJ 
importantes modificações na lei n. 2.556 de 26 Sr. D;~qHa·Estrada Teixeira), e se nchi;ico 
de Setembro de 1874. pelo e3paço que occupe., aind~ mais racbitíoo 

Nessa oc<:Asião, oomo se vê do meu discurs), pelas idêas que contém. (Apoiaàos, a não 
eujà nao r~putava multo seguro o ge.biuete de apoiados). 
2i de Janairo; jàreceiava que para aquelle meu A lei de 26 dt< Setembro que no. opinião do 
illustr~ comprovineiano a. f~rda ministerial . pa.•tido liberal íóra 0 gtande eocandalo d• si
fosse a tunica. de Ne&>o, como tinha sido ·pal'a tua.yão conserva.dora, não mereceu. de S. Ex. 
tantos outros distinctos lib;raes d;~oü que uma folha de papel e apenas PN,l'Õe quat•·o 
.~u1·giro. a aurora da rege~teração. modifica~oos,mas todas cllas DO sontulo de ~ind~ 

O que cn não podia prever ara quo ncje ti- ·ma.is opptimirem 0 vc:;;nre.m o cidadão. 
\'ess3 de encontrar-me com outi'O comJ?rovín- E' bcil a domonstração. 
ciano, pro~'tl evidente de que Mi!Uls niio é tão 
anti-be!lico>.t, como gel'3lmente se sup:Jõe. O mais ligoiro estudo ácerca das condiçõ~• 

Venho, pois, de<eru~enllar-me do eompro- do nosso pai• convenc~ que olle nõo afag~ 
mi>so, de~ois do que tomarei em consideração nem põd,e a~ugal'i~éas de conqui•~s. Possuindo 
eJgumas das p•·o;osições hontem aqui emittidas um terr1~r'? vast1ss_una, tcdQ ~ seu e.nponho 
r,elo actml s~. ministro rln. guena. t d cYe CO!lS!Sl1r elll vel-o convementemente , po· 
• • - • t voado e a prcveitado ; se mantem em v e de - ? SR. Go~ÇAL,ES FERREIRA.- Que ~ao esta I guerra uma fo~ça e entendo qne de,• e m\\nt~l-~ 
pr-.sente. respeita,•el, <Í uuicamenta como eletnento de 

O Slt. C"ll.VALHO RE.>:Knl'l :-Cnmmullicon- . p:>z. (Apoia(los.) 
me _que se. auzentavn por motivo do servigo '\ 0 1 •gishdor de i874 a~sim 0 colllprel.!Cndeu, 
t ·ubhc~. e e por is9o ~ue entre as isenções est:>b~locidas 

Assun. [l'Ocedendo, S~. presidente, declaro vemo.• ftgaror o resgate por~meio da eonll'i-
<iesde Ja <;ue o faço són.enle por desM<oa.Tgo àe buiç.'io pecuniaria.. • 
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O Sr. conselheiro Franklin· ,Dori.a, e eom 
elle o a.ctua.l Sr. ministro da. guarro. opinam 
'lua e»ll& disposição não deve subsistir: 1· por 
l{u3 o&o se coaduna com os principias da jus. 
llça, poi!J so aproveita ao rieo, fica.~do o pobre 
irremediavclmente OMr&do do s erVlço; 2· por 
que acoro~óa a. formação de oocieda.de• de se· 
guro eontra o recrutamento, das quaes existem 
algumas entre nós, pond~ o governo em grav~s 
embaraços para. preencher os desfalques das 
fileiras do e>Oercito, espicia.lmente em tempos 
anorma.es , oomo já. suecedeu no decurso da 
g11erra do Paragna y. 

Quanto a.o primeiro f11 ndamento, por mais 
tratos que desse â intelligencia, não pade des
cobrir onde ~slã a injustiça. 

Em quant o o mundo fõr mundo hade existir 
a desiguald&de de facto, e emquanto e:l:ist1r esta 
desigualdade a lei ha de pezar mais ou mais ou 
meno~ :lbrtemente eobre o individuo conforme 
as ~ircumstanciAs em que se acb.ll.r eollocado 

E' um facto providencial que nilo esta nas 
mãos do le~ialsl.dor impedir 

O que o legiB!ador póde e deve fazer é esta.
beiGcer a. ia-ualdade perante a. lei, q esta ficou 
perfeit3mente estabelecida desde que podem 
gozar do favor todos o• indivihos .ujeiLos ~o 
~ecrutamento. (Apoiados.) . 

Sei que é b.oje moda !aliar-se em nobilitação 
do e:<ercito ; desejo tambem vel-o nobilitado 
mas sdm prejuízo das ontra.s classes e dire! 
mais- em paizes como o nossó devem compôr 
a força }>Ublica justamente os individ.uos gue 
menos falta fizerem aos outros ramos da a.ct1 vi
dade humana, 

Qaanlo ao segando fundamento, faço ao Sr. 
conAelheiro Franklin Dorh a justiça. de ocreai
tar que nio q uizesse elle tornar reaponsnvel 
por uma. guerra terminada em 1870 uma lei 
votada em 1874; o que parece ter 8. Ex, que· 
rido dizer <i que o resgate por meio da eontri· 
buição pecuniaria terá com effeito a formação 
de sociedades de seguro contra o reerotamento 
e que isso pode rã ct·ear embaraços no governo 
em circumst~ncius anormaes. 

S. E~. hbora em completo eq11ivoco. (.4poia
ao$.) 

s,be a ClliDOl.l"a qtte pela antiga lei do recl'll· 
t~monto n:\o ot•a pemlittido o resgate pot• meio 
ela. contribuição pecl.lnin1·in. N:lo se fol'mâ.l'•tm 
pai,, n~m so podiam formar sociedades de se
gttro ; o que se Gstabeleceu não <O nesta eôrte 
como em diversos pontos do Impot•io foram 
emprezns para fornécer substi tu tos ao exet·
cit~J, e es$0.5 empre;r.as em v~z de c:rearcm 
ditlicaldades pt•est ot•am relct•antes serviços, 
como const a de to ,lo~ os documentos offid~es 
daquella epocha. 

!.Ias ainda desviadoGste e<ptivoco de S. Ex., 
a !>"Oposição nio re>iste ~ ma.is leve an~ly.,e. 
Si o resgate po~ meio da contribuição p~cu
nial·ia ti•esse como etteito o :lCOl'oçoalmnto d e 
socied:\de; de toguro c.ontl"a o rêcrut_\ro.c_nto, 
bastava só esta consideraçio p1ra s~r mantida; 
setia um estimulo ao t rabalho e :i economia, c 
opaiz quo trab:~.lh~ e oconomis• e>tá habilitado 
faro> afront•r tod,>s <ts difficuldadcs, inclusiv~ a 
>;tten-a. (Apoiados.) 

Entretanto nem ao menos ha possibilid•de do 
perigo ou inconv~niente qne S, Ex. encherga. 
Si S. Ex. se deMe ao trabalho de ler a ultima 
parte do n. 7, art. 1• § 1• da lei, b.ll.via de 
en<Xlntrar ahi q_ue o resgat~ por meio da con
tribui«ão peeUIUaria. só é permittido ante• de 
decl.rar-sa a gnerra, e isso mel!lllO mediante 
duas condi~õea : t•, que o alistado que a5sim 
prctendsr isentar-se não tenha sido ca;Jtllrado 
por f•lta de comp~racimento ,;. que fos.se obri· 
gado em virtude do sorteio; 2' que mostre 
achar-s~ em alg11m dos seg11intes C~$0S: que 
est:i servindo como e.ai:!:eiro ou empregado em 
algullla cas1 ou estabelecimento commereial, 
bânc~rie indusLrial ou agrieola; qua appliea-ee 
com proveito oa e~erce eJfectivam.ente alguma 
industria ou occupaçiW util,on que estuda al
gum~ sciencia. ou a~te liberal, t endo já sido 
npprovado om nlgutna dessas matarias. 

EsLa disposição se~ve ta.mbempara. re,sponder 
ao S", coill!elheiro Carlos Affonso q uaudo nos 
disoo que só acceitaria o reagate autes do sorteio 
!'ar~ evi tarçm -se os desfalques das fileiras do 
cxe~cito em tempos de g11erra. 

O ~ ponto que o Sr. conselheiro Franklin 
Doria deseja ver modificado é o q11e se refere à 
orga.n.isaçã.o das ja..ntas parochiae-s e reYisoras, 
entendendo S. Ex. qua essas juntas não devem 
compot·-se unicamente de membros ci vi5, de
vendo tambam fa•er parte de !las os. militares 
a ai amplo do que a& prati<la no estrangeiro. 

Primeiro qua tudo, estudando-se a.e atLri
buições das juntas parochiaes e revisoras .não 
vemos a menor nece~sídade de conhecimentos 
techn.icos de milila.nça. 

A cama.ra sabe que as junt~ paroehiaes li
mitu:n-se " formar " relaç!io dos r.idadãos qne 
cst~ no caso de ser alistados, me!lc~onando •• 
isen~~es qo.e lhe são apresentadas, ou lhes 
consle eústirem acerca dos alistaudos. 

As juntas revisoras apm·am os alistamento& 
feitos :uas pat"Ochias resolvendo as recb!llaçõcs 
f!.li apresentada:& ou q_ue lhes forem ápresenh· 
das a. ié i5 dias d~pois du sua insta.llaçOo. 

Todos os cnsos de isen~ão estão c brame nte 
definidos na lei. o o regulamento >tê indica .o~ 
moios d~ prova. 

Portanto, como disso, não ha. a n1enor na
ccssids.de de mili la.res nes~as juntas; qunndo po
r~m l~ou v esse nisso alr;uma COD..\'e u.ion ch, se
t"i:t inteit·n.rnent~ iDlpraticavel n nlbdificnção ~ue 
o ~,.. conselheiro Fl'anldin Doria lauto <le
sej~. 

Como s:o vô dos ultiroos rain.tl)r!o~. remo.'i no 
paiz nada meuos do 1667 pat·oob.b~ e 400 co
marcas, nio fall~ndo-se n~s par?chlas e co=r· 
calii ,d timnmente crea.da.s. Serw.m pol~ consa
guiule neccsssrios nad:t me~os tle 2. 076 ?ffi· 
ciaes p~1·a faze;cm pu:r t~ das JU!lt:\S \_)a.rochn~~ 
c reyisoras; dtg<) officJ.aes porque e ol.,rc <[UC 
S. EL não lt,wia de querer qLLe :fi~ess,, pac·:e 
des•as juntos q u1lquer soldado mzo. Ora cro•o 
que no exercito não ha offictnes em t~manlla 
qu:tntidade. !;9nd.o flrecis:) r.l\~a?~m-s·~ novo~ .. 

Accr-csce quam.tlito-s de t-les offi.c taes ter1am 
àe m,)rar detinitiva,ucnta em dil·e,·sas dessas 
paro chias e co turca~ po;·que $Cn~o an ll ual ~ 
alistan"l.ento! nio ~e rram t~mpo de rr e voltnr :1 

; côrto4 
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o outro ponto q11e o Sr. eonsellleiro Fra.n- tuitivo, .diz S. E>:., que o alistado antes de 
klil1 Dotia deseja ver mo:lift~ ou creado ainda se re?Jl-lr ao veterano <lo e:.:ereito, antes de 
é ma. inLereseante. ~:~;pemnentar a.s aspere~ da. vida militar. deve 

Qaando aqui na seaeÕ<J passada se discnli~am 1r aprendendo, pouco a pouco h.o.bituando-se 
forÇM de terra a o orç:o.mento lia. guerra. ficou ao labor das armBS e adquirindo gosto pela s•u. 
perfeitalllente demo~U~tra.do que S. E.:. não profissão, de modo que quando no fim dos seis 
europrim com a lei preenchendo o quadro do mezes do tirocinio, tiver de ser incluido no 
exerctto como era obrigado. Pois bem; S. Ex. seu corpo, nà:o lhe pareç& o serviço um fardo 
que aslliln 'P•o~edeu jd se lembra de modifica· tão enfadonho como ins11pportavel. • 
ções rela.~ivamente 6. organiza•ão da reeerv~ Sobre es~ ponl:.o poueo me demorarei ; os de. 
que suppõe não só " e:d.•tencia. do sorteio como positos de iuetrucçãs já. for&m condemna.dos pelo 
ainda =is a existencia. de licenciados. parl.&mento e o foram ~or~ue os s~rvi,os que 

Parecia qne, :findo~ os seis annos de serviço, prestavam não correspondum aoa OD.'-l!l com 
o licenciado devia ssr collocado em melhores que subcarrega.vaw o tbesouro, Mas se por
condições do que ag11elles que airuia não o vêntura vingasse a idéa do Sr _ conselheiro 
ti.,essem prestado. Infelizmente assim não acon· Franklin Doria. não sei o que seri~ desle paiz. 
tece. A lei no art. 4• § 2• determina que A lei mui lo sabiamente conceden ao sorteado 
findo o prazo serão os alistados licenciados, seis mezes p&ra apresentar-se ao corpo em que 
mas ~om obrigação de apresentarem-se para o tivesse de s"r~ir. E' um praso indi~ponsavel 
serviÇO em circumstaneia.s de gnerra. interna para. liquidar os seus negocias e providenciar 
ou e:xterna,dentro dos tres annos subsequent.as; mesmo a.cerca. da •o~le dos seus. 
e como se isto não baslára o regulamento no O Sr. conselheiro Franklin Do ria entende 
art. 109 dispõe que esses licenciados Jixarão q11e isto á «m favor exb.orbitante; apenas !S{)f~ 
sua roaidencia ondo quizerem, mas com li- tea.do deve o do•ignado parti~ para os d•posillls 
cen~a prévia do ministerio da guerra-e dahl instrucção de afim de ir pouco a pouco a pren· 
não se poderão mudar sem nova licença. dendo e adg_uirin.do g.:~sto pela vida militar! 

O Sr _ conseTh.eiro Franklin Daria entende Eis o que são os libernes do ncsso p&iz. 
que ir. to ainda é poueo, que o licenciado ainda o Sa. F.J~; Lrcw nos SANTOS : _ Do mundo in
não fica. bem dentro da. disciplina e por isso diz teiro. 
S. 15t.. que no regula.mento especi~l, que der 
organiza~lio á classe dos licenciados, essa. or- O Sn. CAl\ v ALHo REz~NDJ> : -Qua.ndo em. op
panhias, e secções de e~mpa.nbia.s com seus posição levam a atordoar ceos e terra com aa pa
eoromandantes todos sujeitas á um corrunando lavras alti-sonant~s-liber.!ade, igualdade, fra~ 
geral, de maneira que, pelo monos uma vez [>Or tel.'nidadc;-q ua.ndo no ~odér on. nads. fazem ou 
mez, durante os treB annos, se reunam os li- si lembram-se de alguma cousa é pelo teor e 
cenciados a.ftro de fazerem exercício> o ficarem gcito do Sr. conselheiro Franklin Dol'i~-sempre 
preparados a marchar par"' 0 exercito em no sentido d~ restringir as garantias do cidadão. 
opersções, dado caso extraordinarios. Alisim, (Ap.oia<los t não apoiadol.) 
continua S. Exc., as companhias e secções dG Quem nesta materia. não tem a menor des
companhia.s se constituirão em ~arias locali- culpa <i o mou comprovinciano e amigo o 
.!adea, conformQ 0 numero de lieenei&dos que Sr. eonsel~eiro Affonso Po~na. S: E:.:, •a.be a. 
nestas houver. 0~ comm.ondos serão ds.JoS á l"S,PUgnaQCUI COlll ~ llB em l.flnas fOt recebida. & 

officiaes r_eforc:ados ou h~norarios, segundo as l~t de 26 da se;em l'O ; S. Ex. sah~ •s dlffic~
suna hab!htaçoc• 0 eervtços. [ dades que ella te!D enco!!trado na excuç~o. 

O Sr. conselheiro Franldin Dor ia torna . e corotndo no seu rel•:ono npresenLado em 
esta. distracçi:to extensiva aos alistados que I !vhio u~timo n~o ha uma só pala~a relativa
não forem designados pelo ssrteio pa~a. 0 · rnen\e a ne_cBS~ldad~ de sot essa lc1 profunda
eontingeute annllal, e os seus supplentes mente wmhficll:da. 
r1u~ não tiverem servido por dous a.nno• ol Entreto.nto e ea.te um a.ssnmpt~ que deve 
ma10• preoccnp:>r-nos senamente. 

A c~mara, poÍ.II, avalia a que fica redu .ido A lei de. 26 de Setembro é hoje o unico meio 
o P.~b~e licenciado tendo , durante tres annos, de que dispomos par~ p;oencher M forças d_e 
obr1g-açâ0 de ao menos uma ve~ por me~ ir terrl> e de mar e se nao f~r reformad~ e.m mut· 
fazer ox~rcicio no Jogar qu3 lhe fór: de• i~- trs l!onto•, ~stou convenclilo que, em czrc~n~
nado. ~ tanctas melindrosas, teremos de recorrer a dt-

cbdur~, seremos forçados a volto.r M ~ntigo 
recrutamento, (Apoiarlos). ~crce de D~us ainds. nesLe po!'-to é inexe

qUl vel o deseJo do Sr. conselhetto Frankli n 
Do1•ia. De feito, quaes seriam os lo ~ares des
ignados p3ra t~es ~~el'cicio~ ? a.s ;arochia.s 1 
~as neste caso serum necessams 1667 offi· 
c1a.eg refot•malos oo. honorarios ! as sàdes dos 
mun.icipios ~ seriam neeess~ rios quasi 60Ó 
offic1aes ; as cabe~as de comarca 1 seriam 
P.~ea~rio5 409 officia.es. corno •cima 'ftcou 
dt!o. 

O q11a~to ponto de que trata o relatorio é 
concernente aos depositos de in!trncção que 
S · Ex, ele seja ver restauro.dos, , por ser in-

Peç.nt pois1 ã. casa. a sua bsnevolencis pa:ra 
ligeira5 considerações. Não são considerações 
de momento, são o rezuliado de uma convicção 
arraigaõa ]a. maitos annos e a prova ã qne 
em i87i já me occupei do assumpto, estando no 
pJder o me~ partido e li frente dos negocio• 
um minisLerio que apoiei com toda a sinced· 
dade. 

Lendo-ao a lei de 2{l , lo Sotombro, o primei
ra disposiç§o quo obilllla a. ncu1 ottonçao ó a 
admis•iio dao e•trangoirol aomo \'oluulu.rios, •d 
com a reskioç~a do quo o 1ou num~ro n11o ex-
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~o~.b ;t !"~ pat·t~ Jo c':l'po ou <'On;l"l..'\nhi3. ô".ld) ti-J ~i, <!Wl.ll lç. !.i3 r~··l:\r:êí -··A c.i;·is, lt1!L'õ n t~j qnnnliJ !i.:; 
·verem de ..ernr. A I!S\e reopc !lo c.1l'lu ilo per- reLI!:Õ">!' Foliti"" (:4.poi;,dos.) 
feito necôrdo com o nob~e !_llinistro da guer t-a o ~\ ~osS3. Comtituiçlio cans~grou este gr:lndc 
espero de S. Ex. pe,mtssao l•".r;>.~cre,sccntar pr!'IOt~io que em relo.ção a~s direitos civisj:\ 
al.~.,roas ob~ervaçõ~s ns que S. ''". . . cn~·'''' a.·~ cõ,ts•g,·..Uo pehs propr11s Ordenações do 
apresentou. Reu1o 

Embot•a nos telllpog modernos o l'~lor pGs- A lei de '26 de Setcn1bro de~~onhl!~eo-o com• 
soal j:> niio tenha e itnJiortaneia que Linh11 nos plctnmcnte· 
terupos nntigos ~ na idll<le media, nRo é co:n- A" m~u ver nesse rigor d:l. lo i 11io rai gQ 'lma 
Indo cou•~ indiffer~nte o intara,se, o enthu- injus tiça. cla:.oornsa; <i t.ambc"' um passo >lt.'\
~iasmo com <jUC se defcnrlc urna eausa: ~em mou t~ ill!politico. (1\poiados.) 
sempre :~ rorç-.a llUIUOrica leva. a m~l~or , e tive- S~J h:~. ~p;)C.J. (H'\t «l tlC o <CidttdãõJ lllei"CC'.(I, [od lo 4\ 

1:103 disso ma.ie de UJl.l e-xomplo llO l~n1·1'e1' dn. - Jl l'OteC~[O e in f~Ontcsla.t·c}m (•nte r1u;nd 1 pOI' 

guerra contra o Paraguny. as si •n diza1· co<M~-" <tn1·. nova cxistcncia to-
Ora. a~odo cnLt·e nôs ~o facil a na\urnlização mnndo sobr,, si og encargo:; de fnmil ia: é tam

clnro é que a.qnelles tsLra nzeiros que não o fi- be1u a óp:x:ba em que a scp.1raçiio pódo t razer 
zcrem e porque não J5> gr~nde apreço :i -<JU:l· as lllois fun estas conscquencias. (Apoiados.) 
!idade de b:a~ilei~os; e Y?'' cons~qu cnc~a não i\ l ~i dccr.e ta o n!xlndo~n qu:~ndoa~sc<lueçõcs 
pod~mos ex.1.g1r de utd1v 1duos nesLa.~ Cll"cum- e o' ourope1s t::mto Ía:5cmam; a museria rc
staneias interesse o onthusiasmo peb. nossa ~ult~do inf~llivel clonllmrlono, nade por se~~ ycr. 
CalJSa, rv~cndo mesmo haver c~sos ein 1ue n;;o do~ :·.,tM• 'pro•tituiçi!o. (Jluito l;crn ) 
tenilamca <> dirAitn de exigir qns se IJn.Lam :\ Mas _n :io é sôisto. A lei nega~ n:n l het·. llc_;r" 
nos.~c favo!", oomo ~os casos de guet•ra com :.os 6lnns o qu~ niio uog.t aos pae, o que nito 
pai• •s, á cuja naet(ln<>lid.tde porlonccr.Jm. nega oos prnprios irmlío>. 
(Apnia!lns.) O p~e ou rniie decrcpitos ou vl\lctudinarioo 

Ma., S r. president~. nõo e e!ta. a ra>ão tem <lireilo ~o nmpal'O do filho, na Í>\Ita. do 
princival porque ~om~at~ os ta dispO$ÍÇiio. filho, do genro e na f•lt:t do genro, <lo neto. 
V. Ex . aalle q·1e ' primeira. necessidade d > A Cll01At'o. s'll>e que o l~i tambem isent•ln do 
nm o:<:ercito b~m org,\ nizado é a. mni> r igol'Osa :se•·,·iço, t->n tn em Lelllpc de pa~ ccmo em tcmp<> 
dioeipli~a; oro," hist<ll·i.a Ahi ostá para nos de gucrro., o que servir de amp.1ro o a.limontar 
d~m<)natre~ que ess!!. di>ciplina é muito diffi.d t a it•mã honcs~, solteira ou viuvn, que viver 
se nilo impossível, qnando ha ~zzre ·(a,.ão de em eu• companhia, :~..-.im ~omo o que alimenta~• 
in1ividuos d:> dift'erantes naciona!id!!.dea; a di- e educar orph:los seos ir:nãus menores de iU 
nrsidade de opiniõ3s, a diversida.te de crença~ anMs. · 
siio ou!ros tantos elem?nLos p&rlorb&dores rla Nado mas justo; o contrario soria iniquida-
orJem e d isciplina. (Apoiad•Js. ) de . A mulhut· u os úlhus, emborue achem nas 

Seja, porém, como fór, o qoe nã.? póde- eonti- mais et"iticas eircumstanciaa, nio go,.am do 
nnar é a anomalia entre a lei e o re.~ul:lmento menor (,yor. 
ile Z7 d~ Fevereiro d~ 1875. Como aC3UJ d<> Assim que si a mulb er mostrar que por. cn· 
dizer a l~i ac~ita co:11o volontari~ o •'s :rall- !~t·midade ou !'OI' ~utro qualque;· motivo es~ 
g eiro ; ~ntre:anto o re.; nlamento n? :~rt . i i r'"'' na impossibilidad~ de ]lrD\'Gr a manutenç~o 
l'l\gnpho unieo niio p•mnitte que o estran'jeiro pmpri• e d 1 eeus fllhos; si mostrar que terá de 
seja aubstitntn, excepto se já tiysr com plotado eamo!tr o pão. f>l ~~ndo--lbe o bl':l.ço do ch efe, 
"o'n r egula.r procedimento o seu tempo de ser- tal allegação e prov:t. eu' nada lh •s aprovei
viço como praç~ voluntaria. . tarão. Não ha 1\a !&i de 2ô de Sotornbro um!l. só 

Si o estrangeiro ci aceito na qualid01de de VO• dia•)()siçiio CJ.Íle possa aalval- os. 
l untario, com ma.iot· força. de razão o de·•e eer Sr. presHienta, t~o grande era a prooceupn
coClo substituto, ha1·on do ll responsabilidade do ç.ão do legislador peb eleva.ção da cl:tase mi
subatituiolo pelA deee~~:llo no primeiro a uno de litnr; l.:t l era a Blt~ prsocupa.Çáo em acommod~r 
prnça. • nessa leito do Procusto o maior numero pos.•ivel 

Porl.1nto, ou so t·woguc " <lL~po~ição <Ia lei d~ a.listandos, que sajeitou. M serviç~ do e:<er
ou com oll~ •o ponh~ · !le acciorrlo 0 regula· ctto c d1 a~m~da alguns at~ com detr~me'! to do. 
mento causA pabhea. 

· A c~rnara sabe <jUBa lei admitt•l & distinc<;.lo 
Um outro ponto que ~mbem nilo póde subsis· de isen ções em te111po de paz e deguet·r~> e ioen· 

tir ó o qu e sujei ta o homem casado no serviço ções em tcnpo c!~ pa7.., e neste ultimo caso :.indA 
milit~r ató e m temp~ de paz. admil:e uma subdivisão, e é quando a iS>nçãp 

Em um pa.iz como o nos•o, em que uma das nlh prejudicai' o conti ngentl ~ue n p~rochia 
prin1eiras aeces.idades e O angm~nto prog,éS· tiver de dar. 
sivo da popula~.ão ; em ui'Jl paiz como o nosso Nesta ul tima. classe é que est>o comprchen
em que uma. das primoiras neeossidades, é a didos os macbinistns de estradas de fet·ro o de 
bo:~. constituição da família como b&se in_disp2n~ embarcações a -:apor, e oa empreg-ados de .~le
savel de toda a sociedade b ém organ1znda, e graphos e correios. Oru, parece-me que e.]U~>
rcalmento para eltrnnbar q ue o l egishdor tamente em_ temj'O de guerra q,;s f!S servtçoo 
11ujeitasse o homem caoado ao serviço mil~tar deat~a fancc>~MrtOs n~o podem ser dJspens.~do• 
em tempo d& paz. O casamento jã ~u ~ ~tsse sem _grllndes_ tnoonv~mentes. 
nest:a cas~ : ao passo quo crea para o mdtVlduo l Al>da uutLS : a let _no ort. ?' § 4• manda que 
novas obri<>a~a s~mentando-lhe a respon- se proceda no sorteio do trtpl_o dos apurotdo• 
5<'bilid&do, 'dá-lb~ l&mbem novos' qiroitos, niio neee.sarios 1""" compor o eontmgente, e •·m-

v. v .-.M) 
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bm·,,no § 5• deebre que o aurocro extr~hido ·da 
urna marca rã a ordem em que serão colloeados 
os a sorteados, accresccnla que o• immeiliatos 
estes. llantro do triplo sortead-J, serão consi
derado-• • upplen tes dos designados que fo.llarem 
por '1uo.lque,· mot.ivo, duron te o ~nno fin::tn
eeii'O. 

O oor leio tom da ser feito com to ln ~ publi
eidadc e a consequencia se'''' <JUe os sorteados 
•tue nnrla ti\•ercn1 que pet•dor, oa ociosos • .os 
tLu·bulentos, pn.ra os qaacs é indilf~t·en~e ~i ver 
ar1 ui ou ~ui, tratarão de e1•adir-se, ti6 modo que 
todo o peso tlo serviço ter:i de r.~cahir e~cl u~i
V~\.\nent~ sGbm o lavt•3.dor ~ o nsgociante, o in-: 
dustPial, o operaria, sobre todos aqaelle3, em
:fim? que ex:erce1•em prolhsões uteis e isso 
qull.ndo não se ecss:\ de cl&m~r que " lwonrs. o 
mais ramos da iudustria definham por falta. de 
b!'aços e de C"-pita.es. 

Do gac acabo d ! e~por tivemoo uma prova 
Üilrto.nt~ a guet·ra. do Pa.raguay. Ape;.o;~w da'! 
ordens apert~d,1S, apezar ~e estarem suspen 'a.> 
todo.B as s~1ran tias, SÓ part.Í.ratn para O a a.} OS 

designados qQe quizeram. Di~iam entiic «Deus 
é grande, mos o rnntto ainda ó maior~; h5o de 
l'apetil' " mesma phra•0· que ficou prove1•bial 
llo~ noBSOí! sertÕe$. 

Ao lado desta~ rlispo;i~.ões encontro oatra.• 
'lue, parecendo secundarirs, podem dar legar a 
n>uitos ~busos. Entre ellas apontarei a do 
art. G• § 2• em IJ.lle se estabelece a· multa. de 
:~00.<;: a GOO$ contra todo o cidadão que oecult:a.r 
em ·sua casa algum designado para o con lin
gente ou im{>edit• q11~ se apresente no temp~ 
rnarcodo, sem prej air.o do pro~edimen to cr ;~ 
minai ou civil, que no cao;o couber. 

Todo& nó& temas bem prcs~ntes as scena.s que 
se deram po~ oc(;U.sião da guer-1·a. ào Pnra.guay, 
o modo p~r qne violou-se o asy lo do cidadão á 
prete:tto de cal?tura. de designados; em epoch3s 
de lutas polit1cas podemos av:tliar os ,·exá
rnes, as peraeg-uições, á sombra daquel!a dispo
~ição .. 

Este estado de causas, que ji não era bom 
p~h lei, !ornou-se ainda peio<- coro a promul-
gação do regulamento. • 

J a referi-me a dons po!ltos em que me parece 
t3r o regulamento c:s:horbitndo : o i", obrigando 
o li c mciado, fi.ndo o tempo de serviço, a não 
podei' estabelecer->e ou mudar- se, sem licença 
prêvia do ministerio d1 ·guerra; o 2<>, prohi
biildo que o e.;tcangeiro possa ser substituto sô 
com a Iimit•ç!ío de ter completa.do, com regular 
procedimento, o seu tempo de serviço como 
praça veluntaria. 

Hu. um terceiro ponto mais impJl'tante, rela
tivo aos recur;os. · 

No intuito de facilita.l-os a. lei no artigo 2• 
§ 8o decbra que das deliberações das j unt~<S 
revisoras have!'á l'eeurso !las provineias, do 
promotor pu ~li co, dos interessadoa on de qual
~uer ciuudio par•- os resp~ctivos preRidentes e 
<Msteo p>ra o mini•terio da guerra com o oifoHo 
rle"olutivo, acndo n:~. côt•to o rec:urso para o mi
nistro da gu&rra, 

Que esse direito concadido a terceil•<~ era 
prineipalmGII.t9 para evita.r inclusões injastas, 
?as ta attender que ao pl,'l)prio promotor pnblico 
1nc•tmhe redamar contr" t.es mclnsões. 

O que fez o regulamento? D6pois de re .,.0 • 

duzir no artigo 47 aqueila. disposição ,~:,'lei 
depois de m:trcar uo artigo 48 os prazos pat·~ 
a interposição dos recuraJs, diz no ~rtigo .jg , 
Oo >'ecursos serão interposl.os por termo no 
processo ela. reelamn.~;1o :ts~i gn:ulo pt!la pm·tn o-:~ 
se1f bastante proct~rador, sendo e.~se tet·mo 
nas jttntn.~ lo.vr~rlo pelo reapccti~o secretario, ê 
nas prosidBncia., pelos sec1·etarin~ rh pru
viacia.. 

l<koti assim UHllificarlo o f:n·or da lei, poio 
nem ao menos serve p:1ra c.:mstJrvnçio do di.
reito, sendo, co!IUJ é, sabido que não ha •epa
mçlio do praso para a apresen~ção do !'C curao " 
sua tomada vor tetmo. 

Eu poderia adduzir outras considerações sobre 
dinr>Jos pontos da lei, mas não desejo fatigar a 
atten~ão (]a ca.s~ ('11<7o apoiados) além do qac 
não me sinto ~inda com for~-i bastante l'"t'a 
occupar por muito tempo a tribuna. 

O Sn. F.Eucw ms S.\NTos:.,;.Infelizmantc. 
(Apoiados). 

0 Sn, CARYALIIO REZE:>OE: - Ho. comtnrlo 
um ponto em que não posso deixar de 
toe~ r a ó se no l'-3gimen -actun.l desa. pn.raccr~7o 
os abasos, ~e eerão respeitada> M iseuçües r.ne 
a lei ~slabelaeeu. · 
· Em épocas de effervescencia política Lenho 
motivos par~ ae1-editar que c011tinua.rã' os 
abusos, g_ue t1. lei se torno.ra leLtt·a. morta. 

De fe1 to, nessas épocoa onde o l\listado ha <!c 
encontr~r garantias 'l Ser>í na> j11utas paro
c\Uaes ! Ma• destas juntw faz~m parte o juiz 
de ps_z e o subdelegado, em geral político;; 
nccentuá:dos. Se1·&. nas .i untas revisoras~ Lã 
estario o delegado de policia e o presidente da 
cawa~~< municipal, auxiliados ~elo promotor ;:u
blico. Pudera encontrar perante os president~s 
de provinci a e o ministro da gu err,t '! Ninguem 
o dirá. 

A lei manda, é verdad~, quo nn decisão nn:tl 
uos recursos o governo ouça a sl3cção COIUpe
tente do conselho de estada e q_Qalquer outra 
que 1e julgar conveniente, 

M•s alem de ser m<Jrament~ Mnsultivo o \'oto 
do conselho de eatado, das inj ustiça.s praticadas 
'luantaa chegarão ao seu conhecimento ? 

Entre n:is e;tas causas não se fazem seJa 
muita perda de tempo 6 a~ dinheiro, e o alis
tado qu~ tiyer meios cortara a. questão pela. 
raiz, ap,·esentando a importsncia do resg>te, 
ou dando homem por si. O re~urso não 9-pre
voit;ará. aqueUes qll~ t!lais precisam de pro
·tecção, não aproveita1•à :i. classe do.• pobres que 
:poderão ser victimas das m.aiores iniquidadeo. 
(Apoiados.) 

Pa,so a.gora a wrnar em \consideração algu
mas das proposições honteln anunciadae pelo 
nobr. mimstro d~ guerra, 

V. E~. voltou ã ji tão cançada. votação da. 
prorogação da orçamento ne<tà ea~, e abun-. 
da11do nos rep~ro1 <los divervo• membros dn 
maioria, que n.ntesde S. Ex. o~eup:~.ram a tri
buno, estranhou quo a opposiç~o conservadora 
tivel.'le ''atado por essa. prorog~&o. quando mi
nutos ante~ condemni~a oa i O •!o addicionaea, 
que áliàs tinham de íazet• parte do mesmo or
~.amento. 
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S. Ex . foi :>inda mnis lon~te, enchergan
do 110 procedimento dn oppo,içã.o conservadora 
urn ardil par~ c~ealo.~ o pocle~. S. E:x. foi nimia
mente injusto. 

A can1ara s~bc quo nes ta sessão ost.:wamos 
obrig:tdos a vota.r o orçamento p>ra o nnno 
tin:>.nceiro Je 1883-1884 ; dc>do 'lue uiio o fito
mos a consequencia infallivel ora vota\' ,,. f>l"O
ro;çaçào, e a O[J(lOSiçiW conservadora assint 
p1'0cedendo era oohu·ente. 

Em 1877, nos ul\imos tcn1pos d t ,,egunda 
•cssão legisla.tiv~ , tah•ez n>io houvesse nesta 
casa um deputado quo não estivesse c:.nvoneido 
de que ia "-?Prox:imando-se a Ó(lOCO. de ceder a 
posto aos adve=rios, como eslell hoje devem 
fnz Jl-o à ben> dos interesses da nação;;tinhamos 
qua.si cel'tGzn d·~ que o orçamento iria. apro,fei
tar não o.a p~tido eonser.-ador, mas :to partido 
li bcral, e sem ewbar go disto ~-otamos a proro
gação. 

O SR . J. Pzxrno :-li-las C!ltào o 0\'~.amenlo 
n5o estava. desio"tuilibrado cOIIIO csti agot·a . 

O SR. é:,utvA.LBO REZI!!I<Da:- E' f;.eil ":> ro
S•IOSI:t . 
' Disse nobre mínhtr·u da guena e agOl".l 

r{!pr~Lc o n1eu digno eomprovin~iano o S1•. D1•. 
.JoJão Peoido : < V<i& condemn:•stcs O$ 10 •f• ad
<lióonacs o como os <~eeitaes ll"' dous annos mn 
11 111 orç:~m•~nlq que considet·aç" dese•1uilib1'ado!~ 

Primein1 que tu•lo, Sr. pre5itlente, ~i os dons 
pl'i111eit·u>i gabiuetes liucraes uão t ivera.m fur~.a 
••tffiáeutc par« rc~gir Cllntra n~ imposi~vcs dos 
iieus amig-os nc.s ta I.'U9a.1 ruuiLo menos fo1·ça. L11rá 
olaqui em du•ute o gabinete de :1 >lc Julho ott 
outro qt1a.lquer qne ll•o vcnh" succc<lcr. Por 
conscrtuenci~ si C.'\t!) a 1111o o orçamento 1evou. 
Jh) hojo da.s dospezos lllll ~ccrcseimo d'~ cc:·cA do 
!i.i}.JO:OOO$, !'"~'' o allllO fu turo l ~1·nl'i~ talvez 
10 .'JOO:OOO$ un tn"is. 

O S.r.. • .1. Pt::w>O: - E ' uma bypoth·:~c s-r-~
tuit<t. 

e os seus companheiros de gabinete- depu
tados, quo voteraiu comnosco Y ~·u <JUO posiçlio 
iicario.m colloc<~dos os illllstrc.~ membros na 
maioria. que \'Otaram com a op_posi9ão conser
vadora~ SeL· ia.•n nossos cumphccs, teriam de 
oar:cge.r com :. 1retncntl:J. re!ponsaui!idado de 
d~:moli<lores d"' ~ituacl!o. (.V'oittdos. ) 

En tret.mto não é as<i m ; devemo~ s~r roo.is 
b ne1·olos uns para com os outros n este recinto; 
,. opposiçf10 eoo~ervauora rolou a proro!;.\Çlio 
do erç.atn>!nl.o por 'lu~ entendeu não só '1'"' 
cumpria corn o pt·eccito legal cotno q11c çom 
isto consulta,,a. os le; i Limo3 intr.re.s'Se:; do l~iz ; 
aqucllcs qn e votar:tm contra !li(O ['rocc<lcr:~n' 
por moti\'OS monos t·cspcitnl'cis . 

O S1• . 'itEUtA bl' ,\:-;u~ADE :-Muito iJeru . 

O Sn. J. P&Ntno : - Mas a oppozição con
servador-a foi contrarlictori~ p~r que ~oton con
tt'<\ " pro,·op-açiio uo orçmncnto ao mini~Lel'io do 
21 de -T:l.lletro. 

. O Sn . CAilV.\ t iiO RcY.l<Nl>E :-1-'ordão; nega
mos a proro•,ath-a a o gabinete de 2! de J aneiro 
\10\'<JUC foi ollo. pedidD. quand'> havi:"n de~orrido 
cinco me;cs tle sess1io, te111po mais qt1e a:líli
ci ente par~ \'Otat""-.ie o· orçamento c n~!.!tc 
sentido cb \UM<>n1os constanlcmente deota 
b ancada. (Apoi<ulo• <lu opp·••içtto con.wl'11<1• 
clm•a .) 

O n.oht•r. luinistt•o dt\ t;uea'l'io\ LOl'll'>ll t01.mben1 à. 
y,uost.io ch &US(lenslio úa lei do ot·çawento pro
vincial úe Pcrmmbuc:>. 

Siulo -'llle ~- E~. n:'to est..;ja l>t'C>enle por 
q. uo dr!SCJ<\Va d1zc~-lhc que nc5t.~ parte S. Bx . 
foi intcirautcllt~ infeliz. achando-se Oll con
Lradic~.ão palpavcl com o no'J!'e presideale elo 
COI\5Clho f! COlU O nobre lll Í ll~IJ'O aa .o-1r;!.D

gch·os. 
O noh1·o J>residcnto d>J çous•:lho ne.lo. '""~ c 

no 5ena.d11 d~cla.rou <lo moào chH·o e \af&Din•nlc 
{luo ti_uha oo'!'lrue~<id~ uma. illcg:~lidao!<l;, .'> )LO· 
Uru l.llLllLS!l'O uc c&t :.t::r.ugctt·o!i f"({UJ ~l M.oeint f\Ol" 
mais de um~ vot.; ont1·c\o.nto Ui..: o"~ nü -

0 St\ , C.Ull' ,\!.110 H.:zEllll>:: - E' !l h~·pothcse nisLro da g-u crm: " C>;ão; o g rll·crno r.~n 1)0ttJ -
'!llC a l ogiea do~ factos :iu\ori:ta. mctteu illeg,\li<laclc ~lgunta.; f•·r. "~""" «O.Il 

E11t scguntlo lo~~.~ nio ha or~amcnlo miLu dc,,or. » . 
• 1uando o g-ovei"tio ost:l. disi>Osto a. '>clll cumprir Si 0 nnhrc miuist1.,, c\ :. ;:w·n·01 usti1'~•"• P.'"-
" $GU dcvor, (.-IJ>Oiaclos.) "''ntc cu lhe i>~:!i,·ia ,111c mo "- I>O:\tMosl qn~l n 

ll Su. J . Pr.I<a>0:- 0 a.t•gt\1110llto d~ V. EI. arligo de l ei que au11ri1•1 em •"!ua!qoe\". hY,po-
Jil'O\'ó\ de Ht.."\i &. th.csc 0 governo a ~ust>r;ntler nma lmnro,·•ncmL 

o S!\ . c,,R\'AI.Ho REZJ::NOE: _ Não com- Qu:l.ndo muito "S. EL pod~ria cila.r-nos llg uns 

la•eheu do o. álca.nc~ d o aparte. -procedentes, ali:is em cirenmsLanci~ muito 
di,·ersas · ma.;; nesses preceden tes hnv1a >ie cn

Yarb~ ,·otada niio que_r di~ e<' verba. .t·ealiz&d:t., contra-r ; cooftssiio clars. e franca d.'l. viol~ç!o .da 
e um govo~no p~tnottco encontrara no orço.- lei po! motivos .cx:trnordine.rios. 
menbo da despeza margem para grandes eco- Mas aecresc~ntou s, E;;.: q0 governo .não 
nor11ws," sem desorgnnizaçilo a antes com muila stispendeu .a lei. po~quc. a lei .estav• de _ facto 
Yant .. gexn da serviço puhlico·. (.Apoiados.) susi'3 nsa; o. commercu> de Pe~n:.mb.ueo nao em 

Mas, St. pre5ideRte, o nobre minislL'O es- obr1gado o. cumpr1l-a. [U\ parte em q-::e ofi'cndc 
queceu-se da ·quG o'3rvia.~sc de uma armo. do .. . con•tiluiçl\o .. >> 
rlous g-miles; Si como disse S. Ex. , a opposiçi(o Tiio •~bversiva e annrch.ic.'l. é esta Lbeol'is. 'tU c 
ccinservadot·a >olou· a. prorog:~ç•io <lo orç~~;m<) ltlo não hesito om affirroar ser ~llo. repêllidn por 
como um meio de f:tcilitar a su:~- asztlns.~o ao todos oscollegas de s. Rx. no ~<'lbinot,e. 
poder, nó~, com o ntesroo direit.o, podorio.ntoa 
riítorr1uir ,

1
ue aquellcs quo) vot;u·a!n c~ntr:- o Deus nQs defenda, Sr. presidente, do e>

fi)lel'll.m, uio' por csci-upulo~ to~sttLuctanlie~, lâfi"àl~ccr!nos · ~ ·doutriri:>: q ~c á pr_etex;o <l~ in_~ 
109.8 uniellmento 001110 um n1eio do diBie~ltar ~~n~t!lliCl<'nflM ... d~ ou Je _lllG!l:l.l!dMc qua.~uet 
oij~~ A:lcCli.são·; u (ne~(C ~ã.~ ~UI quo j5~tçãú _tndtYiduo_ 011 ._grupo te1~1 ~. ~ue:to d~ oppor-sc 
flC:t ri:llú' ,~Qlfl\~_!.~~tlQa 0 ltOhr.g Jt)10htr .) da ~1lerra J 3.lJ \! l.lll~lll"liHt! lli.O de UUla k•1. f~ ~UU te.v , 31-~ l~. 
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Tc.uos o d_ir~ito ~e rcprcsantoç~o. ,(e peliçio 1 se~ f:;vot· a opinião dominante da tn~srna. asscm
eontra as Ims Ltne nO.'i p : rcç~m lneonstltucLo- Ulea. em sua ulLima ."iBSsã.o. » 
o o. o> ou c.>ntru1as à ulilihdo pablie.-.: ma• ou>- R 1 · · 1 
•i <Unto nào forem Nvog-.lda.s pelos u1eios com- '"' ::: .~:nl~Jidrecel '!'-'7t~ qu& b tendo o 1;0). 
peten!.es cumpre-no• rcspeital-~s. · ' . po 0 " 0_1 e Gt!lam uco .o tendo 

. sllbmethdo a. qncslào n<J poder legtslativo, 
O Ss. VnmlA DE ANDR.\.D:Z:-Apcw.do. mandass& oonvoca.r o assemblé~ provincial de 
o Sa. c .• QV.ALII•) lt-a:<E~DE ;-Sinto ainda que Pemambuco ""!""de osl:U' li 'luestão dofi.uiti

s_. ~X; .n~o C~t~ja prosente, po~que tambem que- v a mente N•olvJd ' p_ol? pnrhmento. 
tl:l drr1glr-lhe Ual~l pel·guat.a eoneern~nle à Sendo o n~bre mlD.lS~l"O d'L sa:crra C?i.l\ os 
este mesmo aesumpto. seus anteclssores da attuaçil:o hbet•al JU>ta-

A c:>ma:a OD.ba que ne;la 11u<i:;tão d~ suspen- me~ te eensurad~ p3lo meu illuslre eo.upa
sA:o da l ct de Pernambuco, t em- se ,·erifteado nh~u? de o ppo<L<fio. o Sr. Dt•. Duquo-EslraU.. 
perfeit:unonte o dito de qua um <l'Uysrno eb~ma. Tet:.en-a, pela ma d1reeção dos negocio3 de sua 
oulr? abysmo. (.!-1'oiados.) O g-overno tetU p~sla, ent yez Je defender-se mr.s tt-ando a iu:
ea.mmha.do do desatmo e1n des~tino (apoiados \lrOce~etJCl"- das cen~uras; pr0e11rou S. Ex. 
e n<lo apoiados), e_ eu não pc~ciso recordar lud.o apat\rmhar-•~ com a SllUa<;~o conserva<l~r.>. 
~uanto tem occorrtdo neslo. on.s~ e te111 sido re- . Uma d ·stas censuras fo~ (lOt ter a Bltua~Jlo 
pclido por maio de uma vez; Icmbra1·oi apenas hbaJil.l conservado sempre tncomploto o qu&lro 
uma circumstancia. do e:.ercll~ e isso pr nã.o querer dar cu•npri· 

O governo fez questão· d03 10 "/o addiciona~s m;n_to a Let de 26 de Setembro. Disse o nobre 
paro. ~ provineias o fe:: to.nta quoatão_ quo ele- mt_lliSU'O da gnerra.:- _Vós t •CD;h<llll n_ão a cllm
vou-a a a.ltiU'a d~ confiança. Poucos dtas depois pr1ste,_ ~ soem i_S16 o 1877 LtYtsteí! comphto 
um membro da !Ilustre maioria em ncme do o quadro do exarctto fOJ porque nA:ó concedestes 
governo, pediu a separação d() ad,ditivo para t·•r as baho.s determin•das na l&i. 
mais ampla discuse1io. Ainda 'neste von lo foi V . Ih:. i nf •liz. 

--\, opposição conse~vador n onxmgou no prc- AP,CZ~r da repugnancia com que foi rec ebid~ 
c~unento do g-o1erM nm• C3.:•itulàç[o pouco a le1 de 26 de_ Se~embro; apesar das difficul
at;osa. O go~o~oo reclamo• .e _no3 ~isso aqui: da.des <j.UC ~ P"IJdo h~eral pro.curou crear-lha na 
nao, esto addltJVO ha de Sllf dtscutdo c rotado SU"- pt~metrn execuçao, (a.potados e nã;> opoi~
ai~d::l: n~sta. ~o. O nobre ministro d:.. gueru dos) o resultado foi mais que li son~eiro. 
fot amda alem 'lua.ndo nos declarvll que a so- Da tabella B, que.teompanbao reJ<torio apre-
ln~Ao do governo era a uoita conveniente. sant.ado em i8i7 pelo Duqu~ de Cuio.sde saudo-

Desejav" C!UB S. !!;~. me inrormasoe si 0 g0 •· sis~im" memoria (opoiatlos) v~-se que co pri
verno pretende. nova _proroga~ão para tr!\l, rdo n~ctro dtsta:mcnlo .foram n?Ur~o3 104,485 
ass~mpto ou st tenctona convocar extrMrdi- ?1d~dãoa _obr1gados a tci!e o serv•ço, e i4.ô90 
nartamente o. ~ssemblea ger.l no inta~vnllo das 'seuiQs em tempo ~a paz, o _que dà a somm~ 
S 3SSOOB· de 119,181. 

A palavra do 90verno elO:\ onlpenha:lo. ne&to Por outro_ l,~do nao sei " que bÍixas se r .,f. ,tll . 
~umplo que o mui~ serio, e nlo p6da cllo o_ ~obr~ mtm~ro d" ~;uerra. , Se refero-s_e ~s 
detxar de dar uma a:tph~çio que utisí~çl não ba1:.a~ da l~1 de_26 do Setemuro, cl:u-o o que 
·~ao parl~wenlo como ao paiz. 0 ~ddi~ivo nfío ·~"' "'~·"~do •••n l~t a sot o~ocutada oa1 i8i~ 
pude continuar :1 dormir n• secrctnria âvist\ '"'o podto.m_e,.,18,7lor log-ar •elUeluantes bat
da declar.{ção solemne que nos fez 0 governo n•; se, porom, refere-~e ds blil!IS do antigo rc
(Apoia~os.) · gim~ulia do S. Ex. eneonLrar nos documentos 

Mas a prova d·t qu.l o govõrno, nasla m~!erie. olli·"O.O' d•quelle .. tempo a prova irt•ecuoav_-1 do 
tem canuuilado do des •tino em desatino tool que !'io ae ne.,ou umn só doss:~a bàtxas._ 
ou aqui no paraC'lr das commis;õee reunldas d~ (Apo•~los.) . 
f:llOnda e orçalllenlc a de constituição ·d · _D~seJAv~ fazor rn•11 um:~ porg•1nb ao nollre 
du provinda de Pcruambz.co c i>· ar"s mmJSir~ d<> guerra c com ulh tcnuiua rei " me• 

. . ~~~ 
Depo1s de prolli~t·cm com os melhores fun- Do mappa_ g-e••al a.nno~ A, quo aoow nha o 

dt~:m':_nlos o procedtmento do jjOvet·no, as com- rela.IQri~ do Sr. cou"Blheiro Atronso 'Peon~, 
m'?•oes rGuJndao conclaem pelo modo si - conetn que até 2. de Maio deste anuo "íorç;l 
gumte: existente ora apen~· de 11.360 praças havendo 

« Sendo C!~ to, comtudo, que a. assemblea p<)r tanto um desfalque de 2 {40 ' 
geral se occupa da. remgação do3 impostos lle Está hoje pr~enchido ess~ desf.lque '? 

. c~nsuruo, lançados pel:u' ~sembléas pr~vin- O Sa. DuQUJ: Es'tllAD.~ TEIXEIRA :- Não 
"~"-""e de oulro.s provi!enctas, quo podem la- csii. "-
Cllttar a dec:etll.çiio de no-,;;, impostos ou 011tro i o· SI\. CJ.nv.I.LUl R!!z.llNDE:- Pois nÀ:o es
~d~lq:e~ meto de co~certar as nossas iin:tnças, tudo. tancion~·•e despea"der com ti. mÜ 0 
dnr]:,í ~ue~~~o ~;:':,~1 ;~à~;? o ~vi~:~~. ~:~1 \'suM~ rlÇ~s-o !j ue se deveria despender. com 
••ta a.asembl" d t d ~ ' " • 
.;Ííes reunid:S" q~e o~;d~::~:u:;d,.:~:m~f: exfcu~~bll:t~c~~~~o ~ ~uodrr<> dese?X'ólou um• 
Ç<lo para cnt11o· procEdendo 1 fó . e emonstrar que no 
fôr 'mais 'conveni~nle aos inbre~C: «ar';o;;ue tempo j;::' cgnse~v&'!~es gutava:~e Ill&m com 
~ia, :tar essa :tssemb~éa da substituição -d~ ~:"1~.00Ô ;:ço.~vt s-!a'f::~~: $6~~ era 
ltnpo de c<Qnsumo, CUJ~ obuli~o reuuio e.u qu<'ndo era. de 15.000 s-a$tavamos 15.000:~; 
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.•' ·dem.os :1 quota. proporcional ao1 met:es e~ que ~ 
..,· . eativewos no poder até or~gen;:~rador 5 do Ja.. Preside nela d() Sr. LimaiJuarte 

ileíro; C? que não fariamos êr:o. gastar maio d :~ 
14.000;000$ com um exercito de U.3ô0 pra~o.s . A'a i1 horas feita a cbm•da, aoham- se pr•· 
(ApoiadostHlcTaaptJ iados. } sentes, os Sn.. Lima Daarte, Ma.tta Ma.ch.a.do. 

O preenchimen to de no3838 forças do terra e Ribe 'ro da ·M enozea, Leopoldo Cunha, Ba.sson, 
de m~r ti, entrataa.to, as:snmpto que devO. lll&re· Yieira. do Andrade. Gonçttlves de CarTaiho, Ro
eer do governo a mais séria attençâo. (Apoio.... driguos Ja.nior, ·Za.lua, .Augusto .Fleury, Al· 
dos . ) Jnoid:. No,...ueira, Jo$Ó M&riano, Contagem, 

João Penido, Aleoíorildo, ll-lanoel Carlos, P e-_Por omqnanto n!o vejo <lli: hor.izontoa tio car- · Th n ,_ 
regados como a.lg~U~.> ""P{'OOtn; não tenho • • - r&tl, eophi o ...... uroona, Ulyo•eo Vio.nna, 

, d Jl" il Crut Gouvôa, Ribas, C&r.neiro tb Ror:ha, Jnv&n~ 
cew o con tetos oatro o Braz e qualque~ da• cio Alves, Alfónao ~Lio Junior,-M.-rtim Fran-
repnbliee.s vizinhas; a gu@rl'a e:oria para todos · B · · 
uma VOI'Uttdeira. cahunidad~ (Apoiadas, -m.uito Cli!ICO; a.rã~ . de Can~dó, Ol_ymplo Vall&.dão, 
bom .) AI v oro Cominha, Adr>Ano Pnilentel,-E•crag- · 

c _ . · • • • nollc T&unay, Louronço de Albuquerque Ai· 
.a.:..zsla nos nossoe lntcre&!es, esta noa lnl.eree- meida. Oliveira, Morei.ca do Barroê e BP.t'io da 

ses das re)pnblieas ,riz.inht.s e.1troitat• d9 dia ota. Villa da. Barra. 
dia os. laÇI!)s d~ amizade- ::. mais ~~g~ro pll-
nhor da prosptu·Idade e gra.ndez:a d~ Amcrlca do Comparecem de~ois da. cbama.d.s., os Srs. 
Sul. Reg-o Barro&, Eepmdola , Generoso Marque• 

Voo;KS:.- Muito bem . 
O Sa . CARVALHO lt!:ZL'*iD!:: - h:to, porem, 

não quer diz0r que no.~· conser\•emos ina.ctiVO.iJ~ 
que cru~em~s: o.s braços, continuando i ncom
pleto o quadro de nOOS&:I forc;as d~ ler ra e 
de ms.r. 

lnColizmente o.inds. por muftos anno-'J e ta lvez 
SMUlofl ha. do s1r u mn. dnra. neee~.5ida.de a ma
nuteu.ç.«o de gl"ande! exereitos perma.nantcs, ha 
à e •er uma triste roolidade a divisa barb>lra da 
a.nt:iguidade:--<ts preparativos de gaerra eondn ... 
zem á paz: si t'lispa.o~m,para. beZlum. (Muito 
bem, mt.eito bem . O oraM,· é f~Ucitado. 

A dlllCuso!o ficou adiada pela hora. 
. O Sa. P~sroli:<tTI! dá. a scgninfA ordem do 

d1a para o d~a 13 de OutubN de 1882, 

t•1w·t• 
Continu•~ão da discuu~o do p~ajeclo n . 259 

aobrc soeie<hdes a.nony.z:nal!. 
3.• diJeussão do projeeto n, 238 dioponsando 

ti~ &XUISJO de ida.de ao tenente F•·cderico O. Ro
driguea: da. Silva e outro.a . 

3.• di·JcUBsão do projeclo n. 16' A protonç[o 
de Jr!&nocl Leoncio de Cas tro . 

3.• diao!IS&ão do projeeto n. 25.5 110bre lieonç& 
a Joa.q aim. A. da Costa Ferreiro.. 
. 3. • di>o.uas;l;o do p'Ojocto n. i 8ü r~etençllo 
de J . J . .Fag=des do Rezende o Silva. 

2.a discussão do p rojecto n. 209 pretençlo 
do i• tenente da armada Aprigio dos Santo< 
Rocn•. 

_3 . .' dl~cussilo do l'rojeoto n. 190 credito ao 
llllmste.rto do lwper1o . 

. 2._' di~cu•oão do projeclo n. 119 crodlto ao 
muusterto da. agricul tu!"tl . 

Ar; maL&riu dt~i 'f.tUtdae paro. a f (a. parte d& 
ordem· do dia 12 do corronta, 

2• pa•'!e (à.! 2 i/2 ho,af ou a .. !u) 
· Ao matorias dooignada• p~ra a 2• parte da 
ordem do dia 12 do corrente, · · 

2.>dlsoanão do projeolo n. I!S da t879 eobrc 
~ommerclo interproYiucial ~~~ tiOrllvol , 

LGY~UtHD a õe;afo à~ 4 3!4 hcrU d• Wl'dt, 

~~- ~' -'-

!~arao do Guahy, Udefonso de Araujo, Joo~ 
Pompeu, Vaz do Mello, Prado Pimentel, Car
valho ReZ"ondD, Souza Queiroz Juni01•, Fer r eirll 
de Mout•a, Amoro Bczcrrl\ 1 Tarquinio de Soa.zs. 
Fer.nsmdas do Oliveira, SoarGs, Felieio ~ 
S:mtos, Alfredo Chaves, Felisberto. Abolardo 
do Britl.l. Martim F rã.neiseo Junior. Sinval. Au
ton.io de Siquei~a., Franklin Doria. Seraphico, 
Gonçalves Forl'o~ra e C~rlos Affonso. 

Ao meio dia., n~ havendo numero l egal, o 
Sr. presidente deelara. nlo hav~r ae381o. 

faltam com causa pA.rtieipada. o~ Sn. Barfo 
da Estancia, C}a.ntrt:o, Coalho Camp.os 1 Ca.ndid.o de 
Ollv&ira, Cam.urgo,9aatello llraneo, Duqua-Es
trada. l'eixeir.l, Gomes de C'A.!-tr,j, Joio Caetano, 
Prisco Par.Ueo, Paolinp de S....nz:t, P e!'oira. da. 
Silva, H.odriguos Peh.ot.o, Sil\""a ~ft.~ra.. Sa.l u.s
tiano, Viannil. Vaz, .Andrade Fig ueira e lgna.cio 
Mar~in• . . 

F altam se m causa parlicip:.da. cs Sra. Araojo 
Pinho, Almeida. P ereira, Antonio Pinto, Aris
LidG! Spinola, A!J'on3o Penna, Alvos d& Araujo, 
Barlo da. L eopoldiri 1 1 Bezerra. do 1\ienezea, Ba
~io de Ar~çagy,.Bulhõ"*' C.arnei ro da Cunha, 
Cruz, Costa Pinto, Diaoa, Frs.nci.Eco Sod~. F. 
B&lizario. Fer reir'3. Vianoa ~ Geminiano. Hen.
rigue MáJ:"q_uea, Joaquim Tay·a.r• \8 . La.cerda 
W ~rneck, Meton, Manoel Porl.ella, Mon1a.ndou, 
~M":itl ~ Mae-DoweU. Pl\uh s Souza, · Par~ira 
C..b"1-al, Pompou, Ruy Daruasa.Rodri&ne• Lima, 
Rodolpho Dantu, Souza Carvalho. Silvia.no 
Bran~.ro, Souza. LoJto, Silva ~laia. T"tn! ano 
ffenriquee, Ulb6a Cinh·a, Posooa Mirsnd& e 
Barão de Ano.dia . 

O Sn. V ScOl\lrtARIO dá conta d9 aeguin1t 

EXPED!ENTS 

Oflicio do mlniaterio iloa negocioa do 1mperio," 
de 1.2 de Outubro corrente, devolTeu~o em 
r .. poata. o aotographo da resoluç18 d~ aa•all!• 
bló• geral que liJ.tera d '!'WD' I áicpoaiçG~ ~ 
lei n, 3029 de Q de Janeiro de 1881, na q_ul\l 
Sua M&re•tadt o lmperr.4or GOlU$nl9, - 1ll· 
telrada, o111cb ndllofle ae ~ll&dQ , 

Vai A im)lrllnlr o Gcsulntt · 
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Projecto 

fStl2 - N. ~ 

2~ SJlS~:\0 

-A COWIIIÍioilO de (•zenda CXlUUÍMU :l petiçilo 
elll 'llle o Dr. CAotano Joaquilu da !:iilv~ A Mujo 
relJuer pat·:~ suas filha~ menol'cS o tuout•:-pio 
que devia caber a ~Utl mullwr, já fnll•:cida, filha 
do finado chefe de esq11adra Antonio l'cli:t Cor
•·êa de Mello. 

E considerando que, emlxra •J plano de 2.'J de 
Setembro de fi% nl!o coneeda monte-pio :is 
nolas dos officiaes d:. armada nacioual, casos 
totu havido et•• riue, po1· e<)Ui<h de, o poder le
gislativo julgou dever abrir e~cepções ao rigot· 
desaa. regra. ~;<rr:.( ; 

Considerando <jUe igunl ftm<l:\men lo •nilit:c 
em favor das filhas do peticiDnario, porqn>~.nto, 
alé1u de scrcm.aetas de um di•tincto servidor 
do Esládo, _neeess ib•m da J:r.lÇ:l ,-cqncri4n. para 
C.,y.a.·~m fuce às dcsper.•s da >ua cduet~çlío ; 
Con_eidoro.n~o q.ue d';~ohi não veu\ onu.., a."lgwu 

ao tliesa_uro pubhoo, porque riJ monte-pio for
mado ·pelo chef~ de esquadra Antonio i'elix 
Comh do. :\follo não goz•~.1.m sua viUI·a nem 
lillla. :flUw., mullH:l~ do pcticiouario, tp.tu a elle 
Lin_!~m -d_irci~o. é a cmnmiseito t.lt! l'at·ccct· •tuc 
tse :\dot>La o s~gl\iute pr,1jecto : · · 

A :tssem~l~~ ;;et·:tl ro' olre : 
:l,·t. i. • E' conccdi<lo às wcnore& l!:~rloL<•, 

ll!a_ria Jos_~ e NoJmia, rcpartid&Ul·mte, o lliOnle 
p10 ele seu a vil u "chefe de csquadr:~ re(or:nado 
-~n\onio Fdi~- .C,n'ê~ de Mello, j1\ \'&lleeido. 

'.Art.: 2, • Rcvoc;1un-sc :<> dist>osiç.ÕGI em con
trario. 

Paço a .. C:lllllll'l\ l kH rlep l t~ulos, 12do0utuhro 
rlc !3$2.- Pr~<lo Pimentel.- Ca;·IQa V a;; rle 
.Vcl!.n. · 

U Sl\.. ! 'l',};:itu.~:.~· .. rrz thi pJra urdt~m (~.o dia 1·-1 
olo Outubro de 181:1'2: 
. '~tm>~enL:i~:lo de rc'luc.rimcutos, projoclos c 
tlld iC.:l.ÇI)CS. 

J1i~Clt8siíO okHOtjUUJ'illl"n\o~ ;t;ii•tdos : . 

.\t;-U 00 DI.\ H ll~ ou·ruuuo oiC i~:! 

. l',-c.id•ncia elo fN. Lima Duarte 

A's H hora&, feita a ch"m:~da, ach·à~-~e pre
oontes os Sra.: Lima Ottarte. Ma.tt:J. i'llac1lildo, 
Ribeiro de Menazos, Loopolrlo Cun h:., lla .. on, 
Barão de Canindé, Vieira de Auilrade, Gonçal
Vll&.de Carvalho, R ibas, Peretti, J. Pcnido, 
VLeerdn WerueeJ<. Olvmpio Ylilia.dão, Zama · 
Ulhô:r_ Cint..,., Ro~i~-~· 111,!1-ÍOr, l~go B:>.: ros: 
Carn&ll'o da Roeb.o, Moraira d<> Bar•·os, Alfredo. 
C~aves, Frm1klin Dorin, Al~oforado, J.ou•••nço 
d.e Albuqusrq ue, .0.1\t,Lro Cam'inhn, A il'óri.io" Celso 
.(unior; Almeid~- Olivcir!\ o B~riio d" Vilht da B4ri'Ji . ·· - ... ··· ---~ ... . .. ·-- · . 
-~-CompsrecJJm U6pois dá chamada, .os ·Srs. ·, 
AJI'ii~sõ P.iii"õn, · .ADélr:ida . Figuolra, · i11meida · 
·M""<>iuétrõ.; Paõioo . l\fi'miida, .\.IJ~tlrdo tlc.Biíto, 
Sinl'al, Mauocl"Cài-loo: "'CtÍiz"Gó;,;,ci:i , E.;ci\i'. 
gnoll~ Taunoy, 1\fão;H, ·-Felid9 · ·1~-. S:lnt<J~. 

Sotu~ Quah·oz. ~'ilho, Anto~io de Siqneh·u. 
l~odr•gues Penoto, Ruy Blrbo·•a, Tar.juh1io 
<!e Souza, S..r~phieo, H.odci~uee !.irna, Josú 
Pompea, Tertuliano Honriqu2s, Metou, Duqu.,. 
Esmd:. Teixeira, Soares, lldefon;;o do Araujo 
Fernandes do Oli>eira, Carlos Aft'onso, Ferrelr~ 
de l\!onra c Gonçalves Fet'reir~. 

Ao D'leio di:J, não havoa.do numero legal 0 
Sr. ]>residente d :clara não havei' ses·são. ' ~ 

F~llllm sem cnuso particip~da , os Srs . Barão 
da Esuucia, Cantão, Coelho C.1wp~. Candido 
de Oliveira, Ca~urgo, Caatello Branco, G)ll!O$ 
do Castro, [gnncío Ma.rtin;;, Jo~ Caetano, Prisco 
P:u-aiso, ·pl\nlino de Scmza, Pereira da Silva, 
Silv,; Mafra, S..'11n•tiano ~Vianna Vaz. 

. FaltaUl sem CllUS.1 participada, os Srs. Addn
no Pimentel, Araujo Pinho, A.:~gusto Fleury, 
Almeid~ Pcreir·a, Bezerra Cav .. lcanti, A.otonio 
Pia!o, Aria"tides Espinola, J\lves da Araujo, 
Bar-io de Anadia; Barão do Guahy, Barão dn 
l,.egpoldina, l:!ozerra de M~nezes, llarão de Ara.
çag~. Bulhões, Carneiro da Ouuhà, 0dr!albo 
R.ez.endo, Cr•nr., Costa P into, Contagew, Diana, 
Espindola, Fmneisco Sodt·e, F. Beli"Sitrio, F•Jr
reira Vinnna, F&Iieberto, "Gl~inilliano, G:Htel'<J.SO 
Mar<1ues,. H~nl'ique Mal'•tUc•, .Juv•Jucio Alv~s. 
Jo.•ó M~ri~nno, J"'"l_'Üill Tavarc1s, 1\f"nool Por
tella, Marlim FJ·•nctsco, !lfnrlim.Yranci•en !li
lho, ~lont.\ntlon, Mac llowel, Paul a c :>ouot.'l , 
Peroira CàlJral, Prado Pimentel, Potupeu, Ha
ti•bona, Rodolpho Oanu• , Souza Car.·nlho, :::il
viano lh·"noliio, Souza J..eiio, Sil VI\ Ma.ia, 'Uy~
scs Viannn, 'l'hcot•hilo c Va1. da Mello.' 

O Sn. i• S;~ctt~·rAnlv da ~ou ta do seguinte 

l~l\Pt:DlENTI> 
Olti~io6: 

no minist .. .n·io dos ucgocioa dt.L guorr-.l, do t:.! 
de Outubro oori'Ont.l, <lcvol-!ondo compct.:ntc
manlo inforrnad~ o rcquú,;i~:~tcalo c::c qu" M:• -
nod ·Thomar. tios Santos t'Cd.; '-' con~•s:io d-l 
olat" do c1üo .lra\t'." lei .n. i2G-l tlo .8.cic .Tnllw 
de 1865.- A qu01n fez L\ re:tnisi~-ãú (coulllliB-
si\o r! c mariliha e guerra .) · 

Do Sr. 1° ~ ee•·etario .do scn~~o. de .1-3 de Olt
tubro corrente, roinmnuicando consta•· ao .,. 
nado que for~m S.'\necion:idos os autogt'apbos 
das resoluções d.'\ asselllblea garal rel&ti,~I.S 
á matricula dos csruda.ntes Alberto Gomes Ri
beiro do. Luz, Alfredo da Cttnha Buouo c Juli
de Barros Raja. Gabaglía; â concas•io dQ li
cença ao professor do imperial collegio tlc 
.D. !:'edro ll, Manoel Pacheco dn Sil:ra Junior, 
e··oom assim .as que appro;·am as t'ensões eo!lO 
cedidas aos soldadosJ,o)lrençn P e1·eira d'\ C,sta, 
JusLino diL Silva Campos, Pedro Rogerio de'Me
ne<e& n Antonio Miguel dos S~nto3.,.,..Jntei-
rnda. - . 

o sa. Pr.;Ei!t.OENl'E dó. .para OI"Jem. do. d.i:L lG 
de 011tubr.o cm•t-•ente o. mesma dooignad• p.ra o 
di"' "13,l:t.nto Ii:a primtir,, corno ri~ sa;::unda p.rlc; 
aqC!!Ce~-~ndo., ll!> tini da ~~ pnrLc a i" d\scu~o 
do pro.1.~ct.o -~· iB~ de l~2.:r.~ l~t~~;ã ir!l'ã".~ 
dado da S:lnla . Cã~~ de Muencordut. da C1d'adc 

·a~Vret·oria.· · -----.. .. " .. .. · 
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Presüte;zcia doS)·. Lima Pum·te 

S\J;\i.\JAR10.- RXPr~u:nr::.- RciJIIO•·im~nlo ~ elo.; Sr~ .• \l· 
JMidu c üJj,cir:'l, l'Cltrct.ll,A.nton·•o o.\~ Sl~J ntl1'a., Ju~é M ~~ • 
l'i:mno C UJy;:so.; Vi.;e.nn:l.--ôBD :!~ n;> or.A.-COoUn.u.~~.::tD 
d:t .U.$Cil:i:~Iln 4o prlij ecto n. 9,39 remcnJJS U6 Selt:\llOJ 
~l)hn~ sqcied~•lc~ :tn~nJlllJ.S. llocvloJ•imonlM i!o~ ~~·..t. 
Z:illu. c Andr.tdc Fl~uc.ira.-- ~~ dí:>eus.i!l\J Cu \lt' ltj ~·~l·• 

,,, !l.~. Jlt'OliUl~~o do tcueuto l:totlr·i_;; ltc,. •L"t. Sil\·:'l !! 

c~lrog. - ~:'!. di~~rtc:.:.:to da projet.to t1. fji~ A. soluc alma· 
x:trifc do hO~l1ibl n1ilit:ar. t-:Jiec!l'J':tmM~(I o \'o)t.tr:io.
::~ di;;eu~ã:o ~lo \}rojceto n. 2:i5, lJroton~5:n •I ti J. A. d:1 

F~ltam • aew c~us:t participada , os Sr • . 
Almeida. l'tre it~•. Barão de Anadill, .A uton io 
Pinto, B~•·•lo do Guahy, Barão <l.~ Loopolrlin~. 
13al'M ele '\raçagy, Cruz, Costa Pi nto, Hen
t i<ttiG 1\brqucs, MOlll(lndon, PG~eit'l!. Gnllrat, 
MM-Dowell, Pompdo, Hodolt>lto DanL,s, Sou ~" 
La~o e Silm 1\iai-.. 

S;io liclns, poslft• em tliscl!ssüo Cl npprov~<bs 
som dcl>ate :u. antas do~ dias i Z, 13; e H el eJ 
Outllhi·o <.lo co>' rente. 

Q Sli .. ·L·' SE<:R~T.\.nto d~ C'OitlfL •1·; t'<!gn.inlc 

RXPfWlE!\'TE 
t:C.l~ r~cn·oir~.-~ di3oe~s.sio Ilo \•rojot'tn n. ~!J. t)rC· Olfi.ciO$ : 
lo•{!ãO do len!!llle A. dolO Sl.ni.D' Rt~eh:t.- la t.li seu•:o::io 
l o )>roill':to~>.l~, so~roJ. J.l•'o;undo• do llctaodc e IJo Sr. 1> sec•·et~>rio do senado, tle 13 de 
Sil v~ . ..:-3-'l C.iscus;:io do (lrojcet'!- n. !90. ero.litiJ no mi· OutnlJrO do corrente, rcrnettendo, cout emoJHla~. 
11islcrio do impõrio. Disco r* tlo Sr . An tlr~~lo flg u eir;~~. t\ proposb do SO\'&rno que fi:t:-t us <le-s:pe:tn do 
_ ,.~.,'J'lln\ t~r.-n. D.'- os:.DliY no N~o.. - Fínr.:i.o ,\~ rnr~~s nu.nistc:n·io da. agricultura. p:u-a o cxcrcici9 dt~ 
d• terra. Disturso do Sr. Gon!• hos Carr<tlho.-Grdom i SSZ-1883.-A. imprimir· . 
J< dio. P~"' li do Ootu~ro de t'll! . Do mesmo Sr . sQcret:trio, de 11 de Outubro 

do COI'l.'en.«>, r c10ettondo ~a emendae do PA~nndo 
A's i i homs feil:l. n chamül~. achnm-se pre- á 1.ropost.1. do governo <JllC fix;~ "despe7.a.do ·mi

scntes, o; Srs. LíllJ.a Duarte, Matta M:>chado, n ielerio da faZllnda para o cxercicio de iSSZ " 
J(ibdro de IoicMzes, Leopoldo Cunha, Viei~o. ib'1l3.-A imprimir. . 
t!e .-.ndrado, Gonçalyes de C~>rva.lho, José Mn· Vdlu ,; mesa, são lidos, apoiado~, [)()8\os ~n: 
rh nno, Antonio d~ Siqueir;J., PereUi, R.Lisbono., d d lx · 
Mor0ira de B~rros, Tb.eopllilo, Slnval, Rodri- disc,Jss3o e approva o~ sem e at~ os scgumtc• 
z•es J unior, M~rl.int Franciseo, J. Penido. RCI)I!Ci'imen/os 
Alco/orado, .AugasLo F!eury, Bezerra de Me, 
nezes, Ama.ro Ret_&.,·a, Lourenço do Albnf}uP.~- i Requeiro c1uc ~c peçam l\O govõr>lo, pelo 
que, Olympio Valllldão, Prado Pimentel , Vaz ministorio d~ ~gricultnro, informações dos mo
de Mello, Za.tna, Almeida Oliveira, "Almeida, tiyos qne t êm obstado à co1npanhin estrada de 
Nogueira, Manoel Ca••lo>, Rodriguoa P eixoto, Jorro da. Loopoldina .de f~ze~ • s<m aDrviço mu" 
Uly••e• Vianno, Espindola, Lacel•da Worneclt, tu~menle com a c<le D. -Peiro li, d~sda ·qne 
Joaquim Tavar~•, Ribns, Passo.~ de Mirando. o utUisa-se dos 2ll •lo <le nbatin1entn, conforme o 
Alfonso CeLso Junior. - art. BO das tarlf.~s de~ta, ~,de outl'OII favorGs 

Comparecem, depois d~ chamada, os Sr.,. S. R. -Sala d!\3 sessões i6 de Outubro de 
C&rneiro da. llocha, Generoso Mar<tuea; Cruz l882.-8eareJ . ., 
Gouvea, E•er•gnolleTaunay, MB,ttim E'•o.néia.e.o < Requeiroq11esej:un solicitadas do gov<? rno, 
Filho, Ferreira Viann~, lldefonão de Araujo, pelo 1ninisterio da fazenda, informaç~es dos mO• 
Maciel, Jose Bonilàcio, Ah~lo.rdo de· Brilo, ti~oa por que a eomp~nhia cstraria de ferro !111. 
Rodrig11s8 Lima, Juvencio Alves, Soares, Souza Leopoldina não paga o sello fi>to dos innuD>eros 
Ctrvalllo, Rego Bar1-os, Souza . Queira• Junior, reeiiJos pa•oruloa diariornente por qua.ntiis re
B~r-io da Villa da Barra, Bario de C&.nineló, cabidas na.sual'Oeeba<loria.-S . R..-Srúa das 
Ta.rquinio de Souza., Carvalho Rézendo, F't'an- sessões, :16 de Ontnhro de i882.-Soaru ." 
klin Dorio., Fl!'neisco Sodrti, R:ay Borbosa, AI· 
fPQ<Jo Chaves, Ferl'eira de lltoura, COM•gem, O Sr. Alm.eida. é Oliveh•a. re-
Pacla e Sou:ia é Serapbico. · quer e a c&.mara. a.pprova. urgenoia. )~r 10 mi-

Ao. meio di' acband~ presentes 64 Sro. natos para n~ sessão seguinte tratar .de um 
deputados, 0 Sr. px:e_sidente abre a ~o. aasu111plo i mportante rew.tiva:rnente no Mn-

rinbito. · 
Comparecem depois de aberta a .sessão os 

Sro. Felisl>erLo, M&n<>el Porte\la., Adriano () Sr. Pe~·e-tti req;,er e a c~mara ap· 
Pb:nentel, Silviano Brandão, F clicio dos Santos, prova urge!lcia por fO minutos. para,. •~~e ·pre
Carn.eiro. àa C)lnha, Gon.;:tLI.ves Ferreira., Ter- sente se:;lllãO, tra.t:..r de assmnptós inter.essa.ntes 
\ulia.no .Hemiques, Meton , Ferna.ndes de Oli- a província de Pe"!l~IIIbuc? · 
v eira, .Alves de Araujo, Diana., Carlos Affonso, 0 SR.. p 11 ESID~NTE : _ Tern a palavra o Sr. 
GeminiaD.o, Andl·ade Figneira, Duque-Estrada. PerQtU. 
Tei:.:eira, Araujo Pinho, B alhõGs, Arietidea Spi-
nob, AffoliBo. Penna, Alvaro Caminha, UlliOa . O Sr. Pe;etti: -Sl'. presiden ~e, vou 
Ointra e Frânciaco Beliurio. .occapar-me de modo r esumido, como .m~ po_r-

FaltaUl .wm. causa p4rticipa.da., os Sro. Ba- nútte o. pequeno &$paço de tampo qu .foi-me 
rã.o da · Est.anei:i.; Cantão, Coelho Campos, Ca- concedido, . .!e ass llmptos; para o• . qli;i.~s . jà 
margo, .Caildido de Oliveira, Ca.s telle Bra.nco, tive . occaái!!0,_4e cbwnar . a a ttenção d? .ca-
13omes de C3J!tro, Ig nacío Martiiu, Joá!) Cao~ mi!ra, na. disc<iésão do orçamento da ~gricul:.. 
t,.no, Prisee P&l'áho, Paulino de Soui&., Pe- tu~<>. . . , " 
reira da Silva, Silva Mafra, Ba:saoo.. Salnsti- Referir-me-e i, em primGiro log.r, âa tarifas 
1\00 e Vianna Vaz. · · ~:>. estrada d~ feiTO !lo Limoeil'O . 
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;~m vrincipios rla. s~ssiio passada, etl cal- o Sll. P.et\ETTt: -l~m t~rmo• ainrla lll~is Pê-
gun~ collog as de deputoçíio, r1uc se senta,m s~:.midos _qu3•c podir " a.ltenção do nobre mi
noota ]}aneada, chamámos & atten~ão do nobre nistro da agrio•ltura p•ra os tr~balb.oo do pro
ministro d9. t'.gricultura para as t~rifas d~- longamanto da estrad.a de fet•ro do S. Fra.n-
quella es~r~da ; fizemos sentir, IJO< ttrgumentos cieco. · 
qu.e ierira.m o espirito de S. l~x., a inconve- N\)tá.!D.os aqui, na-diseussã.oa que me ~~feri. 
niencía de permanecerem e~s tarifas eleva- que e••e• trabalb.oo precisa.v-am. da maiot• at~ 
das, como oe acham. . · ten~ão do.gcverno. F:mquanto •o prolongamonto 

Elias, em rcla.ção a alg~ns pontos da. zona d> est~ada de ferro h Bahia, começado qu:tsi 
percorrida pela estradt de ferro do Limoaioo, ao mesmo tempo, offerece ao tra_nsito ceree~ d·l 
sao q"asi probibitivas. Assim· asseverá.mos 100 kilmnetros, niio ha no prolonga monto da do 
que do Li.tilo~iro, ponto termin·,~ I dâ estrada.. S. Francis~o um s6 kilom.e~ro entregue ao tl'a
,·inham cargas de algodão em coe tas de animaes, fego. 
porque os productora> procut·ava.m este meio, A.signalamos como causas desse atuzo a 
julgando-o menos oc.eroso do que o trausporta desíd ia. do empreiteit·o, que nãJ tem encontrado 
pol1> cotro.da de f o"' o, . do par te do engenheiro fiscal n precioa cor~ 

S. Ex., depois de tre• z:n.ezes da primeira. recç.lo, e m~is, do que isto, nO. certeza, qne 
reclamação, dirigiu um ;viso ao preside11te de tem tido esse empreiteiro, poractos successivos 
Pernnmboco, recommen~~ndo-lhe que nomeasse do governo, de que o procedimento en ' rgico, 
urna. commissã.o. pa.rrJ. tra~t· da reducção <la.s ter que para com elle emprega.s:se um engenheiro 
rifas. Ea~a comm:í"ssão foi nomeada e deu o seu eq~ ehef9, não. seria. deviáament~ confirmado 
parecer, que ha muito ach.a-se na secretaria da I pelo governo geral. (Apa!·tes.) 
agl'icultur~; mas nada se tem feito ~té ao pN- Depois de uma epoco. de condescenden-
eonte. cjsa por pat•te do engenbéiro gm_ chefe, no 

Convencid~ de que pouco deveria esperar minis teria do Sr . Buat·que de Macedo, com
do govarno, dirigi-me oo superints"ndente da- preh.endendo e'!Se empregado que encontrar ia a 
quella estrada, procurando saber o motivo por noce•s·>ris. conbnça para a sustents~ão de setts 
que S. S, não quizera fa.zer p&t•lc da cortunis- ac tos, principiou a. erigir . o c llmprimento 
são, qllQ fõea nomeada p~lo pt·asidant~, c esse dos deveres do empreteiro ; mas tanto IJ"lston 
distincto empregado respond~u·mo que, pelo pa.ra. qnc fosse removido e substituído ultirna
contra.to, emquanto t. estrada. em dous annos mente. 
suooessivos não dêsse renda snpeL·ior • i2 °/0 , Espero que o fbcalit.a~ão fro11xa não conti
ll~O poderia o gover·no exigir u redueção das nuari. por p>rte do· 11ovo eng,~nheiro, e que 
t.arifus. assim t~rà expliead~ o facto que nnrt•ei d, te-

Tenho a notar simplesmente o pouco cui- t•em aido l'ecebidos pnrn a 2• secção daqueiic 
dado, com qlle sõo feitos estes conll·litos, em prolongamento poHtoo telogrn.phieos que tinhnm 
que não sio acautelados os inte,·es;es que prin- sido eaneiderados impresta veis pelo engenheiro 
cipalmenle deveriam te1· em vista. V. Ex. com· da ralerida uec~iio. 
prehende que, em uma estrada. que começa, fi Lirniro-me a •:edir a att.e!lç~o do nobre roi
muito ra.r\> que em dous o.nnos succossivo~ se nistro dn G.;'ricui~11ra p~ro. o r&latorio do enge-. 
obtenha renda superior ~ i2 °j., sendo a taL'ifo nheiro 6111. chefe do prolongamento, <J.U B foi 
elevada a po11to de des1·iM· os p~Oiiuct~s agt·i- apresentado ha cerct\ de tres mezas, s~tlsfazo.n
colas. d1>-so po~ esse meio o p2dido que fir.emo' de 

Entr@t!l.nto o superintendente dess• estt•ada informaç~o. 
affirma-me ~ue est..rã p:-ompto a convir em a!- Baa\ard osta hiL11ra para que S. Ex. fique 
g-uma reducçl!o no preço d~s tarifas, nom~ando· a pat• do modo por que telll sido feito o tral>a
se pnr~~o e1se fim urr.~ eouunia;ão de que fnçam ll1o do mesmo prolongamento. 
p~rte "gricoltoros daqu•'li" r.ona, porq11e elios, Quero agora fdlar de nlgnmas nomaaçõ~a 
conhecendo, níto só o valot• dos diversos produ- que vito sendo feit"' p~ra " provincin de Per
elos agrícolas, mas as distancias do• logares om n'mbuco. 
que .são c~lhi,dos, pcderão com mais compe~ Quando o miniaterio passado foi substitaido 
te neLa det~rmL~r um jusb preço ptt.rôl. o trans.. pOL" este, ouvimos queixas d t: L·eacçio, e tlihez 
porte ~os dlfferen.tes gen()ros. . . por isso, na. discussão qna hottve por ocMsião 

Assun~~ ex~mplificou~me .~ dJ..stmeta gel'enté de apt'esenta.r-s~ o novo ministerio, fizerar:u~se 
q_ue o mil h.~, o algodão, o fEIJãO e alg uns outros promessa.s mui lo tepetidas, ~até co 'li a sega
genaros nao podem euppo~tar para o transpor:-- r.mça da palavra de Sua Mageotade o lmper~
te _a mesma. taxa- que -o a.ssa~ar, p ara o qual a.o ehefe da minoria~ de qa~ o novo ministe l"Ío 
reconhece ser elevada, e eu Julgo na cessaria accentuaria um& politica da moderação. 
a reducçii:o. Entretanto passe moa aos factos: 

Convêm igualm~llt~, n~ reducçãÔ do trallS- A !lomeação, quo acaba do >ar feHa para a co· 
porte da :reneros, que sojnm !cvt\doa h cidade· marca. ne G~tan hnns, do jníz municipal Mello 
para o interior. Pei'toto, deixando de ser reco11duzido o jniz 

Nestas eondiçlies, p~receu·me conveniente ~unicipal Alves Lima,~ uma c~orosa injus
a.nva.r, & lembrança. a, governo par& ue se hJa contra .e&te, e Ullla I.mmora.l.laa:de. e~ reJa
nomeie uma commisolio nos termos inffilcados. çao ao t\omeado, q ne v~1. exercer JUr!~çio n~ 
Qual<Jner qne seja, a redueção d"s hrif~s no3 comarca em que. seu pat e o chefe po]tltC?· • 
conv1ro.. O Or. Alves Luna, findo .o 1• quatl'le:nmo, VIU 
.· 0 ~ A . .a •.na reconducção reclamada por liberaea e con· 

' 1!.. LCOFORAOO :-Apota.do. oervadores. 
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o S:a. SEaAFHrco :-Es~e moço é um dos I rn., não G•pel'ei de S. Ex. a• fa~lada• r~~orruus; 
chefes do pa1·tido con5ervador na localidade. ma.s esperaya da. su~ P"Tt) ma,. .energ1a para 

0 Sn. ALCO~OR.lDO :-Nã& apoiado. rocus,r_p~etenções po~c? _conv~meutes e con• 
· . · " f<.> ss~vel' dos seus co-reÜS'Jonal'lOS (Apartes.) 

O S!t- ~ERET'rl :.- O nobre deputado tenh.a. A deslituição do Dr. Alve1 Lima c a nomcn-
a pa.c1encla de ouv1~-me. çilo do Dr. Mello Pehoto para a comarca. onde 

o SR. SER.!-?l!I~a :-Hei de ouvir e-hei de o pai é chefe politico d um facto quo constará 
respoi1d0 r. · • · do meu di•curso, e que o nobre dcp~tndo quo 

.O SR. PERETTI : - Allega-se semelhante me interrompe poderá refutaJ. 
inexactidíio para snustitui!-o por um juiz mu- O Sa. SEr~u·Hrco :-Ha alguma couso. eontr:~. 
nicipul, cujo pai é o chGfe político da locali- ell~ ? 
dade- O SR. PERE'rT1 :-Não ; ma~ o nobre depu-

O Dr. Alves Lim.acxercca ~oraute dous qua.- ta.~o julg-a muito razoa vil esta nomea.ção, que 
tricnnios o cargo de juiz muníoip1l naquella entrega ao chefe político o illho, juiz na looa
ca~nnrca, e poa>o dizer que elle nem som1>re idade 1 
procedeu a contanto de conservadotes rlaquella 0 Srr. Ur.YSSE:S Vr,INN~ da um ~parie. 
loc.alid.ade, potq ue ~aLes de tudo eL'~l ma.:;Ist;a .. 
do ; requerendo a sua reconclucção, junLo u 
attestados, que o •bonaram. 

O titulo de oh efe de partido, que lhe q ucrem 
âar 

1 
não passa de uma iuvenç:!.o Lle quelll que:-

qu& elle !Gnhn partid.o; foi o msío. re~ito, do 
substituil-o por um outro juiz municipal, filho 
do chefe do partido liberal da localidade. 

Não q ue1•o a acentuar q nem slto as inflm·n
cia~ politieas liber~a• no H• discdcto. 

Os SRB. 1lLY5SES VIANNA E SERAPBico:
Póde accentua.r. 

O Sn. P:r!RE1'TI :-A caroar~ na discussão da 
eleição de•se dístricto deve ter tido algum~ 
prova do medo por que ellas procederam. 

O Sn. SERAPHico:-Si que<", euestouprompto 
para diocutír a.· eleição do H• districto. 

O Sa. PEI\Ern:-Não quero trata.t· da. ele;,ão 
do i!• districto, porquo ti um fact~ julg~do l'cla. 
eawara, e o nobt•e deputado acCltpa. digmmeate 
este loga.r. 

O Sa. S"F;IUP!!ICO d.t um a.p1rte. 

O Sn. PERETTI : - O· q ua quero moslrar 
simplesment~ é que o proceqimento do g-Merno 
não corrosponde âo promessas de modera~ão 
que aqui no• foram feitas. 

Os Sns. Sl!:R.tPalCo li: ULYSSES VIANNA : -
...- Porca.ue~ 

O Sn. PllllETTI;-TI·ata-se de um magiatr•ado 
9.ue t.em procedido dignamente, e a titulo adrede 
lD.Vetttado-de que ó chefe de parHJ.o, pNlerem
no por um outro, filho do chefe político da ]o
calid~de. (Apartes.) 

Sal que não h um direito perfeito pau que 
nós possamos exigir do ministro da justiça q_ue 
paute as nomeações que tem. de fnzer pela nossa 
vontade; mas nós temos ·o dever de as.>i<>nah.r 
a~ iojttstí~s que o. política de moderaçã~ pra
tica. \;ÃPOtados e a:par_les.) 

Acpu temos nós uma outra prova : tendo va
gado o lagar de escrivão de Iguarassú,que estava 
s3ndo e-x:ercido,no impedimento do serventuario, 
ha_20 annos pelo _intelligente cidadão o Sr. Mel· 
ch1.1.d~s, P"recia qlle, po1• oq uidad6, esté homem 
de_ver1a ser nomeado para o logar; entretanto 
for nomeado wn terceiro nã-o sendo attendidos 
pelo preoideute •~rviços de annos. 

Sr. president~~ qu~ndD vi occup_ ar tão digna
mente a pasta da jllsttça o. Sr, conselheiro·Mou

v. v.-50 

O SR. P>'RK'M"f :-Tst.o cahe a V. Ex. liqni
dac, pot·que oonhoce o facto ; eu trato apenas 
daqnelle a qu e me referi e dos quaes tenho 
perfeito conhecimento. Na tribnna e na im ... 
pt•.:nsa é n :-:.sso dr:o.ver clamar contra .as injus
tiças. E' o unico dir~ito dos 0pprimidos. 

Termino, Sr. presíd1 nte, com o que di$Se : a 
poli,ica ue mode,·açiio qo.c uos foi prome~tid~ 
contrs.st.a. com a de 1"ea.c~ão que SG és.tà c:::r:ec u. .... 
tando. (Apo ia<los.) 

O Sr. Antonio de Siqueira:
s~. presidente. no ultimo dil'. de s~ssão tomava 
eu assento nesta bancada, 9.uando V. Ex. cha
mava a attençao d·• ~ommiasli.o de orçamentos 
para uma recla.mlição que acabava da ser feita 
sobra negocio relativo áqnelle ad<litivo que foi 
separado c ma.ndado !>. commissão pnra dar ~a-
;.- :~cer. 

Eu não tinha olivido ar .. x:lamaçao·, li-a no dia 
seguinte no Diario O tficiaZ; mas, um& ve~ 
que V.lh. chamou aattençã:o da ca.mara para 
e>sa recla:rna.ção, pe~o licença par,\ dlll' umn 
e:s:plicação. 

Como membro Ja commissiio de orçamento, 
simpleaoo.ontc, eu não padiria o. p:~hvr11 sobr•e 
o assunlpto, como não a pedir~m 01 outros meus 
collega·; de commissüo. 

Cada dct>utn'lo tom o direito de âz~1· ns l'e
clarna~oos que entender eonvo11ientu, usim 
como tem a commisalto de aó responder qunndo 
julgar eas:ts reclamações fundad3s, 

Mas, na qucsldo de que se lro.tu, ~ pro1·iuein 
de Perna~n buco tem os seus interesse• vila e• 
eomprQme ttidos, e muito mais que todas as 
outras; si as leis pro~inciaes cont&ndo impootos 
de impo,lação, fórern revog-oda•, o desfalqu6 
no orçamento provincial em Pernambuco se.ci 
m~íor do que em qualquer Olttra província do 
lmpcrJo. (A.poiados.) 

Ol'a, nessas condiçCes, a. qualida.de de depu
bdó por aq uella proYincia, accrescendo à de 
membro da commis;ão de orcameuto só por si 
me obrigaria a da.r uma eJOplicaç!o 11.0 chamado 
de attonção de V. Ex. 

Mas ou tenho razão ainda mais forte do que 
esta, e é que, si eu guardasse llileneio depois 
das observa~ões do V. E:s:., representaria o 
pap2l de desp mado em um questão na qual 
ninguem foi mais in t.eressado do que eu, a 
ponto t~l, isto é, d~ tal modo a ~onsideraQâ'a 
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do desfalque no orç8lllent.o provincial de Per- da. provincio, é diaeusaão de s-ab!-nete e a .nio 
nambuM actuou no me• es~1irito qn e foi esta ": assignaturtl do sea nome na med•.da ~ropostl!. . . 

· · fo Entretanto, si eu guardasse sil.enc1o, depo1a 
razão principal d1 opin1ão . quo llve e que 1 da. observa""o de v . Ex .. , n. g. uraria de adorme.-
eonsagrada no primeiro addii!\"O apresentado é .,.. d í 
me•a po•· occa.silo da discussão do orç•m.ent~; cido n~ questão que ~ num e pre erencta 
e 

0 
qual pretendia !'nicamente a legalu•açan preoccupou, e que m~i\0 aériamento tem im-

d ·'g r ~er. es que resta pressionado o meu espmto. 
o statu quo por ma.1s"' 111 • ~ • . - ·v. ":~: . comprehende que não é sup""rtav. el vam do actual e:s:e"rcicio, passando os 1m postos "' r· · - na. nroa. """içiiO quo impor~:> . em tiio grande Ln-provinciaes sobre •mporta.'?'-o .. ~ercm p..gos r-

reparti<;ão geral , o <J.U? J• serm um pe1ueno jualiça. tod 8 1 
nllivio para 

0 
eommerc1o. . . A questão ce~ a & r az o occllpa. ~laa -

mente o esp1r1IO dos meus eompronc1anoa 
Ora si foi. esta a consideração pelo daafa.lque ~rque 6 gr<l.vi.s~ima. para. o.quella terra. e nu 

do orÇamento p rovincial <J.UC actuou no mea Julgo.monto dos se~s represen.ta"!'tes eu com ~r
espirit.o l?l'ra. ~r aquella opin ião ~<].primeiro ado toz:t arr'scar-me-1& a ser lO JUStamente Jul
diti,•o, cllvergmdo por essa occaBlllO di? honr~o gado. 
presidente do conselho ? ll~ meu allllf!? e th.e- Mas, v. Ex. sabe, a revoga~.iio de.o leu pro
t incto collego. de conlm>ssao o deputação o Sr. vinciaes cautendo imposto• dR importaçl'<o, era 
Dr. Uly••cs Vianna... cónsequencia natural do auspenção do9aes im-

O Sa. P~l!SIDGNTI!: : - Si V. Ex. quer de~ post.oe por ;~.ct.oa ~o poder e;tecuti-.:o. f?o.apens.'\ 
r~r..,.e por maio t•mpo acho molho1· vcdir ur- a cobranÇA dos tmpostos tnconstlt~ctonaes e 
gencia. affeota a 'lnestiío ao pad•men to, eale on revo

~.ia a• leis ou o acto do governo. UJna de duas, 
O Sa. ANTOtiiO nz SrQui!:rR.A :-Foi '\i · Ex.· porque comprehende Y. E:<:. mu~to ~e" que a 

c1nem pt'010cou esta explicação. V. EI. cb:>.mon suspensão Cl'a u w aciO lodo pronson o; dlll!lle 
a :1ttenção ~ commissliO de orçamento de que que ao parlamento fosse affecta. a q~aatii:o, este 
faço parte, e eu esto~ dan.do a~ razões por que liavia de deeidir ou revogando as lell que con
nlio posSO guardar Sli CllCt O. dtanta dO chamado sagra\"a.m taes impostos OU reVQ~ndo Ó ll.clo do 
de v. Ex. governo. Desde, r:ortim, que n.ão r<IV0$'011 o àe~o 

O Sa. Pli.ESii>ENTE: - Eu. re<pondí a.o nobre do·governo a. r<>vogo.ção daG ~e•• refar1~ do~•,. 
deputa.do que ·a commissão tomaria e:n consi- se seguir como conseqo.encta neoe•~aru~. 
deraçao o pedido de S. Ex. V .E:s.. entende dever Foi por esta. razão que o b.onrado pres1dente 
da1· explic•ções, e, esSl.S explicações deman- do conselho immediatameu<& procurou ent, nw 
dando tempo, deve rcqu&•er urgeneia á ea- dor-ae com o honu.do deputado pela p rovinoi:. 
mar&. de S. Paulo. relator. da commiss«o do agaem-

, • bl éas provinciaes , para qu e dess2 pnracer '!lbre 
O Sa . Amos•o DE S!QUJ:tD.A: - V. "'" · a a lei provincial do Pernambuco qu$ contmha 

·org~o do regimento, e, si V. Ex . entendo que os impostos cuja cobr~>nça. tinh~> sidosnsponsn . 
não• poss~ con tinuar sem urgenci>, peç<rlbe 
ent!io·que snbmP.tls á oonsideraçllo d• camara O Sn. ALCOl'OD..lno:-36 dins depois. 
um pedido de iOminllWS. (E' COIICQtlida .) 0 Sn. ANTONIO DE SHlU~tnA.:-V . E~. eoeu-

Cóclo ia. di2endo.a minha opinião do p~iweiro te-me. o nobre presidente do conselho, como 
addittivo teve como i&zâo principol a trana• acabo do dizer, imtnediato.men\e apda o e.cto da 
cendenle conoidaraçto de ovitnr o desi~lquo 110 euapelllll.o da oobranço doa itnpoatos, proour?U 
orçamento provincial de Pernambuco ncalo ontonder-oo com o depuld:do rofator d~ oom'!'t•• 
exercício; e, repito, neste e:tercicia,J•Orquo ou alo de uaombló11.11 provinciaes paro que doaae 
creio pi~mento na. nii!Ovorn~.lo quo fôr~ feita parecer 8t)Qro a lei pl'OI'inci,j do Porn~mbaco, 
aqui pelo honrado _preaidonte do conselho, 0 oete porooer foi eotn a m>xillla brevidode forw 
mesmo ant~s daquelles o.contoeimentos, in- rnulado e t~rruinnn. por um projecto rc,.ognndo 
duindo no se11 progrnmma ministerial a· di~w a lei. Pois brun, 0,. rrie&m" occasil o o governo, 
c riminaçb da ma teria tributa.v&l, juatnmente ~omn ora na.tural, telegra.phou aos president~s 
para acab&r com aquolla anarchin fulr.nceira de provineias para qo.e reillettoasem as lets 
quo ha tanto tempo domino. as relações entre o pro.-incie.ee qoe contivea•6Ul impo~~tos de ne.tn
Eetadll e a provincia, e da qual os· aeónt eei- reza identica . 
mantos · de Pernanfbueo foram . simplesmente Ora, a viata desta . providencia ~ada . pelo 
uma consequeoeia. ~verno foi demór8.do o·parecer sobre a let .pro-

Tanto, Mnhóres, aquollo dCilfnlque me im- viricial de Perns.mbuci>· á espera que as o~tras 
pressionava, que colloqaei-me em divergeneín leischegwem. Ent..etantoho.,...ad&Jl<l~dos que 
de opinilo com o· honrado Sr. presidente do aqui reclamiU-am pelá atiréseutoção do pa:ecer, 
conselho e o meu ·hon.r·ado ·amigo c collega. de ignorando aam duvid3. a ratão da s•.a dem~r:•, 
depat-l<;ã?, qu~ "desde o primeiro dia ~mbateu ·que tinlta por fim faé.ili~r .~ ~~:i~~r o servtÇO. 
pel;~. amfo~mtdb.da · da laia, tanto ...,1m que aguardando ns outrao .let proVlnc•a•• .Pa~a. of~ 
deix?~ de a.ssignar o additivo q!le foi apresou- ferecel-as comó emendas .ao· Pt.:~e).ro P.r.oJeclo 
~o a mua, ap67.1l:r ce fazer parte di\ com- de revogação, como effectivamen~e/·ae fez. 
m1ss.!:o de orçamento, e h9n~ lhe seja feita pot• Ja ve V. · .Ex. que a. .demora. que: hou-.:e ~ 
t er •!!•• membro da !Jia.loru~ e de nrná com~ apr&".,onlação do.p:.rocer 110bre ,.}81 provmcial 
mhsao ~e confiam;;a, limitado os sellll esforços de Pernambuco, não teye.putra .razio .aeniu a. 
pala unifor~dade da ta..~a que tanto defendéu, de · facilitar a ~~vog~·· de -tCdàí: as ontr~• 
,co~o .pufertve) ~seu entllnd~r aos·iutereSliell 1 ·q:u~ ç(>~~~lij· .<jispoàiçõe& iaeuticN. . 
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o govarno, portanto, iniciou .e promol'~n essa re&?eitosamcnle inv(Íquoi, pad.i a valiosíssima 
revogsção como conlin~ tla obr" por elle ínt!rvelição de V. Ex. perante a honrada com
encetada eom a suspenaao dl lei de Pernambu- missão de or~.amcn to, afim de que . e;ta dó~c 
~- En eonto os f•ctos como testemUilhei. parecer sobro a quesllio de auxilias ãs pruvin· 
Q~em se entcn<leu, D<> di~ immedia:O ao da ciu, a qual pon<le do seu estudo. 

ouspen.•ão da cobrança dos impoato3 em Per· -Não era preciso, Sr. preoidente, que o ora
nambueo, eom o nobre deputado ~or S. Paulo, dor prece1en~e :procur;,sse. uma e mais vozes, 
r<llator da conrillissio de assembléas proviu- t~rnar saliente, qu~ a reclamação partida do 
ciae3, ·foi o nobre deputado por Piauhy. um depato.do obseuro eoooo o que nest' mo-

O SR. JoAQUf>f TA-v .ARES, dà um ap~rte. mento dirige a. p&lavra á eamara. (71<'io apoia
dos), nio mereciA as honras de uma r>sposta, 

O Stl. AtmJxto DE SJQUKIR.A :-1!180 é oulra nem a mínima &ltnnçio da commissão de orça· 
qnestiio. Eu. já dwe e repito, conto 01 factos menta. · 
(omo elles s& p1seararn, eomo eu os lssleoon-
nhei, e appello para o nobre deputado relator O Sa. DaQUJi.-Esm.<n.\ TE!ll!:U<..~:- Tão obs- . 
da commisslo de assembléas provi~ci:.es e para cu•-o que le~ou o governo ~ re baque em tod& 
o nobra deputado pelo Piauny, que oomaquelle c,Jta. questão. 
se entendeu por p~~orte do governo ; agora mcs- O S:a. Jos!l MARIANI'IO :-Estou certo, e por 
mo no senado o honrad11 presidente do C011selho minha ve~ lambem. do procurarei occultar, 
ha. muitos dias pedia âquelta camara. pnu. que a presen~.a de um dos membros deSfia com
discutir o projeoto de revogaçlo d .. leio provin- misslo ua tribuna, o sui explicações quo 1\ ea
•iaes. m~L"a acaba de ouvir, são devidas n intervenção 

Ora, n§o tendo o senado se oceup~do ainda do V. Ex. a que em boa hora. recorri. Dou
dessa ravogaçã:o, não tendo ainda votado o or- mo para.bens a. mim mesmo por ter p•oporcio
çamento da receita, do quo dopondc sa.ber-•c M<lo ou provoco.do ma1o uma oceasião desta 
qn••s os recursos dados ao governo pnrl prover camara a({uilatar o pres'tigio, justan1enta me
as necõssidades publicas, a commissilo de orça- rocido, de que V . .E:t. gor.a, a ponto de um 
ooento desta <:amara esta completamente em- simples appellode V. E:s:. lllre<>nseguido que
baraçada pam apresenle.r qualquer Alvitre brar o sihncioq ue parecia eottoh·er est~ questl!o 
sobre a materia. momentosa cuja solução não póde ser mai~ 

A eam:ora ~eomp_rehenne que na vola.~o do adiz.da. (AJlarles.) 
orçamento da rece1ta no senado ha uma ques- Dou-me para bens a. mim mesmo pela feli1 
lã<! capital, qual a a., ser o o•·çamento decre- lnepiraçiio que tive de recorrer a V. Ex. 
tado ou nio J<l coro d.~fi.oit. Tantas quantas vezes o a tetilia de accapar 

Estando infelizmente o orçamento arriscado esta. tribuna para tratar da questão de impos
~ ser decretado com deficit, esta coneideraÇão toa inconstitaciona.es, ou de outl'as que possam 
i valio•issima para actuar no espirito da com- aíl'ectar a pr<·vincia que aqui represento, não 
missll.o do orçamento desta cs.mara, tral.ando-se cessarei de tnrnar bem saliente quo não mo 
de uma queallo cuja aoluçlio, qualquer que move, não mo arrast:l o sentimento conderona
aeja, importará em angmento de de$~1a. vel tio usurpar as glorias que possam pertcncor 

Porlt\nto acredite V. Ex., Sr. presidente, a outros, nem procuro rocommendar-mo a mi
~"'' ninguom mais in~l'~sado do quo eu em nlta pl"<>vincio, à custa e com """rificio cioa 
~rocurar um l'GD1?di~ para aquelle desülqu•J ~o meus collegas . 
~r~amcnto provtneial do Pernambuco. Eu Guardo hoje, St·. preaid•mt••, a mosw11 o.tti
•c;uardo a resoluç.iio do oe&adu sobr• o or~a- tudo quo aqui asauwi notid> o dia om 'lUe oe 
mon to da t·oeoita o tt revogação das !ais pro- ventilou " qaostlio dns l" is inconsLi\ucio
vinciaes, 1•o.ro por ·minha parte pron1ovor, 11.1es ; sigo hoje o mesmo J>lanu que dilsde enblo 
q1Wilo em minhas fracl>S forças coaber, o. ao- mo tracei. . 
laçio da graT!aaiw:>. qnesllto do jrtnnde desfal- J\eo1t1panb.ei v3 que pediam a deaerimino.ção 
que no orçamtnto da minha província. (Muito da• reudo.a, embora entendesse o contin'úe n on-
~em.} tonder que se deve fuei" ceSIInr ~as11 divis:'Io de 

. . ~ • , Nndas geraes e pro,·inciaes, c entreg-ar às -pro-
' O S1.•. _-l'ol'lo .1\.lnt·1.anno :-Po~ n vincto.s t1 artec:JA.Iaç1to c applicação ue saas ren· 
:. -Ex. que c_onsulte_ a camnr3; ·sobre, ~1 me J•s,pBgAndo elhs uwn quolo-p:>rto do.• mo"'""" 
.. on<'ede -2Q _mmuto.• de ttl'genCJll. para dar r.l- tJarl as <le8pez,.aqne forem con•ideradasgcrae•. 
g~ma~ expbeo.ç<>es ácerca <lo que o.ellb::t de . · _ 
ducr o nobre d~putado por m-inha proviocia. q>nhecendo, •ntratanto •. que ess~ mcdul~ n~·> 
· · pod!o. serd~ ooODlento reahs..da, e que urgu>. l•• . 

~'?ruultaàa a camarn concede a urgeM ia llerto.r :ts provinci:l!l do estllde nuorma.l_ Em q\lc 
P«lttla. ._ Oê lC)Javnm, ot~opb indas e ret:>.lbadas pnr nm~ 

· ~. • . . guorr" enc~rdçada d·e tarifas prohibitivas, 
O. s:.: ·. J o~e · Ma~:..anno : -Smto, : applaudi com euthusiasmo o movim13nto do com

Sr. prestdente,_ tor me. vrato _forçado a reque·, me1·cio de min·ha província, c trabalhei·<juant() 
ror a p•e•entQ urg:enca, <!UJ& concessão, de · esn minhas forç .. s ~.,bia oll!lbol'n muito obsou-
alg-uma ÍÓ'~Jl!A, eontrario,u a mui toa ·dG inous il- : r.uuente ... ' 
lustres am1SD11 da. muori& ; mns V. Ex. eom- • • . . 
prehende {jUe, depoi• da• palavras r roferid.:S li~! Sn. DEPlf!A002- N:ll>apoiado: Clm mtl)ta 
pelo noore 'daputado pela província d_e Per- · actlndadc e dedtCI\ç!IIJ, 
n~mbuco; 'lobo.me na obr-igaçio do Ol'õplio'u- ,; () SJI. Josi\ -~hntA~<:<O. . . c n& verdotde com 
e&ma~a 11' -)Jenum$nto que ti v~ qnsudo muito · verdadoi,·a dedicaçã•), l'~ra tjUG fo-~36!11 defini: 
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Y&mente re,·ogadas as leis inconstituciona.ee, 
tant<J de Peruambnco corno de ouLra.s provin .. 
c:ia.i~ 

O interesso com que tonlw aeomp<Lnhado esse 
nogocio,a r~sponsn.lJilidade que rue rabe p01· isso, 
c àa quã.l não }Jrocuro o.ximir-~n(,! pel'ante .:.. 
pl'O\'ine.ia_ •. 

O Sn. Ut.LYS&Es VtAN~A: -Ca.lJC. u. todoo: nós. 

O SR. Jos.E NAttt.tN>iO : - .•• obriga-me a 
insistir sobre este ponto, que muito me pi·c
occul'&. 

Não excluo o. responsalJilida:!e qu~ possa 
caber a t()dc:Js ; só d~vo.- fs.llar quanto a mim~ e 
só devo dispul.ar • responsabilidade, a parte 
odcosa da questão, por que de bom grado cedo 
as glorias que dahi possam provi1., a quem 
a.s ambicion1t-r, a quero. possam ella.s tirar o 
somno, • quem se julgar com melhor direito, 
porque em tudo i•so só me tem preoccupado o 
empenho que tomo pelos negocios da rniuba 
provinoia, •6 me tem. preoccupado o cumpri
mento do dever, ao qual tenho aprendido a 
não snber fug-ir. 

E po~ isso, Sr. }lt"esidante, que não co;;it!)i 
nem cogito de glorias, e as cedo a quem as 
deseja•·, nõ:o me pnoccupa tlio pouco, não me 
nbatc o espinto SU[>erior :1 vaidade, o esforço 
r1ue vejo muito calculadamente ser empregado 
p~rn omesquinh:1r os meus set•viços; e tanto 
s.asim que não mi (le tenho em elnc.ida.r a quês
tão de prioridade d~~ providencias pl'Opos tas 
para resolver a que$11io dos impostos inconsti
tucion•e•, em que acaba-se de habilmente pro
cural' negar a minha iniciativa. G atd a minho. 
co-partieip&çãa, por que, •Í pretendeu-se fallar 
para a. província., es~a tem v!sto :1. minha a t
tiLuUe, o meu fU'O..!~dimonto sernpre c1ué se 
trat:l de: seu interet:;.se; olla LGm vjato o meu 
procedimento nesla importante fJ_nestilo, e é 
quanlo blst~. 

Sem fazer cahed~l da. injustiça. com que foi 
cnca.rp.du a rosp~itosa~ t•eelamaç:ào p01' mim 
leV'antada, ~ovo da~or a c.n.mn1'n, llue não fu
gindo á rcsponso.bilidade que me toca p~la 
p:~orte que tomei na 1~evoga<;.ão dHs leis pt•ovin
ct>~ es, e sabendo a• dtfficul dado; om quo so d<)
ba.tc pres.en tamonLe. a provincia de Pel'na.mbuco 
priV('.:!i. da sua principal fonte de receita pelo 
pelo acto da s11spensilo da su:c lei de orço
tur~nLa ••. 

O Sa. PEttl:lrt:l :- O.• empregados puulicos 
estão sem receber ordollAdo. 

O Sn. JoAQUIM TA vARES :-MM V. E :r. 
voton ·contra ·as médidas aqúi arwesen
tadas. · 

(Troc~il?-SC apartes,) 
o Sa. Jos:t! MurAl<NO:-... e sem meios de 

pro':cr ao dcsfo.lque occa.sionado por aquella 
medt~a, procurei nio só tornar bem claro que 
cu nao e_ra. responsavol., não podia te11 n !!ulpa. 
d!JSSli.S dttlicul.dade.s, pot·4ua proimzúra e insis
t~ra por m?dldD.ll do ausilio :1uo julgava in
dlaponBa;_YGlB~ ,cO!llO tumbom ex. pó r ao gm'CI'DO 
a ~~t~IL~IIO affitchv• Oln qno sO nehnv>t ;>.mino:. 
]ltOvlucl!L e pedi_ r :u< providoneiM quo ~o tOl'
nH.vRm nec~,;aw.ru11. 

Mantendo o. atlitucle que tenho assumido 
nesta ques~ão, jU.lgnei de men dever ainda. uma 
vez mostrar a necessidade indeclin•vel d, sdo
pç1io d' medidas, complementares a.. pl'imeira 
providencia dn rorog.t~-iio,pelas '!unes se evitcrn 
as difficuldades com g_ue esta lLttando a minh~ 
provin~ia e com<rtta v1rão a. lutar as oul!':'L,:; (luê 
se n.cha.m nas m~smas condiçõEB. 

Era maito natural que, seru pó~ em d uvid:t 
o mnpc~1ho,o intc1·ess~ q uc os m~anbros da com
miosli-J de or~"rnonlo tmham nn resolução d"<b 
quest,io, sem querer fazer figura â custa delles 
n~m collocal-os em _posição esqueeda, mesmo 
porquf! ness;:~. comm1seão conto a.migos ; era 
natural que eu inqaüisse do desti nCJ qua tBV3 o 
additivo destacado do orçamento da receita 
para. formal' projeelo, e d·Jsta t1•ibuna, publi
camente, pedisse á. conlmiss5:o que désse, 
que aprr.!aent::~.ss~ o seu parecer1 m uito embo:-a 
esss meu pedido me·fizesse inco,rer no desagr>t
do de aJDigos e do proprio govorn~>. 

Sinto deveras niio ter podido, <lesde o prill
c.ip1o destn. momentosa questão, limitar-me a. 
csp"'rnr as providencias do gov~i·no, e no afan 
de defender os interesses de rntnha provinci• 
ter-me adi.-:.ntudo ao encont1·o do mcstuo go
verno offerecendo-1he o contigen te dos meus: 
csl"ot·ços e deolicaçoo Por certo,eer-me-hia. mais 
a.gt·adavel, menos penoso, si eu houv~sse podido 
limi tat• o:: nlCU8 esforço:':! á estreiteza. de um veto 
e "~ esLudo silenoi.o_, do g"binete, como o pôde 
fazer o nobre deputado pela. minha pro\'incia, 
a quem o m·a.dor prece1ente Maba do fazer 
how·osa refet·encia. Sinlo que a. respon::nbili
ds.de que sobre m\lll pesav~,e o modo r e lati v o de 
encarar o cumprimento rlo dever, não rue hou
vesselll pcrroittido como pôde S. Ex. com um> 
felicidade <Jue devéra.s invejo, poupar-me :is 
difficu!d,.~es e no< embac·aço• em. que tive da 
ver-me co!locado, correndo o risco de c~hit· no 
desagrado do governo. 

O Su. ULYSSES VlA'i:O:A:-Ni:o pottpei-mc ~ 
desagrados nem ;i L'e>pon,abilidadcs. Des<ioo(uc 
o Ur)ht•e pl·o~iiíanlodo conf::~!lho osta..v.a 1'~Holvuh 
a acoiht• a unifnr1nidudo da tn~a, n:'l.da Linh;~ 
<Jlle fnzcr. O govern•> :nolhor do <[lJC eu poJia 
dcliL<t•ar a t•.,spolto c mon apoi<> consistia em 
auxilis.r fi. modida. . . 

O SR. JosÉ 1\LmiA~No:-V. Llx. nüo mo colll
p~ehondcu : longrJ do mim í\ mais leYo cen8Ul'.1. 
ao procedimen In de V, Ex. Dwéras lastimo ru<o 
ter pcd.ido comprehender que d9 outro modo eu 
podia. igualmente cumprir o meu deve.~. Aor.e
dite que o faria; porque só· me Allima o pen
samento de bem· cumprir• o meu dev~r e servir 
a pl'ovineia quê representamos·. · 

Qun.n to ao ma i e, ~i ~ outros nã:o disputo ~s 
glorias a que se julgam com direito, como po
deri• negar as que e&bem ao governo em todo 
ess~ questão 1 . _ 

Tenho dito c repetido ·mais de ut\la vez que o 
S. Ex. o Sr. presidente do conselho cabe n 
inieiath·a exdnsiya da suspensio da-lei provin
cial de Pernambuco medida da q.ual, nós todos 
daputados !'o•· P01'nambuco, aó t>vemos conhe
cimanto depois do p ublie:Lda.. (Apar"les.) 

NiLo mo ea.bo, nom ou jãm~i~ quiz a.ttribuir
mo a iui~_·Ütti ,~~t dosaa m~didt~. nem recolh~r O! 
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louvores que ell~ tenha. podido despertar na 
província onde íoí bem recebida, e que todos 
cabem ao illustre Sr. pre>idente do conselho. 

Sornpr>que tenho oco~siáo não mo es:imo de 
l'Ccouheccr o empenho seria q_ac S. Bx. tom 
ligado a essa. questão, c u.os metas da resolvel-a 
sem proj uizo pa~a ... w·ovincias, jã quan:~ à 
adopção d• tl>:m 1,3'Ual, J" qna n to o.oe au:nhoo 
que lhes devam ser dado~. 

Q tt:J.ndo rec~ bi o primeiro tnlegramma, no 
qual se noticiava p~ra aqui o movimento do 
commercio de Pcrna.mb0:co., .Já o d.i~sc uma vci, 
limitei-me a dar conheeunento do seu contendo 
ao nob1•e presidente do conselho e •o nobre mi
Jlistro de esll•angciros (S. Ex. faz signal affir
mativo), deiJ<ando a.o governo, em cujo patrio
tismo c~ confiava, a. adop~O:o da.s medidas quP. 
entcnde<Se reais conveniente. (Apartes.) 

E outra cansa n&o me era d:ulo fazer, não 
só porque o governo inspirava-me como con
tinüa a inspirar-me confiança, como tambem 
Jlorqne felizmente não ténho a pre~ensão de 
dirigir e aconselhar o governo e mu1to meno; 
a insensate~ de o fazer cre1· fóra daqui. 

E' verdade que, habituado a este modo franco, 
u"' tant~ brusco, de encarar as questões, c 
considermdo que a tribuna parlamentar é o 
locutorío dos representantes da nação, enun
ciei-me livL~<!ment0 sobra os nego~ios .de mi .. 
nha provincia, sobre as necessidades e recla
mações do seu commercio, sobro as medidas 
que me pa.recer"m dever ser adopLadas, ~em me 
embaraçM· muito, sem ind:>gar antes qual era a 
opiniii.o do governo, a.o qual eu não acompanh•
na ablolutamente si este deixasse de attonder 
" tão lcgiümos in teres.es como es.es que cor· 
di\nt. tHn·igo em minha provincia~ 

Não proeodi ~ssim p~ra qno somo uth·ibuisse 
o bom oüto da quest!io ; =s porque niío me 
podí~ couserv~r •ilonci0110 quand? se tratava 
de neg<>aio quo tiio de !'Ol'lo aff'octav" a pro
viuci.."' que tenho a honra do representar. lS'iio 
lll'' at·rcpondo do h•vor outendido a.ssim; o 
r~.'itou di.'Sí~la1üo :l uilo didgir-nt'J mais ao f!O

voL•no ~ob\•c "s nogoci.os ])Ubli.c.oiil Honão (l~Btu 
tribllll.!\ sao1 {!UC istc impot~te uml~ hostilidi.\dr1, 

Não mo prooccu1>o absolutnroonto, ropito 
ainda, com as gloria., ':luo dahi possam pro,•ir, c 
niio \orei mesmo dunda em ccdel-as a quem 
qnir.or roeolhor o espolio, re•to.ndo-mo" con
ocienei~ do haver cumprido o mou dever. 

Obe~cccndo ao proposilo em que mo acho, 
e somente por isso, foi que ainda uma vez m1 
servi dul$ca tl'ibuna parJ.l"ecls.ma.r o parac.er qu-G 
està suie iw ao estudo da hont'!ld~ comntissão do 
orçamento, e não luva.do por sentiment'> de des
confiança ou de opposiçii:o. 
. Não prcoiSG, ent1·etanto, esta1• a da r arrhas da 
minha sinceridade, da lealdade do meu apoio ao 
governo, nem a dirigir-lhe todos os dias pala
vras retumbantes, ·que muitas ver.es são des
meu~idas na oco:.eião da refrega (risa); nào 
preClSo disto. Não preciso tão pouco andar se
gredando aos ouvidas dos ministras uma dedi
ca~ào sem limites, comparand.o-a com a froma 
dedicação de outt·os, n~m pondo em relevo m~
goas e quei>:as quetenhadelles, e que a min~a 
ma~nanimidaie, a minha generosidade chega 

a.o ponto de esquecer para dar--lbea fer1oroso 
a paio. 

V. !h., Sr. presidente, e ·a carnar~ inteira 
sabem que não costQ.mo proceder assim1 e que, 
ató pelo contmrio, pelos meus àS.•~ mos ardseo
me muil:-.s vezes a dêsagrado.r ao govetno. 

O Sa. EoCI\AGNOLLE T,\lJN,t Y di um apa~te. 
O Sn. Josi MA.nlàNr;o:- Nem me refo•ia a 

pessoa alguma ; csW.va des~revendo scenas da 
~ociedada em que vivemos. 

Acostumado a uma c~rta hornbrido.dc em 
todos os a c tos de minha vida, a urn11. certa al
tivez de animo que procur~rei sempre sustentar, 
não conheço ou antes detesto a· dissimulação 
como arma de combate, aasim como a bo.j11lação 
ou adulação como arte da a~rradar. (Apartes.) 
Nestas minb.as palavras, apresso-me em dizer, 
não vai a mlis levG insinuação (apoiodos) ; 
'i. E". bem sabe que não sou capaz de pensar 
siquer que nesta casa ha.ja pessoa algnma a 
quem se possa applicar tão baho procedimento. 

Não faço estas considel"<l.Qõe s, Sr. presidente, 
porque •inea necessidade de j~stificar-me de 
quaesqucr <:!ommentario.s que d. surdin~ se tenha 
pretendido ia.zer ao meu procedimento, nem 
para conquistar as bôas g-raças do governo ou 
para qu:. este aceite o apoio que lhe tenho 
·prestado, que presto e que vou prestando, com 
o maior desinteresse c ded.icação, .no meio de 
todas estas asperezas de íórma, qne não posso 
.cordgir. 

O Sn.. Escll..1.17NOLLB T.tUN.\Y:-Não apoiado, 
com muito geito. V. Ex. o que quer é dirigir 
novamente o governo. (.4poi.ado•, nr7o apoiadas 
e apartes. 

O Sn.. Pll<:aiDEJSTE:-Si V. Ex. for attonder 
a todos estes apartes, esgota-se o tempo da ur
gencia. '1 uo já estli âca.baudo. 

O Sn.. Josll MARIANNO:-Mas, St•. presidente, 
fci tas estos ligeiras observ~~oções, sem que jul
gue preciso dar no govemo a garantia COin que 
elle do\'e contar, de que o apoiarei en1qup,nto 
so inspi1·ar n•Js pl'incipios carrleaes d:~. noss~ 
escola politica, c no bom publico; sem aer pre
ciso da1·-lho a garantio. de que não conspiro 
contra a sua conserva~ão,porque tenho bastante 
corag.' m p~rn <.J.o clarar-mo em franca Op?osiçilo 
nO din O!fl q_ o.a oll~~ dcbtll.t" de i llspirar-roc COll• 
fi:<nça •.. 

O SR. RncRA.GJSOLLB T.tuNAY'- Eis Ahi! 
V. Ex. jâ usou. dosse moio e s~hiu-•e bem. 
( Hi/.aridade.) 

O Sa.· .Tosz MmtANNo:-V. E~. di?. isao por 
m:tlignid:ul(!. (Riso.) 

0 SB.. LoURENÇO llE ALWQv'El\QUE (miniSit'ú 
de estran.qeiros) (ao Sr. T auna.y):-Por mais 
qu.e V. Ex. insinue, não coosiguirà o que de
seja. : o governo n~sta questão não foi dirigido 
por ninguem, t'oi dirigido por si mesmo. 
(Apoiados.) 

O Sn. Josli ~h:>utiNo:-0 governo dirigiu-se 
po l' si mesmo, e agora estou dando disto teste
munho. A responsabilidade que me Citbe é 
a(juillla (!Ue cabe a lodos aquelles que ~poiaram 
o ;;oYerno. (Apoiados.) 
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Esta responsabilidade cabe .. mi~ tanto ~mo 
aos outros;e ~i daur.!c- de m.i•J as gh?rl3ts deasa.J01''"' 
nada, para. mim reclam11 a mo.1or umm~ de 
reoponubilidade, é porque tenho apo1adl 
0 gove~no com toda a dedicação, com e&rto 
fervor mesmo, desde· que o vi disposto a. corr~r 
os perigos de encarar de frente 11ma qaestao 
impo1·tante como esta .• (Apoiados.) 

Dada esta explicação, passo ao assu111pto qu e 
hoje devia trazer-me a tribuna ..• 

O Sa. PR:&:•IDENrm : -M~s o nobre depu tado 
veja que faltàm cinco minuto•. 

O Sa. JoSJl MAnrMfNO :-E' verdade : ja. soi 
q ae este meu· discurso vai :ficar um monstro; 
por que .o exordio n i ser maior do que a. nar
ração, & cabeça maior do que o corpo .(Riso e 
apartes-) 

Já tlis!e, Sr. presidente, qu.e pedindo a 
attenção da commissão para o projccto. que 
eslá p endendo do seu estudo, qiliz, não ~~sper
hl-a, não eón s11r"l-a . mos &ómcn tc, mlllto r es
peitosamen te •.•. 

O Sa. DrrQnn E !;TlLIDA T RI:otRm,, : - Elo
giai-a~ 

O Sa. JosÊ MARIA.Nr;o :- • • • fazet· ver que a 
questão <ilL revogação das leis provinciaes não 
póde deixar de ser resoh ida es te anno, nesta 
sessão ; (a.poiados). 

o SR. JoAQUII>f T.<t"AlU!S :-Dependo do 
senado. 

O SR. Jos:E MARtANKo :- e que · não ?Odia 
a ar dGmm·ada, ser rehrdado. a1ui a discussito 
da• medidas que devem 1:0mpleta!-a. 

Defaclo S1·. pretidento, osta. ques~ deve s~r 
re1olvid& na présenlc sessão, custo-nos o que 
cu•hr de tra.balhos e do s ocri.Jicios. 

O SR. RUY B.\1\nOzA:-..Ocpois do nr~~m~nto; 
já ee decla-rou hoje ; V, Ex. espero ; isto á, 
depoio de eneet·radas as c•mara.s. 

(lla OHI>'OS apart-..) 

. O Sa. Jos~ MAnrA~50 : - O governo nli:o 
pOdo deixar, não deve consentir quo fujuo pon
dente do senado l!l!ta quost&o. que niio ó da no.
turEr.Za. dr.s que podom ror adindns, porque se 
impõo pela. S IID urgenCill ; 0 &OVOrDO ll.~O 
pdde, nAo deve conscnLi.Ml, embora soj~ obri
gado a prorognr <linda a ~etual •ossno, ou 
fazer imediatn.mcnte nma con~o~açiio c~tr:>Or
dincria, pois de oatro modo t~n!. desntentido a 
o.rgente neCe!Bidad~. n força imPerioM em que 
baseou o sen acto da sn•poMíio da !~i ·da pro
"incia da Pernambuco. (.4.poiados.) 

O Sa. DoQcll-ESTIUD.< TEIXEIRA : - O :ça o 
govorno este comcnenta.rio ao Se'l acto! 

O SR. JosÉ MAIUAN:<o : - A eomtnisaão do 
>enado não se limit.ou a p edü a aprosentaçlo 
das leis quG fo,.am revogada• pGla eama.ra. ; 
pGdiu a apres~nt•ção <las leis de todas '" pro
víncias, o que é o mesmo que ter votado o adia
mGnto porque ó absolutamente impossível apre
untar ag ora. "' !Gis de todas as provindas . 

O Sa. RuY RARBOSA :-E o g-ove•·no eallou 
a. bocca, não recb.mou contra isto, concordou 
tacitamente com a. commis.W ! 

O SR. JoA.QUDI TAVA'!\E!l :-As leis já foram 
remeLLida• 11 COIIUiliSIO!lo do "nado. 

(Ha Otill·os apartes.) 
O Sa. Jos:i Ill.uuANND :-li foram remcttidas 

a.quellas coja. r"vo_g3ção foi pl'opostá; . m~s o 
senado pedtu a le>s de todas as prOVlllCtii.S, 
attenda-se bem, e essas o governo não .poderá 
&b>olntamcnt3 •presentar. Sei o respei to qoe 
uma eama.rn. deve &s opiniÕÃs d..'\. outra eamara; 
não farei, portanto, a. critica ch deliberação do 
senado; mas nem por isso deixarei de dizer qu~ 
me parecia ma.is eurial si clle se honvssse limi
tado a pedir o.ópia das lois, cnj1 revosa çlio era 
proposta. .• . 

O Sa. ULYSSEB VLL'<XA. :-Apoindo. 
O Sa. Jo«li M.mrA.NNO :-. -. mesmo por-1ua, 

eonheaida a . · incon$titueionalidade desla.s, se 
trataria de revogar as das outras provinci&o qae 
e'uvessem na.s mesmas condições. 

O SR. MAitTn<HO Co:suGnl :-Mas isto soria 
uma justiça pa.reia!. 

(Ha owlros apartes.) 
O Sa. JosÉ M.uuA~No: -E não serà. lambem 

injusto que umu províncias continuem a 
solfrot• aa couequeneiaa de leia ineonstitueio
naes, cuja revogução ~á foi propostu por um 
dos ramos do poder legislativo, só l'orquo DOil 
archivos n~o lla eollec~õe5 do leis d o out;•as 
provineias, o gcvorno não pódo fnzor o rnil"
gre de fornecer eopia d 'e!lns1 
~íio acho baalanto forte e poud~roao ess~ mo

th'O para qu1 0$9nado enteudeeae ccnvinieute 
adio.r a queatão p~ra uo1 Cutnro tcmoto, e 
não sei como o governo, que devi:!. to r eonhoci
do oe tino do (W':!Cor, e llt\b~ as diffieul!.ladea 
C.!lll qne \'àO lutar as pr wineias, o com que jj 

· ostó.lut:.ndo Pornamb11C?; niio sei como o GO
verno tenh" doixado quo aquell~ p>recer fa!So 
rul~ptudo snm ' rn11.is levo opposiç1ia de "'la 
porte . 

Urg-o. portanto,que o gortrno. ~~m a iniCiati
va qoe lhe cab~. levante de no..-o essa questiio 
no s~ilitdo e fac;~ com que seja esta reJ!ol vidà 
na pr=1 sentG s S$3.o ; e, nara que posaR. pedir n.c1 
se!l.>tdo uma. solução promptú., lmme lia ta, u"I";;{' 
t&mbem que se habilite " decla:·ar cnm qae 
meics conta. impedir ôs effeit9; •to·.~ de~falqn~s 
ooeaeionadoa pela re..-ogação das l eis pro
vineia.ee. 

O governo de\'1~ p~evinir ·e.Ba. <>bjecção que 
jâ foi levantada pelo honrado Sr. eenador 
Correia. 

E h aa e11aa pahvras protedda.-s nà -~~essãO de 
U'1 Sa. DEPUTA»~ :-E· um& censura ao pro- 9 do corrente mez : 

<:ede~ d& camara. I c A propoaiç~o quo a c>m•ra votou e que 

O Sá. :Toall MAitTA.NNO :-0 governo nA:o deve 
capera.r q_u,-, o sena.do, sem a sua. inici:..tiva, ro.:. 
solva:; deve 'l'er que o parecer da. commissão 
do senado, que foi approv:;.do ·sem am:i p:;.
lavra, som um prote•to, sem um~ reclamaçllo 
demonstra proposito que parece havol' de 
a.disr a queetão .por toda esta sossão. . 

(H c. 01<tros o.pwi~J.) hoje esta 'Pendente dM commis.aõea do senado. 
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do reaolve nada. aeerca dos meio.< d<> acndír i 
d11ficienei&. da receita provincial. O nobre pre· 
sidente do <:Dnselho pede solução prompta sobre 
esta proposi<;lio. IIW>ginemO<I qae esta propo
sição é adopta<h pelo senado e sai desta casa 
para subir ~ saneção impetia.l. Dah.i virá a ne
cessidade de adi&.r a discllS!ão da lei da receita, 
sté qU& se dMcnbram. e ee prop3nh&ru os meios 
de fazer faee aos d~flcits que sa vão dar na 
província, eujas leis de impostos são nullifica
da.s pelo podet• geral. Parece, porém, que não 
ll'lver:i ll!tllpo nesbl. s88BÃO de reaolve!"-se sobre 
o grave aesuml>to a qne o nobre presidente do 
conaetho referu1-se lioje. ,. 

Esh consideração n&o p óde deinr de in.ll11ir, 
e muito, no ~n·imo dos membros do senado, que 
estudando a qu.estil:o d~ inconstitucionalidade, 
não de~M"ão por cer to ele attender para 
a desorg-aui~~açiio qae ""' solfrer as pre>
vincias com a suopensã<J ou r evogação de .. as 

. leis (apoiados} ; e perg untarll'o (!.() governo : 
« Com qne meio contais fazer fo.ee ao desfalque 
das provincias ? " 

O Sa. Ro11 B.\RI!OH :- Isso Deus da.r :i., . . 

O Sa. JoAQUni T AVAREs:- O Deos do paria· 
menta. 

O Sa. Soai: MAliLH;o:- Não •ei, não posso 
compreàender em que da passagem elo or.çamen
to como ha pou.co se disse,ou pareceu-me oavir, 
po$s& depender o es.tudo e ~iaou.seâo do aàditivo 
que provia. ás necesaidades das pro"ri.nciaa, 
dude qu e os fO 0 /o addicionaes que s principio 
foram lem·brados como auxilio á.s províncias, 
foram convertidos em receita geral, e são hoje 
destinodoa para cobri.- o de{lcil do orça.mell.IO 
geral. 

N«o 86 o governo já disso qual o destino 9.ue 
ia t~r o produ cio doa 10 • /.,como ainda. ha dtu 
'foi aolàmnelllente deehrado por que111. ~i.Wta au
toridtde para fazel-o,e confirmado pob annuan. 
eis. do gonrno,que os !O •/. addiciona.es pedidos 
ao po.rlsmento lllo eram absolutamente para ~~ou· 
xilío dla provlncbs, e sim para equilibrar 
o or9811l8DW, 

Demau, e~tou Mrto que o goror11o n§;o pro
curaria armar UIDII cilàtla ao piLI'liWlento, pe
dindo e obtendo, parn. um 11m det•riD.inado, ur.1a 
llg'gr-t.YiloÇÜO dt impoetClS, para depois appliea.r o 
seu producto a. 11m divorao. (APQiadoJ.) 

Nio sei que co-relaçlo ha. entro a l'aesagem 
d.o orç&l!lonto no aen&do o a deorelaçio de meio• 
p~M auUioa ll.s provineio.s (apertes), quando ó 
aabido q1111 as provinciae têm de ser o.uxiliada.a 
por um meio extrMi'dinario, da que não cogi-
tará o orçamento. (Apoiados.) . 

Bato Ui!'!tmellto não prevalecerit., llO.Ill mes
mo ai a diecuaa.iio deS!es III8ios dependesse do 
senado e não· da éa.l!lara, porque temos visto 
discutir-se alli, ao mesmo tempo, conjunta
mente! materias óiveí:'sa.s ! oro. o orçamento e 
as SOe1edade• a.no~ymao, or:~. o orçamento e a 
refor!JUI. · e lei tom!. 

Não s ei, pottànto, ~ quo vem invoca1·-se que 
o, orça~ento ainda não pa!IOU no senado; par• 
d ahi ti:rar- se argnmento para. provar que a n
tes dill&) a commiSsão de orçamento não pócle 
dar parecer sobre o additivo qu.e consigul).V!\ 
meio• de at~:r.Uio ~ provincias, 

· Entretanto, Sr. presidente,. as provi:neias 
]ll"ecisam saber si ··as; ea auxilias seri!o dados, e 
do que nal1U'cza serão ellea, pal".l aaberem Iam.. 
bem por sua vez de que modo hãó de prover áll 
s11as n ecessidades, aos seus serviços que fica
ra.m ou têm de ticar desorganisados. 

Tanto, Sr. pre•idente, para poder r espon
der à objecção do aen~do como para obter a. 
revogação dos lei s provinciaes, o governo 
da\"e pedir a esta cnmara que resolva s que~
tão de auxílios ás provincias, pelos quo.es já se 
comprometteu aliás de modo mu.ito solemne. 

Si o governo tive.o.~e apenas conseguido a re
vogaçilo das l eis provinciaes no ramo tempor•
eio, e nio a lendo o senado resolvido; desde que 
es~a revogação nlo produzia os seus effeitos, 
comprehende-sG q a.e o governo '(lUdeose tic.'lr 
dc.scanç~do, pudes•e :~guaróar a fatura seosio 
do tl~torlamenlo para resolver-se <lSta questão. 
[{~ [>OI'ém um:~ lJI'Ovincia, a. de P ernambuco, 
~ qual,. n~ognção j.l. e•ü produzindo todo" os 
seus cil'eitoa em virtude da <uspen são ordon:ldn 
poio governo (apartBs. ) · 

Si o governo consentir que a presente sessão 
se encerre sem provldenci&(' quanto a revoga~ 
çlio e qUD.nto .as m oios de auxilio ô.a provin 
oi~s. qual será, ~ual poder>. ser o seu p rocedi
mento~ (Apa1·tes.) 

NãO pfeciso ~ppeUar pan. as solel!liles decla~ 
rnções do governo, para av~nça.r qu9 elle não 
revogará a ordem de ou.o~n•ão aa.a~ . para Per
n:.mbuco. 

O Sn., Da~u~:-ESTIUD_. TE!XEru. : ~Quem 
aabo ~ · 

O Sa. Jou' MAlllANNO :-Não nos é <lado 
duvid:~r em face das deolarações solemneo que 
foram feila.s pelo honrado Sr. pre•idente do 
conselho o por doua do liOUII illuolres colle8'a& 
de l:'abiuete. 

Não h averia governo, por mais insensato, e 
por Rlenor amor que tivesse a ordem publica, 
qu.o se arrisc~ase hoje a mandar vigorar em 
Pernombuco •lei su.opene• .•. 

O Sa. Ruy fiAt\BOZA :-Poisera o que fui~ 
um governo llllUS!lto, (Apoiados, 1\ão o~íado8 
t apartet.) · 

O Sn. Joe~· .MAll!ANNO:- ••• principalmen te 
.tepois de haver sido o aelo da 111spen1lo o.u~ 
!euticndo peln ~maro. dos Sl'l!. deputado!. 

O SR. RuY llW~ZA: - N&o está a.utent i
·cooo. 

O Sa. Jos~' MAatANNO : - • • • e duas vezes 
aulentic:u!o, 'pela votação do õíU de indem
n.idade ••• 

O Sa . RoYllAl\BOZA :-Não apoiado, o go
verno sempre fagiu de estabelecer a ~o.estão 
f rancamente nesse terreno. 

(C'I'Uzam-se di,ersos apartes. ) 
O Sa. joS!' llh.lUA!\'NO :- •.• du.as vezes an

tcnticad.o, dizi:>. cu, pela vot ação do bil! ae in
tkmn.idadl', .a pela . revogaçll'o po9terior, 
decretada p ela mesma. camara, .firmando a doa
\tina. de inconstitucionalidade dos imp06toe qae 
áquella lei Jlll\!ldav<'l cobrar. (Aparlel.) 
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Peço aos meus eollegas, que me deixGm tirar 
o CJJnclusão do argumento que eomaeei a for
mular. 

Não podendo o governo revogar a so:2s:pensão 
~ lei do orçamento de Pernambuco-() fechan
do-se a presente oeasão do parlamento sem re
solver-ae definitivll.lllenle causa. alg~ma. sobre 
os dons pontos dessa questão, póde o governo 
cruzar os l>raços di:m te da situaçao aftl.ictiva 
em <J.Ue se acha a província de Pornamhuco ? 

O Sa. DcQu:rrE:rrRAD..t. T.EIXEIM;-0 governo 
ha de respondeJ•. -

O Sa. JosÉ :T!rb.nLrn!io:- Póde consen_tir aue 
as outras provinci.as que t.am.bam prot~starãm 
contra. os impostos inc<lnstitucion::~.es, continuem 
e. pagal-os~ fa.:t:elldo p.ara. Pernambuco urna. 
exc~pt:.ão odio~is~;mn, iniqna) l"ermgn:t n te ~ 

Qual a eomequencia logiea, inevitavel de 
Indo isso~ 

E" o governo, pela. •ua responsabilidade,man
d ~r anxlli:w a pravlnc.ia. de Perna.mhuco; é o 
governo, pela saa. responsabilidade, mandar 
suapend·,r as ·leis inconstitucionaes em todas 
u outras provinclas, e con:s~guintemen.te-dar 
meios, dor a.uxilios ó. tod>.• ell•s. 

OSR. RuY BARBOSA:-E' o que ni.opóde 
fazer. 

O Sa. ILDl!lFONso n:c AaAUJD :-E' o que o 
governo fara. 

O Sa. JosE' M.u.UANNO:- E corno poderá o 
governo eapera1· 9ue o p~rhweoto •~ feche para 
tomar essas providencias, quando e•sa quGstão 
nasceu n& permanencia das ca.maras, e na per
manencia. das e:~.maras deve ser resolvida 1 

Para que o governo ereor para •i tantas dif
fi.culdades si lhe é mais focil obtlr do parla
mento as medidas de qua precisa? Si p6de con
seguir do patriotismo do senado, que seja este 
•nno resolvida • q uestl!o da revogaçao das leia ; 
si póde obter da cs.mara a. dooreta~ão de meios, 
a autorização para prover á.s provtuciaa ~ 

{Ha <i.i~ersos apartes a o S-r. pruidente 
reclama attençüo.) 

Parece-me, Sr. pt•esidente, que será. o go
governo crear para si mais difficuldlldes do q !lo 
•• que lhe tem sobreviudo desto. questão, dei
xo.r de pedir ao parlamento q ua está func
cio::~ando, as medidas precisas, para toma!- as 
por sua conta o responsabilidade quando este 
se feehar. (Apoiad~s • apartos.) 

Estou certo, Sr. presidente, de que esta. cama
n, attandendo a crise que labora as províncias, 
att~ndendo ás despeza.s de natw·ez~ geJ•al 'tUO 
est~ 2. eat-g~· ~ ~e~a.s, c que a :suspenBão 
dos 1mpostos InconstltucJonaes vem dé!lenvolver 
o comm.crcio e augmentar a renda geral das 
alfa.ndega.s e portanto, a receita. geral do es
tado ; est.lu certo de que esta cam>ra não re
c~sarà ao gov~rno as medidas de que elle pre
CISa para. In!nora.r a.s difficuldades que de mo
mento a:.s~~tar~m as provinciu corno .ee fossem 
u:na cala!llldaie, um fiagello d>. natureza phy
Slea. Esto~ c~rto de <J.ue esta. camara teri bas-' 
t::nte patnohsJI!.o para não reg-a.te~r eas"s me
didA& roclamodas pelo bem das proviMiaa que 
repro•entnmos. Admilt~ae porém, que n ca-

mar a torne-se surda a todas essas neee.ssidades 
Espera o govm·no c.o:nseguir mais tarde crua at 
medidas qua tomar na ausencia do p3.rlamento 
sej•m approvadas pela camara que lh'as negou? 
(Cru..-am-se diversos apartes.) 

A franr1ueza qn.e devo a o.rn governo ami..,.o 
leva-me a não dissimular oa perigos, c a a.p~n~ 
tur-lhe as minh~s apprehensões, 

Com. estfl.S ligeiras conside:raçOe~, Sr. prcsi
uen te, tenho procurado provar " neeossida<le 
que ha de ser resolvida na presente sessão a 
momentosa quest!io da revogaçiio das leis pro
"i'inciaes, com o aeu coroll:u•io, que é a. decretação 
de au:!Oilios as pro·rincias. 

Certo de que o nobre presidente do con
selho, dentro dAs raias legaes, ha de mostrar 
a mesma. de ciMo de animo; q 11~ revelou quando 
entendeu não dever estacar diante da modid~ 
da suspensão &. lei inconstitucional de Per
nambuco, e confumdo na seriedade com que 
S. Ex. a.ssame os seus compromiaso.s de governo 
é .na Axactidão com que <lS cumpre, acr.;dito 
que S. E r. fará com que nes la sessão seja re
solvida. a questiio pendente d' senado e que 
qul.nLo ante5 eeja. . iniciada aqui n& cara.ara a. 
medida que ach!l.r mai.s oonvemiente: para auxi
liar a.B províncias, u:ma vez que já esta ~rejudi
cado o alvitre lembrado dos 10 •!o addictonaes. 

Estou aeL·to, com<l · me diz em aparte o 
meu nobre nmigo deputado tJ<llo 5o districto de 
minha província; confio quo o governo se pe
nettarê. do seu dever ; sabe1·á. colloc~r-se na 
altat•a dos aooutecimentos; nlio devem, porém, 
ser c.on~Uê~adas como impertinentes as pa
layras, ou antes os pedidos que lhe faz um 
amigo, que julga assim cumprir o seu dever. 

Não me demo:a.rei em descrever n. situa.çã.o 
aftlíctissim~ em que se acha ~ província de 
·Pemambuco, e que já deve ser bem conhecida 
pelo governo. B~star-me-á lembrar que a as
semblt!a provinçidl, conv<JC~da. ex;tra.ordinaria .. 
mont~, resolveu nad~ dever fMer emquanto nuo 
fosse definítimmente resolvida pelo parlnmento 
a qucstã~ que lhe estava ail"ecta. · 

O SR. ULYssxs VaxN ".- Entendeu mal. 

@ Sn. Joa~ MARIANNO : - Não defendo o 
seu procedimento, não o ncon•elharia, mesmo 
PO"l ue seria concol'ror paro a.ugmantar as dif
ficuldade.a da pro\·ineia. 

Em fuce dos acontecimentos, e do ponto em 
;~.ue se o.clla " q ueatüo cU revogação das leis 
lnconetitucionJ.es, o a.cto ~b. maioria. dllo al!!sem• 
blóa provinci•l de Pe1•nambueo ; pôde ter sido 
rnnito corl"ecL:>, o que não e"clue que tenha 
>ido ho•til ao governo, demasiadamente par
tid~U"io •• -

O Sa. JoAQUIM TAVA.RES:- E contrario 
aos interesse< da provínch. 

O Sa. Jos~ M..l.ar.u-:Ko :-Perfeitamente ... 
e contnrío aos interesses da prov{ncia, que 
deviam ter sido levados em conta. - (Não 
apoiados da d:ep•-<tação coMe~1ladoro ele Fel·· 
nambuco.) 

E' voJ•dadc qt~.e o governo não devia esperar 
outra cousa de uma assembléa. em. que os seus 
aúversarios politicos tem maioria. Convocada. 
para tratar d~ revogação de impostos que havia 
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decretado. por serem ioCODf:.1.i1uchuaes~ o go· 
verno dovia ter eompreheudido que a o.ssemblcia 
nada faria,e02quanto a questão nã:o e.>tivesse dcfi
nitivam•nte resolvidlt.; o governo devia t'·r eom
prehe~tdido . que nã!' ~~ia ••)'"'"·"' cle ulll&. as
sembléa us1m cons trtu'"" med1d~s de cou1lança, 
on mesmo que foss~m remover. as ditliculd~de~ , 
os embarJÇ<lS resnllantes do neto d• suspensiio. 

Som de:bar de fazer a. mesma ]1ostilidade :w 
govorno, Mm dimintlÍl' o.s diffieuldMles com quo 
0 govorno tem de lulal', podia n '";seml>lca 
do Pe•n~mbueo ter tomado uma re•olução menos 
prejudicial aos int:·r ~:3.ses da. provi.acia, c âO 
meomo rompo de t1ro grande alean~e nn :.ct..ali-
dade. . 

Bastar-lhe-ia. examinar min11~iooamente o 
orç:.menlo, reduzir a• despezas provincines 30 
str icta.Ulen te necessa:rio~· .e nio decretar verba 
pa.r" nenhum dos sel'fiços de naturezn gero.!, 
como sejam : secrel&r ia._ do governo, culto 
publico, sustentação de prezos pobres, for~• 
policial; e muitas outras v~rble de desp<r;.as do 
C&l'actc;- geraJ, que :figcram no orç:unonto pro
vincial. 

Assim, o. a.sembléa provi1teial, sem deix•r 
de attendor aos inteross(!s d, provincia, Lorh 
conseguido o mesiDO fim CJ.llé teve e111 visto, 
-praticar um acto de hostilidade M gu
verno ; m18 terio. apress:ulo n solução deste 
<Jnestão, p~r que todos ebmam - a desct•imi
uação das rendas geraes e prorinciaes, t~ri a. 
obrigãdo o governo • concorrer desdejot para a.s 
despezas g-eraes, e não lançaria & provineia 
no perigo da conft ogr~ção que a ameaça, nu 
difficuld~d~s com que estd lutnndo, não ten1o 
meios pnrn pagar no• sens empregados, nem á 
força pnblicA. 

Nado mais direi para. mostrru• qua.nto é me
lindrosa, q,u8Jito õ perigosa uma t .•l si t~aç~o, 
e c<.ncluiret pedindo no governo quo não con· 
sinta quo pot· =i.~ tompo se prolong-ue a agonia 
da provinc:ia do Po.rna.nt.buco~ coudOn1nada a 
niio C5j>eror medida ai;; uma <la arm aascll1blóa 
l""oviuci:\11 autos <JIIO seja detiniüv~\lnen Lc rc
I{Jlvid• ~ quoaliio J•eltdcntc do son><<lo. 

Allmonto a ospomoça. do que o govct·no, 
• quo doa mn~~mo oo prestar o meu aPoiO, não 
r<:cuard no cruninho jà encebdo eom tanta dod
"'io, claudo ao paiz u111a prov:> bom frisante •le 
~ue não lho r ... ltam habililaçües nem oncrgi:. 
para reaolvor os graTea p roblemM do. :>dJUioia
Lr..çiío public>, o confirmanclo 08 bon• ercditos 
quo tem •a hi•lo eonquistnr no meio d!lS •linlcul
tlade• de que se t..•m visto rodea<LJ _ 

Tenho conelltido. (Huito /le'"• ·muito !iem r> 
o Sr. Uly:;;,.e;,; Vianua, o()teudo 

o. p:llav:D. pela. ordem, diz qu~ n!io quer contr.\
r iar o se11 amigo dceuto.do por S. P" ulo, l;:ade>· 
da mt\ioria da c.amarn.. 

O Sn - MAR1lM FUA:-~ctsco :-N'ão sou ~eadcr 
da maioria desde este momento; so u um·depu
tado liberal que a.poia o governo. 

Ü SR. ULYSSES VHNNA prezn tan tO a O[Jiniiio 
de S. Ex., quer srj• lca.der da maioria, quer 
falle em seu nome individual, que, apezor dcl3a 
demissão, que o sol'prendeu ,Profund~~>fuente, 
como não p6de ter deiudo de sorpreuder· a en-

. • · v .-51 

mara, nio q~et" ciJntraria.r a. opiniã'J de S. Ex. 
Tendo necessidade de dor uma el:plieac;õo pes
soal G da fozer 3lgumas refie:r.ões sobre o estado 
d» su:\ prorincia. e sobre o que acaba de dizer 
o nob1·e deput"do pew 2° distcicto, pede ~o Sr. 
prosidenie que consulle a casa si na 1• sess;;o 
lhe coneode ilma urgenci~ por 10 minutos. 

A urgenci~ é concedid:t _ 

OHDEM DO DIA 

Coutin uação da discure.to d"" emeud~s do 
senado ao pl"ojccto u. 25'J, sobl'e socíe<l~cs 
anonymu. · 

O Sr. Zan1a (pel" orde»t) roquer o en· 
cerramento da di<cuslão do r equerimento do 
Sr. Aodrade Figueira. 

O S r _ Andrade Figa.eiJ.·a, 
ohtomdo a palavra pela ordem, diz que o reque
r imento de aeiameniO que teve a honra do 
apresentar acha·H~ prejudicado em sun pri
mcir~ parte, visto co.mo pedia o adiamento 
para a. sessão de hoje; ma.• contátn u ma se
gunda tmrte-

O requerimento destinav:t-se a obt'r :1 pa
bvr:. do govo1•no, obris:>-ndo o Sr. presidente 
conselho ou algum outro memb~o do governo ~ 
eom~nreeer perante asto. camara, o,fim <l<! <lar 
opi01ão sobre as emendas em discussão. O pN· 
j ecto <i ituporl~nte, nio ha neg&l-o- Até hoje 
a. palavra do governo uáo se fet. ouvit· sobre .•• 
di1ferentes medidas ·que elle .cont6m ; nem 
nesta augusta camar~, nem no senado o go
verno jnrn~tis se fez ouvir_ 

A uw ~parte do Sr. Moreira de Barros o 
orndot· respond~ que ó possival que o g,., L~
fayette, quando mini.'ltro d~ justiça., se pronun
c.iasse nesta camará sobre o projeeto pt·imiLh·o ; 
mns sobr~ ns emendas, que modificam profilll
damonto o projccto, n palavl':L do go~erno não 
so foz ninda ouvir. Ent;·etanto, niio só se tra L.-. 
<le um as•nmpto irnpol't:\ntc, como a iu·la quer
se l"l) l ir:\ r :tn g'OYér no !\ fae ttlcl~de,. de fj UQ 
cll.; Lcut est.'\dO d'' pos;o, tle approvar a consti
tui~lo <hs sociedad'!.l auonyma.. e flscali&tl-as 
du•antc o sua ol<isteucia . Este ossurn:;>to, J'Dr
tmto, ó ::ravo o nfio pódc ser volado sen. " au-
dioncia. do governo_ . 

O ornlo~ vni 10~nda.r :'• 111~sa uma sub
emenda ao n.diameato, parn qnc s~j:> adiarlil. 
e~t.'\ di<cu, s!o Mó que comtxwcç~ algum 
tlle.mbro do go\'Ot'no p:1.r~ <lar e~11lie:LÇÕOS sobre 
:>.s di lfe rente• c\uvida• qna t~ve a hnnl':\ ,] ~ •nu
Uletler ll consideração da casa. 

Aléq1-dioto c.•ti presente o uobro lllinistro da 
justi~.a. a CJuem interessam estas em~ndas, 
vi•to ctue slloct~m " l<•g-isb~<io tlo paiz, o nio 
consta no orado,• quo E5teja impedido com dis
cussUcs;to sen:1do o nobre mini&t~o d& agricul
tu~a, !\cuja repartição tambe1u inlore>sa pro
fundamenta e•te as&umpto. -

O Sn. PRBS!oENTE:-Eu entendo que, depois 
de aprcs~ntado o requerimento de encerramen
to, n;'io po~so roais aceitar o r e.qu<:>rimento do 
nobre deputado. 

O SR . .á:\'DRADE F tGUEt R..t. . aet•edito. que ha 
logar p&ra a auh-emendo. que· dG•eja ~Yiar :i 
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m63i\o, ptu•a qtte, em v-ez de s~r n. cliscussão adia
da para hoje, s~ja adio.da para a sessão de 
amanhã. 

O SR- Pn~sm~:-:·rt::-Depoi:; du voiJdo o en
cerramento proposto po lo nol>ro depuhdo o Sr. 
Za.ru.a, continuarão om di!icussllo ns emendas1 c 
então o nobre d~put:tdo po~nrtl fur.et• o seu re
querimento. 

O SR- A.1<DMnx FtGUl!:ln.l. olJaO!'Y& •tue S. E:c. 
s:J.ba quo já esgotou na \'O~ os quo o regi• 
mento 1he permitto Íl\llo.r, o, ~rtnllto,nlío JlódC 
mais ter a pala.vrn. 

O Sa. PRESIDENTE: -!lia~ ou não ~osso acci· 
t:or o requorlmcnto elo nobt•B rieputado. 

o SR. ANoLU.DE 1-'wu P.:cM ~ojoita.-_sc á deli
beração d~ S. 1,:-:,, quo não ').UOr aoeltnr a sua 
5·ub.-amon ·~a. e t.Lm.bom ao 3UJeitll1~ á. d ecísli.o do. 
camara, si ella entende~ quo p6dQ prescindir 
da pal&vra do governo solJre este deblte. 

Posto ~ votos o rn~uot·imonto do Sr. Zama, ó 
approvado. 

O Sr- Soarei!! (pcl<l 01'</~llt):-Pcço a· 
V. Ex. que tellha u bond~de do me inform~r 
quom •e acham ioscripto ~m pl'imcirG legar 
nesta discuseção. 

O SR. PMS!Dli:'<TK:- Suguiu-~o com n pa
lavra o Sr. Rnti~bona, 

Posto a voeos o reqncriUlonto do :diamouto da. 
discussão apresonLndo polo St•. Andrade Fi
gneira. não foi :1 pprovado. 

O Stt. PRE~tDIINI'&:-Continua a discussão 
da• cmenda.s. 

O S1'. Za.mu(p~ta ordom) l'equer o en
cerlamento da diecusslo. 

Con~tdtada n t:u.'ia• d llrP:'o\'Hodo o t"C!JtlC

rimouto~ 

Proeedendo.-s~ ai. vul,il•:•l•.'• Mofo a.ppl'l.lV~i.da.s as 
seguiut~s emouilils ~~~~ Sf..Hlacl'~ : 

N, 25~-!88~ 

Socieàa.des anonymcu o em co>l»nanclita 

Emend~s do seu•lo i\ Jlroposiçiío n. 221, d'~ 
18 rle .lnlhn rlo i Si~ 

AoMt. '1.• Snhstitll~-so. ~~to Rt•Lig-o peh se
guinte: 

Arl. 1.~ As comp:mbi:ts ou Hociedn<les sllo
nytnl\.':í•qucr G seu objocto .aejn. comruereia.l, ·quo-r 
c i vil, se podem estabelecer som autoriz~ção do 
governo. 

Tanto umas como otttra s socied~des •. ~ão re
gulada• 110r esta lei. 

~ 1.' :~ão s~ podem con;;tituir l!ancos d~ cir
culat;íio sem prévia dutorizaçã~ bgislativa. 

§ 2.• Contínu~m a depende~ de autorização 
do govnrno cp~ra que se .possam organizar : 

f. o As a.ssociilt;.<ies e corvoraçõas l'i!ligiosaa; 
2.o Os monte-piok, 01i m'JUte!:!. do _so'.!-corro ou 

tle pia~;tde, as caixas ecouvmicas ·~ ;:..~ õOCi~da.
d. ~s d·a s~gu.ro~ m.utl.lo:a ; 

3, • As sociedacles anonymas q~o tivo!'<lm 
por objeclo o com~1crci<: ou fornocimonto do 
generos ou substanc1a.s allmontsro•. 

Continuo.xn tambem a depenàor do nu~ri
zação da governo, para funccionarom no Im
perio, as oociedaàes anonymas estra.ngeit·n.. 

Ao art. 2•, i • periodo, accrcscenta-se : 
A designagi>o on denorolna'ão deve ser ditro. 

rente d:> dé. outr8. sociedade. Si fór idontica 
ou semolha.n te, de modo que poss~ induzir em 
erro ou em engano, a. qualqnat· interessado 
asaioto o ·direito do fa~el-a modificaL', o ele de· 
mandar perdas c d~mnos, causados pela iden
tidade ou semelhança. 

O periodÕ do mesmo artil;l'O assim concebido : 
-Não ó permittido ás sociedades anonymas 
terem- firma ou razão soei~l-J'l~BS!lo a consti
to.ir o § i c deste artigo. 

o § i • passa a ser 2•, com a s 3gninte rc-
dacção' . 

§ 2.• Os ·socios são responsaveis somenlc 
pela quota "de capital das acçõcs quo subscro· 
vem ou lhes são cedidas. 

O § 2• passa n. ser 3. o 
Ao art. 3o : Depoi> das pa.bvras-do[)OIÍ~l 

d2 de cima parte. do capiLal-accrescentem-se 
os seguintes paragraphos : 

§ 2.• As prestações ou entradas, <tU o con~i•
tir~m, não em dinheir(), mas em bous, cousM 
ou direito, só serão admittidas pelo valor, em 
que fJrem estim~das por tres louvndos, uo
meado• pela assemblêa geral do• •ccioni•ta• na 
pr-imeira reuniã:o. 

A sociedade anonyma não se reputará legal
mente constituída, senão depois de ~>ppl'llYad" 
pela aasemuléa. geral a dita avaliação. 
· No caso dê fraude ou lesão enorme, os loun

vados serão re·sponsavei~ pelas perdas c dam.nos 
r;.!sultantes. 

§ S.' E' licito, d>l>oi~ tle ~onslituida "socie
ila{tc, f;r;tabclccer-se em favor dos fundadoL·es 
ou do terceiros. que h~jam conco!•rino com ser· 
viços para a. forma.~<io da companhia, q ualq uO!' 
vantagem consiste ule. e tu uma. parte do~ lLici'0:5 

liquidas. 
() § 2° do o.rt. 3" a~ proposi ~~o passa a ser 4<' 

sub>tituiD.do-se pelo seguinte : 
§ 4. o As sociedades anonyma.s devitlamente 

cOD.8titcidas: não poderão gn~ar em funcç.ões c 
praticar vo.lid~mente acto algum, seniio do
pois {lc archivados nn junt•1 eommercial c, 
onde n"o ~• l10uver, no rcg·istro <lc hypotbaca 
~a conur-C!L: 

i.• O contra. to ou estatutos cb ·sociedade ; 
2.• A lista. nominativa dos ·subscriptores. 

con> in~ico:Jro do lntmero do aeções e de cn• 
trndoo do oo.a~ um; 

3. o J.. certidão do deposito da de cima -pnrto 
·do capital; 

4. o A acta dn inslaUação da assembléa geral 
e nomeação do• ~dminiatradOL'C"- · 

O§ 3o passa a •er 5°, su\J;tituiudo-se velo 
ssguinte : 

§ 5. o Antes <l::ts companhias entrarem em 
e~ercicio, se_t•ão, sob a mesma. comminaço.ão 
do paragrapho :>n lecedenlB, :p\!.blicados uos 
jornaes do -termo ou do loga1· mais pro:-.iwo 
e reproduzidos, n:; côrto, no Di~>·io Official, 
e na.; p-rovineiaa, na folha. que der o o:s:po-
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diente do govet·~o, oa estatutos ou a escriptura sendo em todo caso reepon~s.veis pelos n.dos do 
do contrato scd!'!. cilm declar~ção da data taes agentes. 
em que for:>m ''i"ro:~livados o do• nomes, pro- .Ao art. H, que p~ssa a s~r iO, acres-
fu•ões e moradas áGs adwinistradore~. centc-sc: 

No registro de hypotheca da COll!arca da § 4 · • A procentagem que foL' devida aas 
aéde da sociedade, se1•a . archivado um exem- administradores, fundadores OLl quaesqLler 
pll'-1" dfl. folba.t em que so fizor~m as _ditas ompregados da. sociedala, s~rã tirada aos la.cros 
publicações, e as cie que trata. o art. &>, liquidas, depois de deduzida a parte destin:.da 
sendo permi ttido a quem quer que seja. !el-as a formar o fundo de reserva. 
e obter certidõ~s, pag-an:lo ·o t:espectivo Ao art. 12, que pas1a a ser 11, acrescente-se: 
custo. P.oragr~>pho unico. O acciQnista tem sempre 

Ao art. 4o: Subotittlll-SC pelo seguinte : salya ~c,ão competerlte para have~ dos admi
nistrador os as perdas o damnos resultantes <l' 

Art. 4.• Nenhum contrato on operação violaçãodes!.a lei e dos estatutos. 
terá Jog-ar por conta da sociedade ou campa- A dita a c~ :to poderá set' inteutad11 conjuncta-
nhia, senão depois de constituída ellí pela mente por dous ou ruis accionista.s. 
fórma que dete1·:nina; o artigo ante cedente e Ao art. i3. Pas~u ser i2: 
preeadrida.s· a.s formalidades do• §§ 4• c 5• Ao art. 14, que passa a ser 13. Sub:;titua·se 
do mesmo artigo· pelo seguinte : 

Ao art. 5•: Depois da palavJ·a-sociedado- Art. 13. Os ndmini•W>clo!'es q~e. ua f1lt:l. de 
Uigu·se : · inventa-rio, ou não obstante o iuventario, 011 

E ao pt•eenchimen to das fo~malid<des dos por meio de in vent,rio fraudulento, repal'li
§§ 4• e 6° do art. 3•-seguindo-se as pala~ns rem dividendos não devidos, são pessoe.J.ment~ 
-ficarão sob a responsahili~ode-até ao nm. obrigados a restituir á ca.ha social a aomma 

Ao art. 6•: Em Jogar de-'aJ registro de pu- dos mesmos dividendos, e sujeitos, além disso, 
blici~ade-diga-ac :-â publicidade. - ás penas crimínacs em que incorrerem. 

Em vez de-§§ 2• e 3•-diga·•i-§§ 4• e 5.• No caso de in•Dh·abiliJa..ie da sociedade os 
Ao n. 2 do mesmo artigo : Depois da palavra accionistas, quo houverGm recebido dhidendos' 

-capital-accre~cente-se : não devidos, ser-ão subaidiariarner.te obrigado• a 
O capita.l soci~l não poder:l ser ... ug-mentado restituil-os; sendo-lhes, po,·tanto, licito allega

senilo nos ca;;os de Ú!sufficiencia tio c"' pita! rem o beneficio de ordem. 
subseripto, aecrescimo d? obt·~s ou d~ amplia- Esta obrigação prescre'\'erà no prazo de 
ç&o dos servi(,lOs e operações sociaes. cinco annos, a contar d~ data. da dis~ribuição 

AtJ pa.ra.g rapho unico ào mesmo artigo : Em dos dito• dividendos. 
lagar de-art. <Jo, ctc .-diga-sa-are. ;3o e §§ Parag,·apho unico. Só poderão fazer parte 
1• e 2. o dos dividendos clnii sociedades anonymas os 

Ao § 2• do art. 7• : Substitua-se pelo se- lncros liquidos, resultantes de operações ef-
gQinte ; fec~ivamente' coneluidao no semestre. 

§ 2.0 A~ acç1le1 só poderão negoeia.r-se de- Ao art. i5, que pu.s•a a. ser 14. Em ver. da$ 
pois d~ realiaado o quinto do sou v>.lor. Subsis- palavras-um ou m~is ftsoaes- digs-sJ- Ires 
tirá, porém, " responsabilidade do cedente para <lU mais fiaoaes-. 
com a socieàade, no caso desta •~ tornar insol- Ao § 2• do mesmo artigo. Slubstitua-se pelo 
vavel, pelas quantiM que faltarem para com- s~gLlinto: 
plotar o valor dos aoções transferidas, ficando § 2.• Si n1\> forom no:neado1 os fi9caes, nilo 
ao mesmo cedente salvo o dir·eito de ha ... er a aceitarem o cargo, ou se tOtMrem impedidos, 
respectiva indemnizaç~o da. pessoa a quem fez compele ao presidente da. junta commercial, 
a cessão c dos oessionarios posteriores, os e, ondo não houver. no juiz do commercio 
quaee são solld~riomentc obrigados. do termo, li re'l Llorimento de qualquer doe 

A responsabilidade do cedente prescreverá administradores, a. nomeação de quem os sub· 
no prazo de cinco annos, a cont.:l.r da publicação sti tua. ou sil"Ya durante seu impedimento. 
da cessão. . Ao § 3• do mesmo artigo. Depois da pala-

Ao mesmo art. 7•: neeresccnle-se, depois do vra-f.aeaes-accr~seente-se : . 
§ 3•, o seguinte paug-ra.pbo : -DLlrante o trimestre que precede a r~união 

§ 4.• O penhor das acções nomin~tí va~ se ordiiiaria da. assemblêa. geral-. 
conslitue pela averba.ção no termo d~ tran.sfe- Ao § 4• do art. 15, o qual passa a ser 15. 
rcnci• ; o das acçlie• ao portador e das tranofe- Suh•titu•-•• J!elo seguinte: 
riveis por endosso, pela fórma estabelecida nos § 4.•Todana, a assembléa geral, que deva 
arts. 271 e. 272 do oodigo commercial. deliberAr sobre os C• IIOS dos arts. 3• e 6° para 

A constituição do penhor não suspenàe o ser validamente constituida, carece de um nu-· 
ex.ercicio dos direitos do accionis!.a. mero de accionistaa que represente, pelo me-

Ao art. 9• : Sup~rima-se. nos, dons tere os do capital social. 
Ao art .. iO, que passa a. ser 9 : Depois da Si nem na primeira.. nem na segLlnda re· 

pafana -gra.tuitos- acrescente-se: união, comparecer o numero de accionistas exi-
Niio podendo cada mandato e:..eeder o prazo gido neste paragrapho, se convocará terceira., 

de seis anno•. com a declaração de que a assembléa poderá de-
Ou.dmiuistrallilres, si outra consa não se liberar, qualquer que seja a somma de capital 

hou"Ve~ estip1l.lado nos estatutos ou contrll.to so-~ repr~seutado pelos presentes. Além dos annuu
cie.J., podem nome&r agentes que os auxiliem cios, a. convocaçã~ neste caso se farâ ~OL" carta. 
na gestão diaria dDs negocios da companbia, As delilJeraçues da. assemb1éa. geral, t.anta 
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110 casu d•este F•ragrapho corno no do§ 2>, stant.s dos OI'ls- 20, 2l, 22, 23, 24 e 25 as dis
so1·iio tomadas 1,cla maiori \ dos socios pr~- posi~5e~ do. eodi~o com\nereial, relativas à fal-
soutas. ~ lanci•l na parte Cl vil e administrativa. 

Ao § 8• do mesmo artigo. Substitna-s~ pelo § L• A liquidação não põdl: s3r declarada 
segninto; S(!;Dão : 

§ 8•. Para a êleição dos·administrJdores e L• Por meio ~e requerimento da •ociedade 
empreg"do.~ d1 socieda.le e p>ra as d•lib~1·a- ou de algum ~ClOlllS\a. no_s caso_s do art. 17, 
ções de qualquer _natureza., serão admitt1dao I ns. 3• e?•, ul~~ p•rte, lnoLruido com oba
votos por procuraçaot com poderes espec1a.es, , lanço e mven_ta.rLO, . . 
com tanto que estes não sejam conferidos a ad- 2.• Por_ me1o de requemnento do um ou_mn1s 
ministradores e :fiscaes _ credores, mstr~1do co:n ~ competente Justitic~-

Ao mesmoa:·tig·) accrescen~cm-s~ os sJguin· ção ~o ~a~ode ce~s:'ção do pa.ga.mento de diviw 
t36 pa.ragra.phos: . . . das hqmdas e ·yenm~~s. _ . . ~ _ 

§ !lo_ A :I.sscmblea geral sar .. convoca_da Da, sentença _que decret~r _a hqu1~açao cabe 
sempre que o requeir~m sele ou mais acc10- o 1•ecurso ~~e agg·;~a.,·o de peliça~. 
nisla.s, comtanto que representem pelo menos § 2.• ~or~ do ~aoo ~e ccasaçao d;> pag-o.men-
um quinto d~1 c~pilalroo.lü:ado. . to~, :l.. hq_uiÜ~Lç:to podo B'!l' &.nugnvelrnent,~ 

Sel:J. 111oti >J3da. a con'tocaç.Jo e po<le1·a sor felta... 
Ieitu- pelos proprios accionist':" l'eclamanles, Ao ar\. 21. Passa a ser 2ú _ 
si :-ccusarcrn-na fat.cr os ~dmtnistradores eu Ao art. 22. Passa. a ser 2i. 
conselho fi•c•l. Ao a.r·L. 23. Pa.sss a ser 22. 

Nos casos, cmcue a lei ou os estatutos detQr· Ao art. 24. Pas·'"' a ser 23. 
minar)m e"pressâmen te, a reunião d2. assem· Ao art. 25 _ Passa a ser 24. 
bléa geral, é permit~ido à qualquer a.~cionista, Ao art. 26. Pasaa a ser 25-
zsia eonyO:ayão fôr r~ta:rdo.da ~or mais d.G dous Accre.ecentem-se os artigos s~guintes: 
mezes, reg.uerer ao juiz commercial do logar 
que au LCrue a fa1el-a _ ·Art. 26. incorrem na peM de mnlta de 200$ 

• Nos annuncios para a dita convocação se de:- a 5:000$000 ; 
q}aio.rà qual o juiz que o. autorizou. c~ data. do L• Os fundJ.dore• de socielades que nB- con-
despaoho. stituição dellas dei.:arem d•> observar as forma. 

§ 10. Não ]J<idem votar nas assembleas gc- .!idades pres~riptas r.o art. 3°, seus paragraphoa 
raes, os administradores par~ approvarem seus e numeres; 
bala.nços, conlaa e in.venta.rio:3; os :fisca.2a os 2.o Os a.dministradores que, havendo sido 
seus pareceres . e os accionistas a avaliação de nomeados no instrumento publico do consti
seus c1uinhões ou qua.esquer vantngens · estipu tuição da sociedade ou na assembléa geral de 
ladas nos est1tutcs ou contracto sociaL que trs.t~ on. 2do § i• do art. 3•, dee![á.rem 

Ao a? I. 17, qur; passa a scri6. Em vez da> de obs~l'I'M as· prescripç~&s do§ 4• e sous nu
palavras -nas r·~spectivas inspectodas- di- meros, e do§ 5·• do citado art. 3·'; 
ga.-se-no carlorio do ascrivão do juizo do com- 3. • 0• administradores que nM cumprirem 
mercio- c supprimam-se as palavras- o dos as disposi,ões do art. 5• e sens numeras, e 
terceiros-. do art. i2 e a do art- i5 dei>:ando de con-vo-

Ao § 3•·do mesmo artigo. Em vez de art. 2• cu· a assem bléa geral ordinaria nas épocas 
§ 4o-diga-s1- art. 3•, § 5•,- c subsl.ituam·se marcadas nos estatut.os ; 
na p•lavras - e das depositad1s conforme este . 4. • Os administradores que violarem as di$· 
artigo-pebs seguintes-e do relação n~minal posiçõe:; do art. i6 e oeus pe.ragraphoa; 
dos aecio,li•tas.-(N. 2 deste artigo.) 5.• Os administradores que emittírem obri-

Ao.art. 18, que pass~ a sar 17 _ Depois do guç~es ao portador, em contraYençà:o >Íe dispo· 
n. i accresce!lte-se : 2• por deliberação da as- si~ões do§ i• do art. 32. 
sembléa. geral (.rt {5 § 4".) . Art. 27. Incorrem nas dispooições do§ <i• 

O n _ 2• ~o mesmo artigo passa a i!~r 3•, e o do art. 264 do codigo criminal : 
3• a se~ 4•. i .• Os administradol·es quG infringire:n as 

.A:ccreacente-seao mesmo artõgo: prescripçoes do art. 31; 
5. 0 Pala. r~dueção do numero de soa_ioa 1.\ 2. 0 0s administradores ou gerentes quo diii-

nutllel'O inferior ao de sete. Neste ca110 a sacie- tribuirem dividendos não devidos (art. i3) ; 
d.ad~ só se enteude<>i dissolvida, si durante o 3.• _Os administradores que por qualquer 
prazo de seis m"'es não se preéncher numero nr\ltic10 promoverem falsas cotações das acções ; 
lc5•l. 4 _ • Os a:lminiatradores que, para go.ranti" 

Pel6s ~~tos qua a companhia praucar, depois creditas sneiaes aceitarera o penhor das acçõe• 
·que o numero de socios. se re~luzir à menos de de. propl'ia compa.nhin.~ . 
s2te, s3rão solidariam~n\e responsavei.os os ad- Paragrapbo uni~o. Os fiscaes gue deixarem 
minisll."s.dorcs o 11-ccionistns, si don.~~o do dito de d~nuncia.l· nos seua rela.tono:~ annuaes 
rrazo de seis metes não fô.r preenchido o nu~ (art. i4) a distribuição de dividendos não de-
mero legal. vidos e quaesquei' outras fraudes pratieada.s 1!_0 

O 5• numero oass~ a ser 6o. · 1 decurso do anno e constantes dos li-vros e papets 
Ao art. iD. P~ssa a s:)r :18. · sujeitos rio ieu.- exame~ serão ha.vidcs como curo-
Ao art. 20 e seus pltagr::~phos, qu~ · pMs~ a pliees dos ~utores desow• delictos e cemo taes 

ser 19.- .Substituam-se pelo seguinte!'" \ punidos. 
Art ~O.. São applic'!veisá liquidoção forçsda Art. 28. No caso de dissolução da sociedade 

dos soctedades ancnyruas com a• alt<>rações con- anouymo. por insolvo.billdado ou por cessação 
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de p$gamentru, serã.o iguallllent~ punidos com 
13 penas do art. 264 do codigo crimin)l, o• 
•dminislradores eu gerentos quo cublrahiNm 
o• livros da mesma. sociedade, inutilis.rem-nos 
ou lb.cs al\erarem o contelido ; os que diminui
rem dosviat"exn ou occultarexn parte do activo ; 
6 v~~~ 'que, em instrumentos pub1ieos, etn escri
ptos po.rticula.res, ou em balanços reconhece
rem a sociedade· devedora. ele sommaa qu~ elfe
cti vamcllte ella não dever. 

Art . 29. 02 crimos de que trato. o art. 2G 
aerio processados, segundo as prescripções 
dos arN. 47 e 48 do decreto n. 4824, de 22 de 
Nore111bro do i87t, e julgados. pelo jui.t de di
re ito da comarca com o. recurso• legaes. 

Art. SO. Bm todos lll! c~imes de que trata 
cst> lei terá cabimen to > acção publica. 

Art. 31, E' prohiiJido lis sociedades ano
uymas comprat• c ycnder 118 su~s proprins 
ac~i)es . 
Nes~l prohlbição nl!.o se comprohénde a:J.mor

tizaçiío das aeçõe•. uma vez que seja feita com 
os fundos diapoai v eis. . 

Art. 32. E' permittido ás sociedades ano
nymas centrahir emprestimo de d!Rheiro por 
meio J.e emissão de obrigações ao portador, 

§ i . • A importancia do emprestimo nunca. 
poderã exceder á tot .Uidsde do capital social. 

§ 2. • Os portadores de obrizaçües pqdem 
nomear um fis<:al que funeeione conj tmcta· 
mente com os de que lrat.a. o art. 14, e com "" 
mesmas attribuições. · 

§ .3, o B' licito aos mesmos portadores assis
tir ás aesembl.éas geraes e tomat· pert~ nas dis
cuoi!Oea, sem voto deliberativo. 

Ao art. 27. $nbstitu&-se pelos se~inles ;. 
Art. 33. Sito applicaveisãs soeiedades aaony. 

mas eristeutes as disposiçõ94 ,;os§§ i•, 2• e 3•, 
do &rt. 2~, t~ rt. 6~, e seui nuznoros1 §§i o:) e 2° 
do ~rt. 40. •rts. ii, i3, 17 e i~ a2.'i inclusivo. 

na. ·3o·e 5o do nt. 26 nos !•, 2o e 3•do a.rt. Z7, 
arts. 28, 31, e 32; e, SEis me~ea depois dn 
publicaçllo desta lei, as do § 3• do art. 7• e as 
doa arta. !2, 14, i5, i6, n. 3 do art. 26 e do 
art. 27, acuo numero• e par.:~graphos. 

Al't. 34. A~ dispo.ições de~ ta. lei niio ccm
prehendem ~s sociedado• de s oceorros mutuos, 
um aa littoro.rias, scienti:ticas, politica. e bene
ficentes que não tomJirem a. fórroa anonyma.. 
As ditas sociedades se podem instituir sem au
toriu~~o do goverao e são re:l'idas pelo àireito 
eommum. 

At> arl. 28. Supprima-sa. 
Acereacente.m-se os artigos seguintes: 

Sooiockcles sm commartdita por acfõ•s 

Art. 35. E' permittido ás ~ociedades em 
comro.a!ldita (codigo rlo eommercio; arts: 31i 
- 3 i4) dividirem em acçÕiS o e&pital com que 
entram Oi so~i~s commanditarios. 

§ i. • Nas commandita.s p o.r acçlSes são soli· 
dariamente responsaveis os gerentes, os socios 
<[lle por •eus nomes, pl'onomes ou appellidos. 
fi&-tlrsrem na. fi•ma social e -os que assie-narem 
a drma, a não ser declandamente por prõcu-
ração. . . . 
.§ 2 .• O• nomes dlll! gerentes devem set· in-

dicados no aeto constilutil'O da sociedade. . 

Art. 36. A aoeieeado em comman.dita por 
aeçõ'ls se fórma P"" ·e...,l'iplura publica ou lJIIJ'
tieular, .... ign~da por todos os ll<leios, ·e não se 
~putarã legalmente conslituida senão depois 
de sobsrripto todo o capital e depOsi ta.dll em 
banco ou em rn!to de J'esso>L abonada, á escolha. 
da maioria doo aubicnptorGs, a dacima. ll.'\rte da 
entr:tila ou prcst•9ão de c<>da. socio. . 

Art. 37, Os podete~ do garante, os direitos · 
dos comma.Dditarios quanto as deliberações G 
""tos de íhcaliu;~, e os caoos do dissoluç:in, 
além dos mencionados no·art. 17, s~rão regu
lados nos estatutos ou. coutra.to social. 

Art. 33. Salvo cl:msula oo estipulação em 
contrario: 

§ i.<> .A assembléa geral não póde, aem ei
presso a.ccórdo do gerente ou gerentes, ratifiear 
ou praticar actos que inte1·e .. am á socied~de 
par~ com t&ro&iros, ou que impúrtsm mud:>.nÇI!. 
eu alteraçõas de contra to social. 

§ 2. • Em caso de morte, incapacidade leg•l 
ott impedimento do gerente, compete aos fisc•es 
fazer 1. nomeaçio do um administrador ,Provi
aorio, que só poderá praticar aclos de stmplaa 
geaião e os que forem necessarios para. a coll
senação dos dirEitos da sociedade. 

DenlrO do prazo de 15 dias, a contar da data 
da nomea~i:o do administrador provisorio, aerà 
eonvocada a assemblóa. geral para eleger o ge
ren te etfectivo. 

Uma cópia da nctn, contendo a nomeação do 
gerente, aera arehivada e publicada na. confor
midade dos§§ 4.' e 5• do art. S.• 

§ 3. • A. sociedade em commalldita por acçõee 
•e dissolYe peh lllOÍ'te de quo.J.quer dos go~ 
rentes r 

Art. 39. 0~ nscaea. pOdem reprê!Ontar em 
juizo a sociedade, para intent&rem contro 0 3 
sacios solidarios a.s a.cçõe! neceasaria.s, si ZLSSi.Jn 
o deliberar a :w~embléa geral, sem prej uízo 
do direito de cada um dos comrnanditMios. 

.Art. 40. São applicaveia lis s;)Cicdades em 
oommanrlita por acções as disposiçõeó doo 
§§ i• e 2• do O.!'\ o l•, dO>< arta. 4•, 5o, 6•, 7• e 
seus paragrap.bos, e dos arts. 8•, if, 13, 14, f5, 
i6 e 17. · 

Art. 4.1. S«o ts.mbem applieaveis às mesmas 
oocíec!Adea aa diapotiçãea dO art. 26, ns. !, 2, 
3 e 4, e doa a.rts. 27, 29 e 30. 

O art. 29 p$Ss& a ser 42. . 
Paço do sena<lo em 5 de Outubro de 1882.-

0o,.dc tk Baop6tldy, vico- presidente.- Bar<io 
de M amanguCLpe, 20 secret-nio aervindo de 1• 
-Joaqui m Floriano de Godot;, 4° !ecrel&rio 
servindo de ZO. 

Vem a moea a a~gainte doellração do voto : 
< Declaro que votei contr~ as emendas do 

sene.oo ao projecto sob sociedades . anonymaa, 
por ser tio reslrletivo da li.berda.de corno o que 
revoga.. _ 

<Em i6 de Outubro de t882.-J. Põnido. 
O .,rojecto ~a:aim omel1dad0 o approvado é re

mettido a commisai:o· de rcdacção. 
3' discussão do projeeto, n. 233, dispen8:llldo 

de e:<ccasso de idade ao tenente Frederico C. 
Rodrigues 'd:> Silva e oatr~s. 

São lidas, apoiadas e entram juntamente Olll, 
discussão, na B'lguinles 
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Emendas 

Conced<He igual fo.vor ao capitão E11~niu 
Augusto de Meilo par-a fazer Axame, com dis
pensa de idade, nas aulas preparalorias da es
cola midtar do Rio Grande do Sul, onde se acha 
matriculado. S. R.-Jos6Mariunno. 

Conceda-se igll1l.l permissl~ ao <Btudau~e 
Jol!quim Agripino Mendonça. Simões, para rnn
triciilar-se nl íaculJade da direito do Recife o· 
podet' pteSiat e'lWIO tlu• materhs ilo primeiro 
:>.liDO. S. R.-José Mari<lnnn. 

C .-nceda-.. ignuJmente permissão ao ertu
. donte Cú:ero de Vasconcellos Cezar, p!ll'8 mat:i
cular-ee na faculdade de direito do Recife e 
poder pT&•ta:' exame dao nu terias do primeiro 
a:nno. S. R.-José Mariartno. 

Offereço o seguinte projecto como emenila. 
ao projecto n. 238,-Lcopoklo Cunha, . 

N. 2ó6.-i882 

2• SESSÃO 

Projeno 

A CO!Jimissãodeinstracçiopublicaexaminouo 
req aerimento em qae AlberLo de Barro.s Franco 
pede permi!sãll para ma.trícular-se nn facul
daa& de direito do S. Paulo, no corrente anno 
lectivo, allegando não ter podido fazel-o a.ntos, 
e co11aiderando que em casos identicos tem est:~. 
a.ng nstn ca.me.ra deferido pretenções Eemellian
tee,_ é de. parecer que ••j• adoptado o seguinte 
prOJeto: 

A assembléa geral resolve : 

Art. Lo Fie~ aatoriztdo o governo P"""' 
ma.ndar a.dmitlir, deode já, á mátricab do f o 
anuo da faculda.de de direito de S. Panlo, o es
tuda.nee Alborto de Barros Franco, dep~is de 
p•gar u re•peotí vaa ta:r:ao do ma tl'ieuln. 
. A~t. 2. o ltevogam-se as disposições em con· 
tre.r1o. 

Sala das commi&lilSes, em 3 de Outubro áe 
1882.-lTiy .. er Vi4ftM.-Ruy Barba"'· 

Mio havendo quem petisse a palavra ó en
eo..,•do. o. ~iàeuaaao, o pollto a votos 11 &ppro
w.do o pro.)Octo com aa elllendu. 

O proj eoto assim emendado e s.pprovado é 
I'émettido í. carnmissão de redaçiio. 

3• discnsslo do projecto n. 1M A, de 1882 
mandando abonar ao almoxarife do hcepital mi~ 
li~r d<: _córte 5 °/o. para quebru de genero• 
ahmenticiOS. fornec1dea P.O mesmo hoopih l , a 
contar dá data em que ti\"er deixado d& perce
ber 6"-e alxlno. 

Vem á ·mesa, é lida, a~oia.da e posta em dis
cnsailo com o .. p_~ojecto a seguinte 

Emenda 

1~1 fal~r a José Candido de Bat~ almo-. 
:u.rife do hoapital de =rinh&da cOrto • ...: S. R. 

Sala. d•u sessões, 16 de Outub~o de 1882.
Alcoforaà.o lunior. 

Não havendo quem pedisse a palavra., é en
cerrada a disc118sll:o, e posto a votos ê appro
\oado o projecto oom t.;lm&nda. 

O projecto assim emendado c a.pprovado 0 
reme~tido i commissão de redacç!o. ' 

3" diacuss~o do projecto n. 255, au~orizando 
o governo a conceder um 'lnno de lieonça <:oli! 
ordonado, a· Jo~quim Augusto da C'oota 'F8r
reira.. 

Yem i meu, é lida, apoiada e poeta em dis
cussão com o projecto, a se~inte 

Emendo. 

lgu&l favor a José Militão d~ Snn~'Ailua, em
pregado da estr!><la de ferro D. Pedro 11, cujos 
•offrimentoall:o attes t3do• por mGdicoa, sesundo 
se vê do projecLo n. 253. 

S. R.-Sala das sessões em 16 de Outubro de 
l8S2.-Be•m-e de Memz•s. 

Não havendo quem pedisse a palavra. é encer
rada ~ discUJJBilo, o posb a votos é approvailo o 
projecLo com a emenda. 

O p:·ojecto, assim emendado e approvado, é 
rem.ettido :i. commissão de redacçKo. 

· D Sa. PRJ:SIDENTE annuncià que vai entrar 
em 3• discussão o projecto n . 180. 

O Sr. Adriano Pil:Dentel ob
tendo a p10l~vro. pcl.G ordem, requer o a. ealllAra 
ap.pro\·a in":orsii~ da. orde.m do dia, &fim de que 
•eJa antes dJBcUtldo o proJecto n. 209, pretenção 
de tenente da armad• Aprigio doa Santos 
R.ochn. 

Posto em 2>- discussão o projecto n. 209 e não 
havendo que01 pediSlle a p:~lavra, é eneeáa<la. a 
discuaaã~ e •pprovndo o projecto plll'a p...,su á 
~ diacuasiio, 

O Sr. Adriano Pimen'tel ob
tendo de novo s. palavrn pela ordem, re'laer e a 
C3.mara appro~n. dispensa de interolie1o, afim 
de que o projec to n. 209 s~ja dado par~ orc!sm 
do dia de am&nhi!, 

E•tra em 3• diocul!lllo o projecto n. f80, 
sobre a protenção de Jo!o José Fagnndes de 
Rezende e Silva. · · 

Vem á mesa, ô lido, apoiado e posto em dis
tQSsã:Q com. o projecto o •ef.ainte 

Substituti'l'o 

Ficam revogados os dec:retoa de 25 de Janeiro 
de 1879 ~ ~ d! Sete~bro de 1880, 9.ue eonc&
deram prwdezLo <!o ctdadll:o Joio Jose Fagunde• 
de Rezende & Silva para minerar nos rios 
Cayapó e seus Lflluentesn& província de Goyaz. 
-L. de Bulltlies. 

Ninguem pedindo a pa.lavr~ eneerra·Ae 1 

diocn•sii:o e proeede-sa • votaçlo do oubatitutivo 
!VI e ê approv&do, · ficando 11rejo.dic~do o pro-
Jeeto. . 

Oa StiB. Josi MAB.LI.NNO E BEZJtRJlA DE Mz· 
N.E?.JCS dec:bram quê votaram eontN.. 

Os .... PB.moÉNTP! diz qne, s•gundo ordena o 
regimento, as decla.raçõei de voto devem ser 
por eecripto. 
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3> discussi!:o do t•rojecto de. !oi n. i90, em-
dito ao ministerio do imperio. . 

o I!Oir. Andrade Fie-neira co
me~ obaervando quo da. .primeira vez que teve 
a honra de pronunciar-se sobre este projecto 
não teve oppor lunidadG de manif~sta.r-se a 
respeito da ultima parte em que se pede o cre
dito de 400:000$ para. a: v~ba.. -Soccorros e 
melhorame!lto do estado •amt1.r10. 

Este projeeto tem a data. de 7 de Março de 
1882, e nessa data o governo, tendo ordenado 
despezas FOr conta da me= verba, calcu
lou que essas deaFezas orçassem pela somma 
de 4DO:OOO$, •egUDdo a. demonstração q ne 
o.eompanb.a a pt•oposta . do .governo, e que .o 
orador lê. 

O ore.dor vê prim>ir&mente neste pedido a.l
guwas. Yerb3.s que não pód '!m ser consideradas 
-Soccorros llllhlicos,-e menos ainda -Melho
ramento do e~tldo sanitario ;- por e:.:emplo " 
Terba-Concertci da. dóc~ da. praça do mercado. 
Aqui •e trata. evidentemente de um& obra, o 
não de tlllla daepe•a de soccOI'l'OS publicas, 
11.em de melhoramento de estado sanit~
taria. 

Sem duvida. o esbdo sanitário lucra em que 
a. doca d• praça. do meceaào ten'ha uma polici• 
d9 maneira a conserva~ limpa a bacia formada 
pela mes~na doca ; mas esta. despeza é muito 
dis tinct~ do cone erto da doca. A despeza com 
a limpe!:a nãq póde sem duvide. imrortar em 
23:000$, ·e~mo se J>ede na proposta.. 

O concerto da d~a não ee poderá jimaia 
fazer regularmente 'Pela verba-Swcorros Pu· 
blicoa-,, e sim pela verb~~o e'pecia.l de-Obras 
Publicas. 

Demais esta .ob1·a. não incumbe ao lllinisterio 
do imperio ; de sorte que n.e.m mesmn o rni-
nisterio do imperio JlOdia. .ordennl-a, ainda. mes
mo quando tiTcsse a classificação de- Obras 
Publicas-, e não a de-Soccorros p11blicos -
ou-MolhOJ'l<JMnto da eata.do sanit•t'io.-

llst:1 oh1·~ .pertence ao ministerio da fa~enda, 
que foi quem mandou fnze1· aquelln doca·; o 
hoje p er~enceri1 mesmo á camara municipal, 
a IJ,uem a. doca. foi entregue depois .de con
clu1da. ; nunca, porém, poderia peNencer ao 
minisWio do imperio. 

e oralor 11fio descer~ á analyse das outrna 
parcellsa do ql)e ·se compõo a demonstraçlfn 
qne ·aoompo.nho. o. !'ropo.t"> do gov~rno ; nem 
e~sa. analyso lhe ó neces~arin, pois 4 claro que 
a re•ponst~bilidade na -applicaç.'ío da impor
tanch pedida no credito pertene' inteira ao 
govAl'"no .. Cham~, porôm, ·;). o.ttenofi•, da. cama.n. 
para a•circnmstancia d., Mhar-se ~proposta do 
governo prejudicada em seust0rmos com o de
curso do tempo. 

Si com e!feit~ o governo, ao apresento> r " ~na 
proponta· oru ft!ar>~ •. calcl.ilavo. ·quo ao dce.
pezás ordenadas deviam. or~.ar pela quantia de 
400:000~, hoje, o.ue são passados mais de seis 
mezes depois aue o credito foi pedido, hoje, 
<)Ue "" dGSJl02a;.- orde.na.da.a dev.em .ter aiâo .r.e&· 
lizadas .• o_go,·erno dsvio. apressar-se a vir ae~ 
. cl~ral'ol!Oa si com .etl'ei to o crç:?.mento pOL' .elle 
feitO 'tinha ou não e,_ cedido 0s '1i.mites dB pro-

posta, isto~. ai com as despeZll!l ~rdenadas ~o 
tinha gasto tanto quanto elle prevua ou ma1s 
<Ju menos. . 

Si gastoa menos, cumpria. a. o governo. in
struir a cam~ra para que o credito fosse li
mitado:!. quantia preoiaamaute neceasaria; ~j;-, 
gastou mois, cumpria. ainda a.o go,·erno eacJa:;. 
l'Cccr o. camara. pnra que votasso o credito por 
f6rmi que satisfizesse as daepezas ordenad!IS .e 
não ficasse a.quom ; portanto con-vida o IN
Y&rn.o a. Cti.m.prir este dev~.r. 

O governo podiA em Mo.rço apresentar uma. 
proposta de credito, b~sea.da s0bre um .calculo 
11lllÍS ou menos incerto, co.mo pedia .a nat\ll'eza. 
da.s desp2zas a. fazer, visto que se tratava de 
ums. verba -variavel como é a de so,corros pu
blicas, pel• varieilad• do aleancA rl"" calamida
des a que tivesse de provel"; hoje, porém, que 
o tempo decor~ido é bastallte para se conhecer 
a 1mporlanci., de todas ~s despezas, cumpre ao 
govarn0 corrigi~ o qlle havia. de vago e incerto 
na sua pl'Oposta, d•clarando em quanto impor
taram essas despezas, afim de que esta camara 
limite o credita á. quantia precisamente neees
saria. 

Pediu aind,t a palavra a pro.posito deste cre~ 
dito para deplorar uma se;runda vez a ansencia 
do governo nos debates desta camara. 

Quem ncompanhar os trabalho• parla.monta
.res desta casa, pe~ualir~se-á .de que não 
lemos g'OVei'DO, pOiS que etn Verdade O actua} 
.ministe1·io tem se distingUido p~la sua au~encia 
do"s trabalb.os desta eamara. 

Ainda. lloje encerrou-se a diacussão de um 
projecto importantíssimo, como aquclle que re
g-ula. as sociedades anonymas, s.em que o.go
verno fizesse ouvir a sua. palavra, Jiio só aobre 
o merito d~ :aova lei, mas-ainda sobre as cllume
rosas duvidas que o orador teve de s11bmet~er 3 
sua considera~lão. 

O governo .não podia dei:sca.r de pronunciar-se 
sobre cale aaaumpto que ae relaciona intima· 
men\e com a. administração publica, que ·re
·tira uma Inculd!l.d.e de quo o governo eote.va de 
posoe, qu•l a. de int~rferir na approve.çüo de 
sociedades anonymas, como aindn ~ de neca
lisar os aetos da suo. go;\iio econ~n•ica. 

A lei paa~ou snm que o t:oveJ'>lo proferiasn 
•·:quer um• p;:]a.vrK; o ilebate foi oncerr:~do som 
respoota ou o:tplicnç~o As duvidn" ono~ito/laa, e 
otiron..,.o 11bro o p:.iz umo ki chein 1le duvidas, 
duvid~s s~~eiladas nos~io do poder legi•lalivo, 
que" votou. 

O Sn. LouRE:-.ço n-e Ar.nUQUER~t:B (ministro 
·.u estrc.,aeiros):....:Nfio obstanto n longadis
eussã~ que teve no senado e ::or 'homens os 
mais -i:ornpetentes.. · 

O Sa. A,.DR.A.DE FIGUEIRA di2 que ia to não 
salva o governo da omissão do niio remover as 
duvirla·s suscitadacs ne5t~ cas>' pdoa ·homens in
competentes . 

Si o goverll.o ju~gava ·(iue a emnpetencia do• 
se.nadora.a )Ue discutiram .esta.ques_~~o era. çle 
natureza. a absJar a.s YCZES .dOs ho.me.l;I,B .i.ncoÍ):l
pétent<\8 q11e \~lJl assento nesta caDiara e .q)l,e 
do a.ssumpto se .occ~par;nn, mAl eomp~<!h.ena·eu 
o seu dever, porquê era exae~ment.e etn ~.ela.
~-ã~ a. estaB Tozcs incompetent~e que o minista-
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rio tinh3 o direito de dar esclarecimeD.tos. Os 
homens clmpetentes ~·ódiam dispensar a.s ex· 
plicações do governá, mas 011 iocO!DjJGt~ntea, 
quo ]cyantarru:n duv·idas, tinhmn o dtreito de 
.exigir esw• expliCAÇÕM,_ .para. facilito.~ a ap
plicação da lei. 

O Sa. LoURE:IÇ? Dl< ALBUQUl!ll.QUE (minist•·o 
de cslrangeiros):- &tti interpreto.nd~ de umn 
maneira. muito injw;ta o qae eu disae. · 

O Sa. A>toRADE FrGUE!R~ l'CBllOndc que o quo 
disse o nobre ministrJ seria u·ma frivolidade, 
si aão tivesse·"' expliea~ão que o orador -lho. 
attribue; e •i niio tom esta expliC4ç11o o que 
póde significar o aparte do nobre minietro 1 

O SR. LoURENÇO DE ALBl1QUERQOB (minislro 
ele es:•·angeiros):-V. Ex. fallo11 noa d~feitos 
do. le1 e eu apell3.l! disse: nâ'o ólílltante ser 
longamente dioenHda e por hornone do muit• 
competenei.a; onde está a frivolidade f 

O Sn. A.NDR.~E FtGül.IRA diz que a. questão 
reswne-se no seguin~: não obstanto a di.scu.s
são dos homens eompelentes, os incompetenles 
desta camo.ra tinham o dir~ito de pedir a opinião 
do governo. · 

O Sn. Loum:Nço DE A.LBUQ11ERQUB (ministro 
de ~eslrangeiros):-Sem duvi-la, não o nego; 
mas o so~erno entendeu que não pu cisava dar 
opinião. 

O Sn. A""Dru.nr FtGtJl'IR.A ent•nde que o go
verno ú.lton no seu dover, tant? mais quanto, 
ape•ár de ser incompetente, tinha ta.ata. com
peteneia quanta tinhll o governo par& diier 
qne" sll9. po.lavra· era neeessaría ne•tA debate. 

~ec?rda que a discussão daquella l ei correu 
pr!lllmo "-esta camara em 187\T. Teve logar a 
discussão da. mesma lei no selllldo sob a 
p~essão de uma opiniã() dominante, que cumpria 
condemnar o regimen da lei de 19 <.lo Agosto 
de 186(): foi a idãa. CB]>ital. 

Nilo indagar~ o orador •i esta pcn;aoocnto da 
condernna.ção da lei de 1860 foi m•utido com a 
devid_a. coherencia, porque uas!a ci!&r o ;u•t. i• 
da le1 nova, qne mantemnmnoros,a soeiedRdOI 
anonylllB.S como devendo reger·•• pel" lei de 
1~, que estalJelecou a.nsealiaaç!c o llpprovn.· 
~.ao do governo. 

Uma discussão encuninbado. por t..1l fórma 
do!Dinadn por aq uolle ponBWnonlo catdcut' 
d91xarido oft'orecer ineon .. enientee quando s; 
tm\:l de uma lei complon como eat.• ~ Domi
nando um pensamento cxelollivo, que nlio deu 
margem para diocllt io--•e o merito do eystema 
com quo se pretêndeu sub•titnir a. lei de i BOO 
nã.o seriam1 pJrvcntura. neces.s:arjos maio~ 
esclaracimentos ~ · 

O Sa. Loo;tENÇo nl Ar.nuQI!:En.Qum (ministro 
de es~nmge•ros) : -Quem dJ..Sse que e. lei é 
perfetto ~ 

Trats.-se de uma. .ordem de_j.n~eresse_s sobrn 08 
qaaes o governo tmha o d1reito de i nterf·lrir 
pol.ol e.pprov~ã? o pcl.ol fiscali:zação. Só o gov-er
no es~wa llabilltado pa:a, ~.om um estado o.om
parattv~, estado ~ssenc,al, mspirar ama solt~
çõo s:>.bUL e prev1dento. . 

Em vez ~sto o governo entendeu que a di~
eusaã~ hav1da '! CJ!!Ia ~·~ara. e no senado, s ob a 
pressao de_uma tdea dommante-a conde)llnaçã:o 
de. '''? regtmen, s_em estudo do quo o do via suu
&lllUlr, 01'11. sulliclente, nio se lembrando q11e 0 
pensamento dessa.. lei .ó antet:ior a 1860, está 
o:msa~rada. no codig~ commercJal, mas é a.iud~ 
sntenor a esss codiKo. Em ve• de attendet· á 
tod>.e essas consid<;rações, o governo entendeu 
·qo.e as vozes ~utor1zadas do senado baal:twam 
ps.ra &ba.fa; a dos homens i ncompetentes desta 
camara. c d1spensal-o de qualquer explicaç!O. 

O SR. Loo!iBNço Dr:: AtSJQll'ER~üE (ministro 
de estrang<<ros) :'-E' versão de V. Ex. 

O Sl\. Almu o g FIGU.ltll\A. repele. que o o.p:nto 
do nohre miniatr_o não pôde t.er ontra. veraão, e 
qo.e a compotencl.8 _do senado não podia dis
pensar n intervenção do governo no dcbalc da 
ea.mara. 

Si a. cam;1.l'll acompa.nhou :\ discussão do se
nado, h:>. de recot•da1·-se que, cornpeten~es como 
folga o orador de r eronhecer,os illuatres &~nado
res que tomarom porte no debata, todavio conoi
d~rat·ama que•tão •oh o ponto de viota excla•iva
mtnte juridico, CJ.U&ndo o projecto era deotinado 
~ substituir u.m regimen eoÍldeJl!nado, o 'lulndo 
JOgava com tnteressos oeonoancos tão tmpot·
tantes a ka:t.ia. conseq uenciaa tio I!IÕriaa em re .. 
laçio ás •ocied&du anonymas. 
. Ç ~enndo ooco._POu-se aspoeialmentg d:1 parte 
JUrtdlca. do proJeclo, que nito ó mai8 do c1uc 
a. f~rmula; • vestimenta, a parto cconomica dM 
soctedadol nnonymno, pauou desapnre~bida 
corno ~m i879, na. discu!!!io desta eam~•·a. 

A l<Ji está vobo.da. 
O or~dor o~tiJnarâ. quo seus vaticínios niio 

so re~h•om,. raz \·Otos P"-1'" quo es!!tl lei dl\ 
o.o l'"lz, _em vez doB deaaslres qu, prev•}. , 
eornueót)lll d~ infindas folicidadcs ; rnM, sem 
sor noeeuano gra.nde doao do sagacidn.lu, 
deseobrem-116 aériaa diftlculdades qllo n exoeu-
ção da iei deve su~cil:lr. · 

O Sa. ÁNDIUpE ftGll'EIRA ~iz 9uc não basta 
coudemnar um rcgunen a prwr•;é preciso estu
dar o. m~r~o do _r2gimen que se otrerece.· em 
SubshtUJÇaO C nlllSUODl. n1o.is do q110 O govor
nO eshva h~bililado p&ra um estudo oomparati
v~, porque tem a summa da• informaç~es . ofli
otaes,conhece-as em. todas ao suas parçicularida. 
des, _póde eon.h.~cer, porto.nto,os inconvenientes 

. pratloos do regunen; 

Voltando, porém, ao_projccto •tUO a·J discut•·, 
observa o oradot" que a10da ao r,... ~<eutir a au
aoncia no governo. Na primeir a vez que fallou 
teve n honra do submeUer ao g.werno varias 
perguntaa, cuja respoel.t er" necessaria para 
gaiar o sou voto. O ministro competente 1"'" 
dar hes explicações era nMuralmente o nobt·e 
ministro do imperio ; mas S. E1<. não se ach~
v~ pre.•e,;ttc contr!?' todos os estyloa e contr':l. a 
éhspoa1çao do reg!lllento, q11e ordena '1"" o mi
nistro da pasta respectiva assisl:\ MS deb Rtcs 
de 6Uas propostas. 

Respondendo a u_m aparte do Sr. Lourenço 
de Albuquerque, diz q_ue não sabia que o Jlobre 
minislro do impetio llvei!SG o o eu filho cnfel'IUO 
nem p9(1i~~; sabel-o d~sde C!. ue ia discutir- se am~ 
proposta, em que. a audiencia de S. Ex:. era 
neceuaria. Si porventur-a, o ·nobre ministro 
d? imper ió. ••ta.va impedido, a. coJ>Soquen•ia de· 
vta ser r6tlta.r a. mesa essa. proposta dl diacu!l-
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são, desde que com tempo recebeu o. eommu
nição . Este ó o astylo, e esLa ó a disp osiçiio do 
r 1gimento. 

A consequencin do. i nfroeçiío d e tal diaposi · 
ç;o lúi que .o _o,ador não pode ter a fortu!la de 
ouvir do mlU!Siro competente os escb.rectmen
tos de quo eared~. 

E' verdo.de que o nobre ministro de ootro.n
g'(Jiros, que se achava presente, procurou. sup
prir a f•lta do seu CDllega, accudindo ao deba
ta . Ma.s a camara ouviu R$ oxplico.~~es de S. 
ll:<. Ella• om nada adiant>ram o 'iU& udo•o-
nva, não re'!Olvera.:n os escrupulos do orador, 

que fez . perguntas sobre P<Jntos de facto, res
pondendo o nobro ministro com presumpçlSes 
SU.3.S. 

o' s .... Loul\:&NÇO DE ALISCQUR:l\QUE {>»ÍI>istr<> 
d8 estrangoiros): - Qu1lquer que fosse o. rea
po•la, nio inJ!Ilia sobre o credito. 

0 SR. AND!UDE F iGUEIRA. pergunta CO IDO 
nõo infiuiria, declarando quo fez perguntas 
sobre pontolo elo facto como estes; 

Em i • Jogar si esses príncipe• , para quem 
,. dastinam alimenlDs, esta.•-n.m ou nlo no 
imperio; porqne, s i n :Io estavam , o parlamento 
não tem o direi to n~m o .Jever de votar esses 
alimenl<ls. O nobre ministro responde que isto 
nlo intere•s• >i. sol ução do credi to! 

Perguntou depois si os mesmos alimentos 
for&m pedidos em tempo ; por que figul'lim no 
credi.to-Ajiwento•-, 'iue, na fórma d. n ossa 
legislação :fiscol, já. prescreveram. E, oi nlo 
foram pedidos &!ll. tempo, si a prescripç!o foi 
int~rrompida, ciu&m os pediu 1 E ' preciso s~ber 
si íoi peosoa competente para uo&l' desse di
reito. 

A tocla.~ cstaa p erguntas o nobre ministro 
respondeu com presumpç.ões, e a.indn. hoje .em 
aparte affirmaque ellas em nada. adiantam á di~ 
ca i!Sio do credilo, visto que qu alquêt• qu~ fo ;oe 
a reaposla, não prejudica>'" o mesmo credito ! 

l'or· ultimo tratou então o orador da. uarte do 
Cl'edito que pede fundos para. p~iamêuto tLO 
Dr. Glaziou. · 
. O · govérno diz na prop~ta que ~ eomroa 

pedida reprolloln\8. a. importancio. doa orçn.men-
109 das obra.e do ajnrdin&men to do c<.,npo da 
A.C<Ilamsção, aohre que aquella in~h·íduo rea
lizou economias que lhe cabem, n~t fór!Xln do 
eolltl".Lto de 2 de J~neiro do i 8T.3. 

Considerando esta parto d.~ propoota, o or:t
dor decl&rou quo lhe nogav:. o seu \'Ol<> pot• eu
tender que o contrato. em qa~ se' basea o di· 
reitp desse individuo, não podia sortir etl'ei Lo : 
repousava sobra uma clousula nulla de p leno 
direito c eon,mriD~. aos bons P..OStllm.ce e á moro.l 
llni.vtlrs!\l. As razões cru CJUo se fundou para 
assun pen sar fors.m estas : 

i: 0 Que eB3~ individuo era empregado do 
govet•.no , recê bia vencim.entos 1 fazia essas 
o br!l-s par administl'ação, e , po~ consequencia., 
neste caracter não podia ter direito ao lt1cro 
de uma. 11art~ da. economia que realiznsse na 
execução dessa. empreitada . visto que <>utra 
causa não é, aenão empr.eitada, o contrato · que 
elle celebrou rom o ,govarno. 

A. segunda raz.ão foi que, tendo esse indi
viduo feito o orçam~nto c dado ·o plano pa.ia. as 

v. v .-52 

o'bros, repugnava a. toio o direito divil!O e hu
mano que ell~ nuferisse lucro sobre o o'ça
monto por ellu proprio feho, que ero. obra """. 

EiS, emaumma., as razões que dJu p::.rd. con
sidG:~r nullo esta contrato ~elo direito o 
para o~gar o s~u voto a.o credito P 'dido para. o 
seu pagamento. 

E$ ta. r azões n:<o foram destruídas, e . ao 
contrario, os honrados deputados que lh.e r.s
p onderam não fi~eram mai• do qu~ conftt·· 
mal-as. 

Niio •o deled. Clll r~spond~r á. r~rtn pesso~l 
do discurso do noure deputado por Pema.mbuco, 
que procut•ou illtrig·a-1-o com a ministro do ün
pcrio,- que celebrou cst> contrato, set1 muito 
di,tincto co- religionario. 

O Sn.. ~NTo:<:oSrQtJEin..~ :.-Nào a;,Joi:.do. 
O Sa. Atsoa.~na Froo.srR..~:-S. fu;:. decla.r;,u 

que um deputado que se mostra pnrtidario, 
como o orador, ten o. hoara. da ser sempre quem 
foll& no. camara, porque f'lizmente tea. oon .ic
çlle$ com que muito se honra (muitos apoio.dos); 
não devia deplorar a queda do s'u partido e :. 
asconção de eeus adversarios, porque assim 
di!!tancio.vc. a. época de ministros immOM.GS ro
garem os destinos do l mperio. 

o SR. A"'TON IO DE SrQUEIEU:- Não aceus~i " 
V. E:s: . de pa.rtida.rio;não fallei em semelhan te 
cousa.. O que disse é que, si isto fosse verdade, 
era \'ara agradecer o. con•erva!ião do poder pelo 
pllr lido libet•al. 

O Sn. . AxoR,lDE FIGUEIR.' tem. rio responqer 
ao nobre deputado que não tem motivo Fara 
acompanhal-o neste voto, pot•que a situação 
liberal se acha no podet· ;ie~d• Ja.neiro do 1678 
o .o coatt•ato, de que se trata, nw estAva àiod;~. 
cum_prido na sua. totalidade; e assim como easa. 
adrumistraçl!o foi f:Lcil em doere lar tánlu re
scisões de contratos, não só ncst:t côr lu, como 
êW todo o Impario, por que n:lo re.cindiu esto 1 

Não o fizeram porque não tiTera.m e> eorngom, 
porque este i ndividuo ó allan•en~u prota;;ido ; 
talçe~ nlio tivessem tido liberdade p ur-,1. reseiu
dil-o. (N<;;o apoia<los.) 

Si, po1·tanto, linha wotiYo t•ata eetuur~r uw 
co-religiona.río quo celebrou este conLro.I<J, tem 
ra.zües ci~ sobra pa.rA eensurnr os govornos li
bcrJes quo lhe succoder.uu do iS78 d osla 
}l :lrl.n. 
Emrespos~1 " um np~rl~ •lo ~r. .-1. . de S i

queira doclar& o orador •)lte si S. E". "' ' rorer i11 
a :su.a Clpiniii.o indiYi<lu~l , ll.tiO ~flh·.-. :\ L).:! Jl l\ 
qu" or.eupasse !1. !lLtP.uçio tia r.: 11Uara co~~ Cll!l. 

!h s 'RS. A~TO~lO DE S IQUEIRA .E OUTROS St:s. 
DEPOT/.009 :-Oh! 

.O Sn . Armn.,nE FtGliEtUA. tem a. re;peito 
do despezas publicas c da alminis traçi!o da 
justiça idéas talvez um pouco absolutas; m~s 
quer que a camat·a •e con vença de ouo sio 
profundnmeote sii:tcetas. (M1<i,os apoiados.) 

Nesta ordem de interesses collectivos do 
Estad~ n!o conhece partidos amigos ou od>er
~arios ; oxamin11. O$ ;:a.ctos á luz do direito, d3. 
justiça e da lei constituída. Si o acto n õio 
merece a sua. ap,prova.ção condemna-o; .si,•o .con
~rarlo. lhe .p:l.rece rego.lar, apt•rova-o, embora. 
apro~eite :LO adYersario. · 
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E' o que se dá com relação.~ esto contrato 
Qu:.ndo ax,.mino!l este cred,to r~cordou-sa 
do t"or do conLrat•J r1ue ha vi·' lid~ pouco·• 
anno> depois de feito, e_m conse,}uoncJ~ de ter 
sido COUS!llt:>.do a prO_[ll)SLIO de Ulrul ~UVid3- (\UG 
•ur .,.iu sob a. .'ma. execuç[o, e des~c logo ÍOJ'
.;10~ seu juiw a l'Cspeito da. validade do mesmo 
colitrato, toman.lo desde entGo a rE.~oluçlio 
d~ discu.til-o e n egnr-lhG o ~eu voto. 

Não cogiLou quem fo3sG o. sGu 3.\\t,or; o nobrJ 
deputado por Santa. C&t:harlna , por:_m, .te"o a 
caridade de recordar-lile o n ome. :>e.otl u que 
S _ E:.:. o fizesse, não para demovd-o dn ana
lysc que produziu entio, Q que bojo rop :·?<~uz, 
maa porque S, E~., como . s eu CC).reltgl onn
r io. vadia. ter poupado os dlssalx>re• de recor
da.r~lhe esse nome illuslra a quero :. •ua. cen
sur::~. ,•ai direct:amr.mL4l affeetar. 

O o•adorreconhece que o illusLre ei.-mi n ist ro 
do hnperio o Sr . conselheiro Joio Alfredo teve 
..,. melhore> j.ntenções a respei to de melhor~
mentos uesl"- Córte, e mealli.o no seu longo liU
nisterio tev& opporlunida.d& do cxccutM- i:opor 
tantes mel.horame~ltos de que r. população desta 
córte est.i. gozando. (Apoiaà?s .) A sua _questJil?, 
porém, era outra ; era estuaar _o effe1to obr•
gatorio de uma clausula qu~ vm em u•n con
lra.to feito pelo governo, a illeg-:.lidane com que 
go,·erno marchou ; e este estudo na:o ~;>odia tra
zer-lhe, sen.l<o uma convicção contrana ao con
trato como ao Cl'Cdito_ hoje podido. 

Para este contrato nem ao menos pt·e
cedeu lei do corpo legislativo que o autoriza8se, 
j ulg• rrdo-se 0 governo autorizado des t e modo 1\ 
a fazer um contrato na im_[llll'tancia de 
i. 700:00[)$000. 

Da primeira vez qua o ora·dor fa.llo n , nilo 
quiz inl'()car esse argumento. para si capital. 
Bash que exista esse arg~m~nto par• não vots.r 
o credito , por'!ue o contl'MO nifiJ teve um" .Ol'i
gem le8"l. 

A obr-o~. é ntil ; mas não l•QliU. ~~·f:: i h-. ~eua o 
,·oto do corpo legislatiro. 

J-:' preeÍ'IQ 'lUC 11.08 CO.O\ '<lnç:> lUOS IJU O a uti\i
tlade de uma obra, por maxima quo ul lo. soj~. 
não da~ 961' de natnr&la a. oht-ie-a.r-nos o. fecha. r 
os olhos, primeiro para. ~ sua legalidt.de o om 
oogundo lagar para a t•roporcionalida.oo da s u• 
utilidadG com o aeu co&IO. 

Nem porq:uo n·{uella obra ó impor.u.nte c uLil 
se seguo qae dei~Mso d} to r aidl> cara e i!lega.l
monto feit... 

Qua.nto, t>Orl)m, á clausula. <lo pagn.u'loÍlt.o~ 
subsistem. os argtunentos r1ue tevo a honr~ do. 
aprcsent&r, e <Jue, be1n longe de serem ref!l
tauo• pelos oradores precedentes, ao contr~rio 
fornrn coilflrmados. 

Os Mbres deputados tit ~ram graode C<'bedal 
PO!'S,~~ o orador disse que o Sr. Glatiou recebia 
2:"'-""Ji, em vez de 600$ para administrar ess~ 
obr~. Ai11da que isso nilo ÍJ8Se ·ox•cto, o seu 
argumento pro~de, porque elle nio versava 
sob•o • quantia, mas Him, sobre a incompatibi
li~ade que h a em ser admin~lrado•· e ernprei
IO!ro d• rnesrua •>hra . l'or co t~sequen<:ia · não 
vali"- a pena o:; nobr" deputado;; faZUl'em ta.-

mauho cab edal de um engano <[UC porventura 
o orador commettesse. 

E' lllttito faCil para quem estuda ta.ntos con
tr,•tos, 'lar~ quea1 estuda tantos rehtodos, como 
o orador, ter um. ou outl'o lapso i mas de ::;·lara 
quo não se enganou. Tal é o escrup !tlo com quo 
procedo n estas que;t<Jes quo, "JlC~ar de ter no
ces ;idale de cont' r n~ cabaça. muitos algari!
mos, tolavia aind~ a memoria não lh e é infiel. 

Qu•ndo aqui fallou nos venci meu to•, não se 
•aferiu u.oic~mento aos 600$ que lhe fo•·am as
segurados no contra to das obras do c!1m).la d~ 
Acc!Mnação; •·eferiu-s' a vencimentos que elle 
tinha por outros contratos. O Sl'- Gl••iou é tam
bom eng e nhei l'o tlo hor t o lx>ta.:üco. 

A um npar\c rio Sr. T ao.nay responde que o 
contrato com o Sr. F ialho foi feito exar.tn
m~u\e par.1 o Sr . Glazion ser o directol', e que 
o h or to botanico ó um nome official do pnsaeio 
publico, segundo verificou no alvará de aua 
ere~ ; e é a ind. o estabeleeiruento a ssim de
nominclo, nm·q ue tem uma eb s3ificação lx>ta
nie:< d"'' plàcta.s , e onda os estudantes da fãcul
dn.le do r:>cdicina dev&m i r es~ad>r bot.,aic1. 

Responle a.ind>1. a outro o.part'!, dizendo <tuo 
quem paga ao Sr. Glaziou não ê o Sr. Fialb.o ; · 
mas o S1·. Thesouro tia rua do Sacramento. 

Quando fallou não q 11\z por fórma. a lguma 
desmerecer no merito o cidadão a quem se con
fiou L obra do cam~o rhl Acolama~i1u. Nllo ·tem o 
habilo de desmeracGr no merito de quem que•· 
clu~ s~ja, e muiiO me no~ de estrangeiros dis
tlnclos 11ue vem • egte pa1z exercer a sua :1 rte. 
as !ltla.s rndustrlas e :ts a rias letkas. 

Condemnou o <Ollh'ato nr.s termos em qu o 
foi feito, procm·ou dnr uma das rnões por que 
n sua doutrina não póde ~e~ ac; ita. isto ó, si 
!.OI'V·3Jltum fosse a.lmittido que aquellu que 
fa" o or~-amcoto de uma oiJra seja encarregwlo 
da íiUtt C!i:•.!CU~üo, JlOdCri:t ser lcv:,do a e:s.ager:.~r 
o orçawento p~r.• ter gr-.,nd,, r1uot:. <I•• ln
Ct"OS . 

Es~• é uwa das rozoes 'philosupbicas por ~ue 
oomolhanLcs· contratos S!io condomnndoa om d!
r~ito, o ó um~>. ra~iio de bom senso. 

Não disse, porém, que o Sr. Glaziou fiz<>r:t, 
como Mseverou o nob~e deputo-do por Santn C:<
Ut:u'in.,, um orçamouLo propositalmente ou
gorudo para ter lucros. ~'oi o nobre deputado 
quem ~eiu revelnr qae o orçamento fõra exa.
gnr•do; porque, tendo o Sr . Glazioa orçado llS 
obras em 1 .~90:000. ellas auda.ram em do 
i.24U, havendo ossin, · """' economia de cerca 
500:G00$000. 

Foi, portanto, o nobre depu tado q n•rn veiu 
di2e1· que houve grande exagernçõo n~sse orça· 
mento. e S. Ex., que é engenheiro, deve ver 
que em UlU orçamento de L 700:000$ • . uma dif· 
ferenc~ de 30 ~;,prova. que houve exageração, 
Si, portanto, alguam disse f[Ue tinh \havido or 
çamen ~o exagerado foi o nobre depnta.do,e não o 
orador, 

o nob re deputado tamhem invocou o orc:~:
meuto feito por engenheiros da ca.m11ra muo\
d pal . O orador não· lem uu\ici>• de'"e· orça.
t.nenLo. 
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O Sa • .EscRAG~·oLL~ 1'AUN"AY:- Não as:;e
VC1Jrei. 

O Sa. ANDRADE F mUEll\A não sabé si asse 
Ol'çamento tr~tava. J.~s mesmns obr~< em da
t>lhe ot•;;adas por Glaziou c do mesmo plano 
no seu C()mp1~xo ; m.:ts, como qqer qui) foas~. 
"indc• que tl'slassn das mesmas oor~s c do 
mesmo plano, nem por isso o orç~mento f'Jito 
por Glaziou, e em que se. deít u nw. diír~tc-nç, Ue 
:~O o f, em i. 700:00(>$, póde cleixo. r ele <e r consi
··l,r~do um or~amento e:~:•gerado. 

Não dira ~ue o fos.;o eon\ Yísbs de trazer 
esta. econo;nill., qae o contrato lhe garantia ; 
mas q 11 e o orçamento foi e xager!ldo foi o nobr~ 
de pu lado q ne o lllffirmou, e o or&dor aceit~ a su~ 
autoridade n~sta materia. CumorL< S. Ex. de
monstrar que o o'çamen\o dos éngenheiros da 
ca.mar~ era superior ; mas Q orador nadá tGm 
com iaso, nem. isso in firma. em_ co usa .algo...rn9. as 
~uas observa ~ões. · 

O nobre deputado fez ao orador uma outra 
imputa~lí.o que eile não pôde deixat• pass·1r em 
silencio. S. Ex. en:<ergou nas p>lav~as do 
orador o proposito de lançar sobre nquollc <'E
tra.ngeiro o menos preço de empreiteiro. 

O Sa. llsotH&xOLL~ TAvNAY:-Foi o que eu 
li no resumo. 

O SR. A~'DBAI>E FlGi:ElllA diz que não o 
chlmou empreiteiro; :,rguouentou llypotheti
eameRte, ühenUo que ou. Blle era empt..·egado 
publico ou er~ empreiteiro, e isto n[o é cha
mal-o empreiteit•o. Mas, si porventura o ti
vesse chamado emprnite:ro, não lhe tel'ia 
!eilo a m~.c.or injuria; quem lh·a fez foi o nobre 
deputado compa.rando-o aos foguistas dao e•tra
«a:s de ferr~ ou dos barcos Q. vapor que econo
musam no carvão. 

O orador, porém, respondera ll.O nob1·e dopu• 
Lado. recordando a famosa apostrophe de Mi
rnbeau aos reprosen:t~ntes do clero francez n~ 
a!semhlé• constituinte daqnella nação. 

O illuslre tribuno tinlt~ proposta que os ven
cimentos ottrib'!idos ao cler o, em virtude dos 
dizimas, direitos e garantias q u~ ellB tinha, 
foss0m substituídos pOl' um salal'io pago pelo 
Estado. 

Esta. palav"ra sa~ario excitou noa rt=~presAn
tantes elo clero ·na nssernbléa france2a vivo.• 
J'eelam~~iíes, cntenden~o-se que a paltvra et·a 
offcnsiva e injuriosa ; e o illuslro tribuno limi
tou-se a raspondet· q ltl'! elte nJro conhecin 
"'não tres meios d• -v1ver:- na sociedade : pela 
osmola, pelo furto ou pelo sa!ario. 

Assim responderá a.o illnstrõ deputado q_ue 
nã? empregou a p3la.v1·a er:up1·eitell·o no sentJ.dO 
odwso e vexatorio que S. E;:. lhe attl'ibnia; 
fallou hypotheticaman\e; mas, quando mes
~o a e!llprc~asse, ~ão tar"ia fe!to ~uclle indi
"VJ.duo lDJUlla. <:Jlguma; ao couLrano~ lhe teria 
f~i tG honra~ porquê· é fu.zer hon:r-J. a. algu~m 
dtzer quo elle vi-ve do setl salari·o. 

O que c oradol' sente é que o s~u·contt·ato 
nil:o lhe permitta dizer que elle po~sa rec~be:t 
l'loncst1.\men.t~ o se\\ so.la:rio. 

A diocuosão fica adiada pela hora. 

Sli:GUNDA PARTE DA ORDEl\1 DO DlA 

Con tin uaçilo b · 2• di>cuasão do prcjec to 
lt, 248 fixando as força.~ de torra, 

O Sr. Gonça.l-v-e,o; de Oa.r-va
lh.o:- Sl·. pre.~idente, si ci. sempre grand1! o 
meu a.cn.nho.mento quando vn-nho i trib\ln~, 
maior hoje se tol"na 1 pot• isso que tcnh·) de l·e
ferit·-mc il mais de uma proposição elos nobres 
deputados <h opposição ronservarlor:>, que j~ 
tom:l-P::l.m p.:).rl& no pi"o.sen te. dGbat1. 

03 nobre> d Jputados o~cnpara.m-se de as
sumptos impot·~antes da pasta da gu~rra ; mas 
ante" disso tiz•Jram a.lgum.a.:; argni~Oés ao go
yorno e a situ~ção liber•l, arguiçóes que eu 
n:l~ posso deixar de tomar em considet·a~lio. 

O nobr•o dDpul.~do pelo i• distrieto do mu
nicipio ueu\t'O censurou-nos esta contradição, 
'JUC S. Ex. dc:<cobrc nJ nosso procedimento : 
proclatilaHJOs-nos j)()l' um lado partidarioa do· 
alargament9 d,as franqUGl<IS p~ovinciaes, e pJr 
Olltro lado de algum ruo1oattantamos contra 
as fro.nqueza• pt•ovinciae ; jà. c:.:istontos, annnl
k•ndo lei~ provinciaes que cont!lm irupo•tos de
~lar~d,,mentc inconstitucionaes. 

O Sa. DuQuE-Es~RAD.\ TF.Il'.J<IRA:- Eu refe
:·i-mc ao neto do governo, 

O Sn. Go~ÇALVES DD CARYA!.uo : -Eu 
ontenJi que• arguição et·~ feito. a nós. (Apaia-. 
•los.) 

O Sn. DuQUE-ESTRAD}, TzrxEIRA.:-Foi ao 
governo e á situação que encampou o acto do 
governo. 

O Sn.. GoNÇ.~LYES DE CÁB.'r.~Ll!O:-Eu tornei a 
,,ccuSll.ção como formula<h con!ra a situação, 
conti"n, aq u-ell:;s que assumi't.?.m a rnesma l"l!S

pons~bilidadQ em que in_corrett o governo, e qne 
o acompanham no procedi menta qne elle tem 
tido. 

St•. president9, grande e o poder do abuso no 
nosso paiz t Apparece elle em um ponto; o mau 
exemplo é s 9guido em outros pontos, lavra, 
estende-se. radica-se : e quando porventura e 
tr•addo o abnso n.o tribunal com1letente, que t~m 
ele .sobre eU e pronuncia-r a senÚnç~ que o ha de 
condemna ·,ouvem-se logo -vozes cloquentes em 
farot· de•se abuso. As leis que revogamos nesta 
cama.r~, h• poueos di~a, eram cvillontementc 
lei inconstitucionaes. 

O S11. Dr;Qnr.-Es~R.I.DA T.tl!tXli!RA:-Eu n>o 
fallei contra a revogação das leis ínconstitu
cíonaes pelo poder l 1gislati~o; fallei _contra a 
·revogação pO!' acto do executivo. 

O Sn. GoNÇ:\.LY.Es DE C.\.R. V.!.Ll:Io:-0 act.o do 
excacutivo nio rev.ogou lei alguma. 

O n.obre daput1do engana-se. O governo, sus
pcndendi:> a. o:x.ecução de uma lei, não a re· 
vogou. 

A questão da validade ou nullidade deosa lei 
f~i ·entregue ao po.der competente; a csmara,om 
v1rtude do precelto do l'.rt. 20 do acto "1di
cional, am relação ãs l~is provinciaes, ~- ~ve o 
procedimento que devio. ter. 

A qnestão que foi subrneltida á decilãO d:. ca
ma:r~. é antiga, a uma dest'l.s qneslões que no 
nosso p~iz merecem a :>tt~nção de todos, pela 
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offens~ ~os p~incipios ou pelos males que en- 1 peza, visto não tel-<1 obtido p•los meios ordina
certam~ mas não recebem_pro,·idencia alguma~ rios; portanto, o. rQ.z:a',o o:)rcscnta.da. nã() colhs 
ncam de pedra em cima, passam sobre ellas os n~o póde ser e.ceüa como justificativa. ' 
governos e as sitna..;:.ões; nfins.l e:hagn. :1._ VeJZ fa
tal de tcl'em uma solução irumediatn, solução 
exigida qunndo menos se espera. O nosso pro
cedimento om relação a. essa. questão da.s leis 
J.Wovin~bes cxorbtt.antes, sohte impostos, não 
podia ser mais ·~orrecto~ e nós o tivemos com 
plena. c.onscien.cia de quo cumprimos o noaso 
dever. 

O nobro depula<lo pelo 6' districto de Minas, 
procurando dar nma resposta á vigorosa a.rgu
mento~ão omprêgada pelo nol>re ministro da. 
g"lletra., par::t. e~plicp.r os actos dC) _ govern.o e 
parn ~atar a Cüntradição em r1ue, aaimada de 
secMtl e•poronça, tinba. Cllhido a oppnsição co11 
scrvuuora, concedendo a prorogaçuo de um or
~ame11to contra o qual votara, m.omcntos antes, 
l~mbrou que o partido conserv~dor, em i877. 
tio1h~ votndo nesta ca.ma.ra 11ma prórogação 
ign&l, e não se afasrnva das suas idéas quando 
faú~> ig-ual concosoão a. um gorerno li~eraL 

O Sa. C.\R.VALHO REn:NDE :-E q·~~ndo linha
mos a certeza de que a proJ•og-sção iria apro
t~eiL·w ."lrl p'l.rti,o ~ iberd. 

O Sn. AnaL\NO PIMENTEL : - 1\:ão a poiodo ; 
então confessavam o seu aniquilamento. 

O Sa. C.!.R"ALHO REZENDE : - Os partidos 
conheeem~ a::~osim como V. EL s~b~ que .esta 
situa~Jto não póde durar muito. (Não apoia
dos. ) 

O Sn.. GoNÇALVES DE CARVALHO : - Acr~s
centon o nobre deputado quo em 1877 h~via 
prcbahilidade de mudar-se a sit1ução, e no em
t~nto o p~r tid? consel'vador ,le•ado re!o palrio
tlsmo, não tmha de11:ado de constgnar no 
orçamento uma providencio que ia aprovoillr 
aos fGus a.dveL-sario~ pulitic.ots. 

Si o precedent1 allega.do da alguma maneira 
s>lv• o parlido,a que o nobh deput.•do perte~co. 
?a cont_radição .LJne ~e lhe reconh.ece, d~do que 
J~ prev,.se entã,, e ttvessecomo muito natural 
a pro~ima. ascensão do pat•Lido ad1•or>o, po; 
ouu·o lado. hoeve um acto, a muito posterior 
ao de 1877, que evidentemente demonstra oue 
não escapam S. Ex, e seus amigos r.oliticos â 
c~nlr&dição notaJa pelo ministro da gue1•rt, 
AJDdo ha poucos m.ezes, em J11nho deota anno, 
compllreceu nesta c.tma.ra o minis te rio Martinho 
Campos solicit~ndo a. prot•ogação do orçnmBnto 
por quatro mer.~a. e a oppasiç~o conse~vn,:lor:t 
votou contra a pro rogação, 

O SR. CA.R'fALno REzE:~'"tlE :-Et a:ç;:o.ct.o ma.s 
abi tinha havido incuria do governo, pai~ teve 
tempo de f~zer votar o orç~mento. 

O SR. G oi<Ç.\.LVES OE ÜARVALHo:-Diz o nobre 
deputado que o voto da oppo•ição conservadora 
fôm determinado pelo desojo de punir o go
ve.rno por.não conseguir em tempo os orçamen
tos; mas, Sr. prasidenJe, qu~n1~ se trata da. 
'PtOtogaç··o de um orçj,_mento1nã.o se olha pua. 
traz, mlloS: para diantew 

A p~orog<>-ção, neste caso, é autorizada pela 
neeeastdade, _em que está o gov~rno, de obter 
ror este me1o o orçamento &. ~eee1t.a. c des-

O Sa. CmYALlW Rr<zExo:~::-:1. prorogação é 
um~ medida excepcional e deve-se a ttender 
muito nos motivos. 

O Sn.. GONÇALVES DE CARYALao:-Co!).cordo. 
Afastàmo-nos da. marcha determinada. pela oon
stituiç.ão, mas levados unic.l.mente pela nec.es
sidad~ : este é o p1'incipa.l motivo a ser atten
dido em casos ta.cs. 

Podia o lado Cünservador .conceder a. prol'O
gação pedida, embor:. censurando acremente o 
miniiterio o a maiori:L mesmo por n:lo terem. 
conseguido fazer paas:u• e&I)O orçJ.mento n:t. 
época cou ven.ie:.lLe. 

O SR. Aon.uxo PI>!EN1'.i<<. :-Do que aliás a 
rna.iorin. se jnatific.ou pl~nam~nte. 

O Sn. Gm<ÇALYBs Dl' C,\.RVALHO :-Mas ioto 
não poderia. autoriza.1· o ::rocedimcnto que os 
11ol>rc• depatsdos tiveram,sàlvo si. cousidenn<lo 
a. medida. de pura confiança política, não a qni
ze:ram c.onc~dcr a. adyersarios 1 .mas si :.u:sim 
pens>l':.m ent i o, como a. faculta~am depois a 
adver.arios ? ( . ..tpoiados). 

O So:t. CAAv.,LilO REzENDE : - NãJ houye 
contrailição. 

O Sn. Go;o;çAL"/ES DE CARVALHO:- Conlra-
uição houve. (Apoiudos.) . 

Outra .r:.zão foi aqui apresentada, cre10 que 
pOt um dos no bt•es deputados pela provincia do 
Rio de Janrúro, e foi ~ de ser tão mau o or~"L
meuto, que se acaba.va. de r~zer, que era muito 
de r~ceiar que se fizesse depois o ntro peior ... 

O Sa. APa!.\NO PnlE~'l:EL:-Esta opini§o é 
do Sr. Anclrade Figueira. 

O S:t. GoNQALn; ns CARv.\.•no:- ... e qua, 
portanto, mais convinha prorogar. esse orça
mento mau do que soff,·er 03 males de um or
ça!llento poior. quo mais tarda set•i:>. íoibpela 
situaç:io. 

St·. presiclente, ainda nesta allegação· dos 
nobt•as deputados eu. vejo a· impoteneia, em 
quo cllos es~1o, do jastificat•eJa-se, Dsvo re-
cordar 11. \'. E~. q ~e. q uand.) se discutir o or-
çn.mon to nos to. cast om AbrH e em Maio, o 
nobre de pulado pela provinci a do Rio de Ja
neiro, em seu noone c em nome do. deputação 
consarvlodora, aprasentou vr.rias emen~as. que 
justificou com o seu reconhecido t~lento (apoia
dos),. e essas emendas quàBi todas eram conce
bida~ no sentido de t•esta.belécer no orçamanlo, 
que então se dis~utia. muitas disposições do 
orçamento anterior. S. Ex. mesmo dechuou 
mais de uma vez que o orÇamento que es
taVa. vigorando~ et·â muito melhor do qlle 
aquelle que então se propunha. 

O SR. A:-<~1\AhR F'rcu:o<oRJ. d<i nm aparte. 
O SR. GoNÇALVEs DE CARvALHo:- Bem. En

tretanto um ou dons mezes depoia o nobre se
nador, o Sr. Martinho Campos, veiu a. esta 
C3J.llara pedi~ n proroga.ç.ão de::;se ol"çawento~ 
que S. K~. julgava muito bom (não ap.,:ados), 
que. j ulgav9. superior ·no que então se dis
cntta .. , 
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o Sa. ANDRADE FrGDJOIRA:- Muito bom, 
não ; melho:r que o aetnal. 

o Sa. GoNçArml~ nv. CARV.\Lao:- ... e o 
nobr~ deputado com a opposiçiío con•erva.dora. 
não preferi n o or,&rnen to bom ao ruim que se 
estava elaboralldO. 

0 SR. C.ARY.AJ,KD REzENDE: ....... Ruim, n:.to ; 
ha'V'io. v.inda o novo orçamento. 

do nosso exerci to, necessl'ria á visto. das inno
'<'Acções in troduziias na. tactica e do exemplo da
do pelos outros paizes. 

Lembrar3i ainda o reconhecimento do direito 
de cidadão .-oldado de obter a. saa. baixa ••• 

O Sn.. AnarANO PrMENTBL : - Só esta me
did& b!l.st,:tva. para. re.c.omrnsnda\~ uma. adminis
tração. 

O Sa.Go~çALv&s DE CAtt\'ALHo:- ••• no mo
mento eJD. que acaba o teOlpo que lhe ~ompete 
:servir. 

o SR. AMDR.tD~ FuiUEili.A : -Por uma l'azão 
muito simples : então tinharuos ainda quatro 
mer.es para faz,er o orçamento e hoje fiao os 
temos. E o aparte que me acaba de dt<r o nobre de

putado pelo Amo zonas obriga-me a dizer algn-
0 Sn. GoNÇAL"I'ES DE c,,RV.._LHO :-"ão po- mas pala.v;as ma.is sobre este ponto. 

dillmas ter quatro mezes, porqne o exercicio Sr. presidente, desde 0 tempo. do Bmzil co-. 
encerrtwa-se om Junho. lonia 02 soldildOs: serviam a.o exército iem a. 

O Sa. ANDRAnl'J FrGTJ!!mA E OUTROS dão menor proaabilidade de alcançarem a sua el>-
apa.rtes. cusa senão quando por hvoç lh"a. queriam con-

0 Sn. GoNÇALVES '"' C.mHLHO :-Perdão ; ceder. (Apoiatlos.) 
pe<liu-se "' pwrogativa qu~ndo he devb pedH-a. Um decreto do fim do seculo pataado, o da
Estou =str&ndo qu~ houve ~ontradic,ão. ereto de 25 de Agosto da 1779,regulou o tempo 
(Apoiatlos e nl!o apoiados, e apartes.) do serviço, tixon-o em i O &nc.os, ec.tretanto 

.Mas, deixando de lado estos questões, que ainda depois da data desse decreto, durante 
nlo se prendem .ao as.sumpto em de bato e ás muitol)s a.nnos, os solda.dos :fi.ea.yam nas ftleiros, 
qu .. s n><J referi por terem ell!\s sido tratadag excedendo muito esse tempO. 
J?elos nobres deputados que ~&e precederam na Depois que nos constituimos nação indepen
tribuna nesta discussão. vou attender a uma dente de Portug-al o abuso continuou; embora 
Meusa,ão que esses nobres deputados fiz or-am officialmentc fosse reduzido o tempo do serviço a 
á aituação ').santo ao modo por que tem diri- nove ano os para os recrutados, e a seis annos 
gido a adm1nistraçilo militar, principalmente plra(ll! voluntarios,os soldados llermaneciam nas 
quanto á esterilidade de que, dizem ellas, a :fileiras o duplo e o triplo d~sse . tempo (apoia
me•ma situação tem dado provao cabaes nessa. ilos), e o.hi eram e>quecidoa. E;a. uma eapecie 
adrulnistra.ção. . de inferno dé Dante (risD), não havia ru.pe-

Sr. presidente, (!uando o partido liberahubiu l·a.nça. de sahi~ dalli, salvo por algum motivo es
ao poder, um do3 lll&iores empenhos do pa.iz, pe~ial, por alguma protec9ão extra.ordinBJ•is. 
e um dos maiores empenhos, portanto. da sua Ern esse um dos motivos ~or qae maitos 
representação e do seu governo era economizar, cidadãos sentiam a maio; repag-nancia de alia
restring-ir o maispossivel as despezas existen- taram-se nas fileiras do exercito. (Apoiados.) 
te a, desenvolver ~s nossas fontes de producção Reconheço que o nobre D uqtte de Cax:ias, 
e deixar p~ra. melhores tempos despezas, que nome este q a e •empre se conserva l-i na memo
aliáo se tornavam nec~ssarias. ria dos brazileirc• (apoiados), procurou no seu 

Com .este programma de economias, com orça- ultimo minis teria attencl!!r a esse direito do ci
mentos '!ua sempt•e procurar<~m diminuir asd6s- dadio soldado. 
pezas, que levanm a situação uedu~ir o exer- S. Ex. jã no anno de 18i6 maadol4 da.1· baixa 
cito ao minimo a que elle poderia chog:w, não aos soldados que tinham o seu tempo coneJuido 
seria possível que se fizes•e mui!~' cou!a no havia qu,.tro, seis e .mais annos antss; mas, 
sentido de melhora~ os serviços q 11e correm pala. só menta am dos seus sue cessorEs, o digno ex-mi
pasta da guerra. nístro do. guerra, o Sr. Visconde de Pa.ra.n!'gul\, 

Bntrehnto, Sr. r~residentc, ni.o tem sido e a- fis.ou d1finitivnment~ os n:teioa de reaonheoi .. 
teril, como dizem os nobres deputados, a admi- menta desse direito até ontlío constantemente 
niatração liberal. (Apoiados.) obliterado. Ei• mais um abui!O extir plldo pela. 

Lembrarei _entre outros set"viços prestados $Ítuação liberal; talvez um dos seus erros, no. 
por CSit:A a.dmzs~raçiio a reorganiz:1.ção do archi- opinião dos s~us ndver.sario!l, 
vo militar, acommoial'lda-o mau ás necesidades Vou citar como um dos serviços desta si
da •ua .institniçlo: lemb~arei o regulamento ~,)ara. tnaçã:o na pasta da gue1·ra o acto d , Sr .. con
o Mri'IÇO .das for~caçoes e g-uarmções; ~ re- selhei~o Franklin Doria., que m~;s de uma vez 
gulamento organizando oo conoelhos para o for- tem sido acerbnmonte c•i tiMJo pela nobre op
n~eimento das etapas; a reorganização da com· posição: a. cre~çio da bibliotheca militar aem 
mlSsão de melhoramentos do material de guerra, lei que a ·isso antoriza.ose, "-O di7.er da nol:n-e 
a creação do c tmo de artilharia na. escola dG opposiçoo. (Apniados ~ apartes.)· 
Rio Gro.nde; a compra do nov~ armamento e a llm i846 um ministro, que tambem per~encia. 
dislri~uiçh da armo. Comblain pelos ba!a.lMes ao p~rtido il que te.nho a honra de estar ligado, 
quo o.illlanito alinham; a creaçilo das colonias creon uma bibliotheca.. Foi o Sr. Visconde de 
do Chapccó o Ohopim; eon!eoçiio do fardamento Albaquerque, entã9 ministro da marinha. E' 
do! otfi~iQOI na• ar1enaoa. proporeionanclo-•e mania. dos lib~rf'.e3 commetterem desa.certos 
aos moamoM oftldae• por o1to 1noio uma. n!o l)e- \ como ess~. · · 
q~&n~ eoonomi• lle•l& do•pan; o t~mbem a. ini- O seu deer~to tem a dali' de 17 de Outubro de 
cutiva do• a•t'l~o• <le u ml\ m~lhll~ \ orgnni~açlo 1846. Por esse decreto quG ercou a. bibliothecn 
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da m~rinha crearám-·· tambem dous ou tres I que sempte devenn· desejar obter, e de l•men
empl·egos: a vencimentos~ ta r que ~e faça Llwa g11erra. tão ex.'lgertt.da a um 

No n.nuo irumedia.to ambos: os ramos do poder acto que é lliU ve.rd4l.deiro s~t·vi~o feito à in
legislativo ond~ figurar.m membros proemi- : s:rueção. (1-puiado~-~ Pell3. é que não _livoose 
nentes do parhdo conservador não lev.mta- t1do oom exlto o add111vo que apreaent·!l ao ot·-
1·am a. menor queixa, n m ; nor ceC:BU"r J, a çr>-mento da gue1·ra. para. a. cre3.~ão dn ontr-as 
menol" advertencia ao ministro que ereãra a bibliotheca.l"i mili~es, nas dherga~ gna1·niç(im~. 
bibliothec• da mat•inh.a ; á despeza por elle O ma. bibliothec:> não interessa sõmat> t< ao 
pedida para tal fim passou nesta e m outra povo. Aquelles, como os militare~ que têm 
eam•r• sem a menor contestação. (Apoirulas c gran.6les <lificuldaàes. pelClS pouco• meios de 
apartes.) q11e di~pOemt d9 adq~irir livt•?s paro1 o GSLudo 

Ora, a. opposicão conset·va•lora desse tempo profissiOnal ou para sunple• lellura que a~ro.de, 
seria. menos zelosa, menos pat.-ioti~ do que não JlOdem deixar de ser dotados de um ti:o pro
a opposição conservadora dest~ anno ~ Tal'ia cioso b:~efi.cia. 
eequeoido u.m ponto em quo podia verberat• tão Os nos,os oflieines e pra'}•s do e:<cet•clto, além 
fortemente o govet·no liberi\l daquella epocha 1 de não disporem de grandes recur~os, p ·.rq, uo 
Teria incorridó nesse. esquecimento por falta pel!l. nüur,~za de sua instituição e por mais de 
de attença:o, por negligen.cia. ou por out1·o uma razão economica uam .::;empra s::to bem 
motivo que não a honre 1 agninhoados de vencimentos, a.lém de terem 

o sJl, AN:tmADE Ftr-ctut.l.:- o que houvo essa circumstancia p~ra rnerece~em aquelle 
de illega! na creaçiio. foi censurado. f~vor, te!u Oll;tr~ que _nao póde. ~e1xat' t~rubem 

àe ser Mteadtda que e a daJClol.Jiltdade const~nte 
os~. GoNÇALTEs !>E CAB.YAL!IO:- Percorri a que se acham sujeitos. 

os Annaes e não encontrei sobre e•te ~J.cto a Elles quando mesmo tenba.m rueios d~ colligk 
minimn censm·a. boa som ma de livros, não FOdem possuil-oo per-

Eu ercio, Sr. pr~eidento, que • opposiçiio rnan~ntemente, porque neiD. sempre estD:o em 
conserva dora de então ondou bem avisada não uma. g•.larnição, constantemente passam de 11ma 
levantando a a.cclll!3ção que a oppo•ição deste para outra, m•rcham muitas vezes para pontos 
unno prod11ziu contra nm dos ministros libe- longínquos. (Apoiadas.) 
raes por um acto eimilhonte · Ainda os nobres deput:>.Ms, no seu prurhlo 

O nohre deputado pelo Rio de Janeit•o all~g·a de encontrarem erros 0 f Jitas na o.dminisll'9.ç1io 
que não ha lei crcando a bibliotheca do ex:er- liberal,impu~aro.n1 o. esta a culpa da inete.c11ção 
cito. da lei de 2ô de Setembro de !874 na. parte rela-

Lcgom habemus. A lei sutcrizaLva.l e mais do tiva. a.o SO!'teio. 
que antoriza.va, lnandava crear essa bibliotheca 
assim como outras, nas diversas provincias do Sr. presidente, si o.inda esta lei ~[O teve 
imperio, nas diversas guarnições. ~~ecuç&o nestes ttltimos quatro :>nnos, q ua.11 to 

A memoria annexa ao regulamento de 18 de ao sorteio, foi isso devido i mesma cau•o. que 
Fevereiro de 1763,regnlarnent.o ·esta que ainda impediu essa execuça:o dar&Bte os dois ullimos 
é a ordenanç• do nosso exerclto, é !oi que está annoa do domínio ··onse!'Vlldor. 
em vigor. • • • · A razão é simples, é não se ter concluido o 

F aiistament~ em todas as parochias do lmperio. 
O SR. ANDRADE muEIRA d8. nm aparte. llra imprescindil·el que houvesse o ali>tamento 
Eu me ref~ria á memoria que acompanha o 

regul~mento de infantaria de 1763. <Ompleto em todns as parochia.s po.ro que se 
Essa memoria dispõe sobre 0 s.asllmpto mais fixassem os contingentes, como determ i. na. n 

ou menoo nestes termos : « Para os maios da lei· 
1 · '- d · d b · d V, Ex. bem comprebenàerá que sem a tb:a
eltura uaverá em c• a guarniçio, e a1xo " ,~0 dos contingentes não se poderá fazer o 
guarda do governador ou com mandante um nu- ' 
mero de exemplares de livros militares, que 0 sorieio, por itoo que então nl!o h~veri num~ro 
m.inlBtro de e~tado dos nego cios da. guerra 01... designa..d.o pm•a. o mesmo sot•te.io. Esht. fo1 a. 
denar em consequencia da.• ordens de Sna Ma~ rnzão capital que obstou ao •orteio em 1876 e 
gestade.;o 1877 e que ainda preyalece hoje. 

Não a leio na parte que in teresia. o esta que•- O Sa, ANDRADE FIGUEU\.1.: - Si fol essa :L. 
tão para não fa.Liga.r a a.ttellção dos nobres d13- razllo, os senhor~~ q,ua jã tiuh(J.m experi~ncin, 
putados. Quando mesmo o acto do Sr. canse- deviam ter cor~igido a. lei. 
lheko Daria fosse merecedor, quanto á legali- El SR. GoNÇALvEs o:. CAR'\""At.Ho:- O nobre 
dade da.s despezas feita., de maior ceasura, cen·· deJ:mtado não nos põde fazer essa. argui~ão. 
sura ali:is jácabalmen~e t·efntada pelo mesmoSr. Esperavamo• q,ue por ~m se regularizasse a 
conselheiro nesta camara e pelo Sr. coll.selhei- execução da lei na parte rdatlva ao a.li.talllento 
ro Alfonso Celso "" outra., era um desses para depois tt·a.tarmos cla..2& p11rte. 
actoa que pelo seu alcance devem sempre ser Tlnhnrnos eaperança de que se completasse 
toleudoo e por fim upprovados, deixando-se 0 11.li~tamento; ngom é que perdemos r.ssa ''S
de lodo semelhanto aocusa~. (Apoiados ~ perança. (Arartcs.) 
aparte!l.) 

Ne•te paiz que tantoanceia pela i.!lalrucçlo, O Sa. ANnRADE FIGU!I!IIU:-Nnquólle tempo 
em que ~!la !e de":e clill'unclir para 'tue ~ej~mos não &l'a tão urgento ; o exe~cito e8toya eonl~ 
~sm~ 01dadaoa d1gnos das u~ooas •nshtuTçõos pleto. 
ltberrunas, para que alcancemos o desenyolvi- O Sa. GoNÇALvEs DE C.u,V'ALHO :-Eu devo 
mento 6 o progressc ~ q11e vamo• fazendo jus e jlOnde~ar ao nobre deputado que estando então 
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os quadros completos, exiatiam na.ses quadros de paz o servi~ militar, p<J.ra. um dia 'saberen> 
muitas praças que. est•vam a finda~ o seu melhor defender a soa patl'ia. O serviço pes
t<>mpo de serl'lço, e 1sso ora <~«ilo par• •e pre- ooalo obrig •torio acompanhado da r•dueçlo do 
dÍs·::õr "" cou""" para o SGrteio, alé!ll rle 'lue tempo de estada no cx:ercit.o· pel'l!lanent& e de 
udsa rse.sm• epocn a nossa. maPinha não estava outras medidas, não deve a ternori= o espirit.o 
completa ; tanto o batalhio na.val como o oorpo liberal ; e pela. minha parte, quando eese p rin
de imperiae• ~M·inheiros, nã:o tinham o efl'e· cipio não possa sez aceito 11elos homons do 
etivo que dov1am ter. meu p~dido, ell não o abandonarei e com a 

o ~obre ~eputado po1· Minas nllt1din á oppo- plena convicção da que .rendo a lllaior home
sição que a Ioi de 18!4 soif_rau. nesta ~sa do 11agem à na.cionalidadn a que pertenço, i ban
Iado Jibersl, p!U"a asnm n~rlblllr nos hb<lraea deira que eu o.mo, hei de sempre suat3ntal-o. 
~· ditlieuldode• 'lu e ••"' lei e ncont.ron na Rua O nobre del?tllado por Minas ceasuro11 lambam 
execução. Mas o nobre depu tado esqnec~u-se o nobre ex-ID.lnistro da g uerra, o Sr. conselheiro 
do qae em 1875, 1876. e 1B77, ~~:s autoridades a Doria, qu.anto ás opiniões q11e S. Ex. <lxternou 
'luém incumbe o sernço do nlistamento eram em seQ rela.torio, quando tra.totl da lei do l'eoru
todas do seu lado. politico ; e n~o póde tamonto. 
s. Rx. trazer a esta cua. a demonstray;<o de O nob1·e depu.t.ado entende que o ex-ministro 
qu e as autoridades líberaes que suooederam da guerra, sendo contrario á isençeo do serviço 
áquellas, dGpois d e 1878, p!'Oceoleram de wodo miliW' por con\ribo.içio peeuoi~rio, incorro11 
menos ~elo.!O que as do out~o lado politico, em em grande equivoco, allegando que no tempo da 
relaç.iio áquelle mesmo sernço. ultima. fl'Uerra e~ta isenção muito prejudicou o 

Eu ncompanho o nobre deputado em alguma·s pre',nchimento dos claros do nosso ex ercito ; 
de suas observações concernentes a !.'i de 1874 S. Ex. pensa que neose t.empo não era per
e às modüicaçõe • qt1e S. B~. j ulga necP.ssario mittida a. i.slnção por esse meio. 
oifeetua~ nesti l ei, n ão o acompanhando, en- Posso asaeverar que o equivoco e do nobre 
lretanto, nas otltras. deputado e não do ex-ministro da guerra. A lei 

S. Ex. li.nda e. partidal'io da substituiça:o u. 1220 do fl:xação de força~ de 1864-65, 
P'""?"l e ~ isençã~ ~r eontzi~~ição p e_cu- como as dos exercido. anteriores, consig nava a 
niana ; e et1, como Já \íve occutao de dtzer isenção mediante a quota de 600$000. A lei 
nesta ·casa, .sou partida.rio do serviço pe5soal e n. 1246, fiicaudo "" do e:.:ercioio seguinte, 
obrigat.orio ; penso como o nobre depatado pelo tornou par10a.nente esta. disposição ; o6 poste~. 
i • diotrietoda corte. riormento n a lei n. 14.11 , sobr e "" fo~ças de 

Para mim, a isenção n:>quellcs dous casos i868-69, é qt1e dobrando-se g.quella quota, 
não é mais do que uma deserção aaLorizada, elevando-s~-a a 1:200$, r<l'llringio-se a isenção 
infelizmento legalisada, quas1 lào vargonbosa por esse meio ás circum• tancia.s ut·dinarias. 
como a outt&, que um a.r tigo de guerra. tão ea- Portilnto, o· nobre ex-rniniatro não se· en .. 
ver~mente pune. Para honrJ. nossa, devia fi· g-anou: até J11nho de 1868, no qua rto anno da 
co. r latira morta a disp:osição que a consagra. guerl'll ulthna, houvo a isenção por dinheiro . 

Por maiores que sejam as diJ!iculda.des qu~ se , E' e:taeto que na lei de reCJ·uta.mento de 1874, 
tlep~rem n• realização do principi9 que eu de· não ó pcrmillida semelhante isenção em tampo 
fendo, não do v o elle ser prctedào, de•' e ser in- de ~llerra , ma~ bem COal\)rebentie-so q u.e, sendo 
uluido nas no~sas leis, d~ve servi_,. como ensino m~i• ou monos prcsum1vel o rompimento de 
à• aovas geraçõe•, d~ve ser o meio de excit<lr c.nm guerr«, por factos que seutpro o precedem, 
m:o is o a1nor d" pt>l l-io, a dedicaçiio a GBSGS no anno elll quo oeses prodroiDoa da. . · gua1'r~ 
g randêS interesses a que todos nós oatamos apparecerem,admiUida ;1. 18enção; a. 1naior pa.rte 
presos polo presente e pelo pasa>.do, do for ta- doa sor teados proeu1·arão por tal meio ulú
leeer entre n bs a abnegação, o aacrificio pel~> mir-so do serviço militar, t ornando aen sivel & 

cansa. commum, es!l:ls graodes virtudes quo diminlli ção do pessooln.o.s operações militares 
• elllpre fm.m o ap:m~gio e o brazio dos gran- qu' se poderão dar mais tarde. Creio que foi 
de~ P<II' OS. esto o pen,ame.o.to qua ioapirou o nobre ex-mi-

Em um paiz, 09m0 o nosso, ern quo tnoto nistro da. guerra neste topico do seu r eliLtorio. 
ha ainda à fazer para o sen pl'Ogresao, para o Ainda o nobre deputa.do oena11tOll o nobre ex
seu povoam~nto , para a çua illust!•ção o ri- ministro peb id éa da snjeiçio das praças que 
queza; em um pa.iz em que por em~u.anto nllo presta.ssem.~erviço poi· seis nnnoa e fossem li
lia que leme! grandes complicaçõe•. a n ão set• cen6adas, a exercícios periodicamente. O nobre 
as •}Ue lhe traga algum \'izinbo mal avisado, é deputado de al gum modo leve razão n n sua 
cet•to quo scrin um deS3Jlo ·a existenoia dG um censura , n~o porque o nobr e ex-ministro não 
exercito ~rmanente n11.rnero.~; !r.al é do toM. fosse benl ~conselhad.o,opinando, como é o pen-. 
a razão que, sendo o exercito o menor possivel s·1mento da lei de 1874, que tivessemos desse 
poss:t com tudo promptamente toL·nar-se o maior m<Xlo u ma re.lletfa instruída, m as porque "tea 
possível em face de uma invasão, para que oa sold:>dos licencinda. tem suf!icieatc pratica do 
males da guerra. sejam menores c p= q ue a serviço militar o não necessitam de repetidos 
nosaa bandeira não sotfra a menor sombrll em e~ercieios. (Apart~s.) . 
•omelhante conjunctura. . . Eu vou além do nobre cx-miniotro d ,, guort&: 

Eu jti o diaae nme. v<l'l! ; o u ercito deve ser entendo qne d9'V9rn aer aujeitoe s taea eur
coueidel'ldo pelos fin s a que é destinado, como ciáos, IIÃo ·os licenciados, mas aque!les que se 
n~tcleo do 1Uil exercito maior para a emergencia seguem n a. ordem do s~teio, que e~n. v>rtude . 
e•trMrdinaria da gu~rra, e U>.mbem·como uma du l ei do 1874 póde.m "~r ch~madoo M ser~ço, 
escola em quo os cidadiíoG a1•rendam no tetnpo em .;ircum·stancias extraordina.ri>..s. · 
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ó Sn.. CARVALHO R=~Noli: :...,.. Estão com

prehendidos ; o relatorio lhe• faz o>:tenaiv" o. 
xnedlàa. 

o Sl\. <i1lNÇALVli:S Dl!! c .... n., ALHO: -Então 
estou deaceôrdo com o nobre ex-ministro. 

O serviço milit.r, «>mo qualquer r":mo da 
·activida.de hum..u.n~, tlemanda conhe<um~nto 
completo du· funcções e deveres a elle_inhe
rentes para ttma o::<eoução satJsfa~torl.'\ dos 
mesmos. 
~m circumstancias a.normaes, travada uma 

guerra, o c.ids. ..ião que for obt·iga.do a p-2gar em 
arlll.&s será uma victima provavel aos golp~• 
do inimigo, serã. um. embaraço aos proprios 
camaradas na linha de combate, não me.:recerá. 
a menor eonfianç.a. doi seus ch.êfés, ~on;;tituirá 
um perigo para a patria, si não conhecer os 
seus deveres, sinão esli ver affeito pela instruc· 
ção e peJ. lilisciplin .. ao desamp enho desses àe
verGa. (Apoiados e apartes.) 

O nobre depu~ado apresenta o ex~mplo da 
gue~ra do Paraguay p~ra provar quo são des
necessarie.s a theoria. c a putica, para que o 
cidadão posso. se r aold•do. 

O Sn. C.o.n.vALUO REZENDE : - F&llo em ch·
eumrs_tancia.s c:xtraordinarias. 

o s~. GoNÇ.U.TES D~ CARVALHO:- Quando 
Lillei â primeira ,·ez nesta casa, disse que si 
tivemos tempo para. nos preparar para. a cam
panha. do Para.guay, foi porque o inimigo nos 
concedeu esse tempo. 

Não devemos contar jamais com factos da
quella ordem. P.odcmos ser aggredidos com 
!naior vresteza. 

E, Sr. presidente, como nos ·foi dado es•e 
tampo 1 {Apoiados.) 

Desdé " fim de !.864 foi invadida a província 
de Mato Grosoo. 

Parte do e xercim de Lopez se achou: ampe
nhado na conquiata daq uella província. V. E:.. 
be111 imAgiD.a, Sr. pl'el!idente, ou &ntas, bem 
Babe, 1>orqus aio f~ctos do. hinoria conte!Ip<>
ra~-ea, qnaeo iforam !i!! angnsti>ul da pop11la~ão 
de Ma.tc G1'G811o durante essa época nefasta. 
. 0 Sa. AUGUSTO FLJJU:aY:-Ficou a proviacia 
aba;1donada á Divins Providencia. 

O Sa. Go~QALYES Dm CA.P..YALHO: ~ Grande 
parte do territorriG da. proviacia foi occupado 
pGlo inim.lgo, e~ comll n.ào tinhotmos exercito 
preparado-connniente•nenta, como não tinh,,
mo_s rese·r\·as -para esse exer~riito, .durante um 
auno JIIG appgre~eu o minimo reforço á peque
na guarnição daqudla provincia, que por 
:tim,reetciugiu-ae,com • guarda naciooal, a .qual. 
honra.lhe seja .feita, ~um prin nobremente o 1<eu 
de~er, á defesa do torritorio onde se acha a ca
pilal. 

O Sa. Auanro F!.EURY:~ A guarda na
cional fez o que era hnma..namente p&ssivel. 
(Apoiados.) 

O Sa. GoNQALVD Dlll CARVALHo:- E devo 
acreaoeatar que,.a.l~Dl de estarem a.s ttopas pa
,r~y~o1!mpenl>,>dao,Jlll. dominação !le pàr.te da 
JllO'Vl!ICia l>ra;!ileira ,de M'"to G~o. •empe,
Ílhada.s tsml)sm IU>.~a~.!le\l.!lllL -por~ 
da . Confederação Argentina, ·aa provincia de 

Carr-lentes e me.smo da. dA EntrP.:-Río.~~. ontt•a 
di visão dessa éx.ercito foi lavar n sua obro. de 
extermínio á. província do Rio Grande do Sal; a 
fronteira do Uruguq foi. invadida por uma 
hm•da comma.nda.da. por Estigarribia. 

C~eio '{Ue o nobre ~eputado, patricia co.mo e, 
e ligado por verdad :1ro amcr fraternal à popu
laçiio das provincias f,·onteiras, não q uerorâ 
que em urna. _n<JV'a guerra se prepa1·e um outro 
eJ<ercito de voluntariôs, que se adex:tre para 
os fuls da sua instituição,obtando-se para isso o 
tempo preciso a custa dos prolongados soffri-
mentos dessas províncias. (Apoicz!los.) · 

O SB.. CARTALBO REZEKD:E : - Ma•, em re
lação n. estas provincias, sã() neceS~a.rfa.s me
didas e:s:eepcionaes; a boa organização do exer
cito não póde valer a M:ato Gros>o. 

O SR. GoNÇALvEs DE C.\RY AL~o :-Perdão ; 
refko-me a.·toda~ a.s provincias fronteiras, in
chtsive a do Ama.onae, que não cotó. lambem 
isenta de qualquer invasão. 

Sr. presidente, é um erro manifesto pen
sar-se que a:! grandes leyas, que as grandes 
ma.ssa.s enthu~Sial!ltica.s podem :ir ao cllom!lo. de 
b~talh" decidir do destino das naçõ~s; o sxem
plo das guerras ultimM devia. conyencer do 
c~ntrario. P~r mais a.nima.1o que·sej• o cidadiio 
no seu odio ao estrangeiro. no seu amor ã pa.
tria., eliQ não poderá Ía.er a figura., não digo a 
mais brilhante, porém a mais feliz no campo 
de batalha, si não fór bem dirigido e si não 
tiver conhecimento e pra.Lica d9 serviço. 
(Apoiados.) 

O Sa. CAR.\"ALao REZEKl>>l :-E eu reco-
nheci isso. · 

O Sa. GoNÇ.!.LVES DE CARVALHo:- Neste os
sumpto nio se improvisa. mai•. Preparar o sol
dado é um dos meios inci.iscutiveis de pteparar a 
vjctoria.. 

Não me alongo a respeito deste po11to, por
que a hora já vai muito adianta~; sntretan\o, 
V. Ex. me perrnittil•á. que diga mais algum:\• 
polavras. 

· Eu desej ~va a.pre5entar alguns additivo• ao 
pl'Ojecto ds lei, que ora. se esta discutindo ; não 
me animo, porém, a fa~el-o Já.. Apen~s exter
narei algumas idéas que ir1am nesses addl
t.hyoa. 

Em primeiro logn, Sr. pre•idente, parece-me 
q a.e a mesma obrigação do· serviço em _tempo 
d;, guerra, du,ante ~s annos subsequentes aos 
aeis do serúço acLlvo, que per.. lá de !874 
.compete aos designados, devia caber ta~"bem 
aos vol~ntarios. Os voluntarios silo fa.roremdo9 
com um premio elevado, com uma concessão de 
t.erras, com um. soldu maior, e não sei po1·q_ue 
elles não devem ter aquella mesma. obrigação ; 
t~nto m ús quanto o nosso empenho deve ser 
procurar ter urn~ organização prompta -para. o 
t~mpo de g~srra, compreh~ndil~ndo o m.,or 
nume!'o de praçllll que for possivel. . 

Outra idea,que 11u desejaya. apresentar., tendi~ 
a tor)Uir exe~uivel uma promellliÍL que vejo e"'! , 
todas as leis de fixaÇão de forças e q Q<l qu,a01 
.~UneS: i ç.onàagr3-da Da. pr~~ca. Di:a.PP:e~e, ~r 
Q:emplo, 110 projecto que se discute, quli -~· 
~olunta.rios quando forem escusos dó serviÇO 
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terão nas eolonias do E~lado um prazo de te~ras 
de i08, 900 l!letro• quadrados ; mas creio que 
rara.mente go•a.râ a.!ga;n deste favor, que a lei· 
lhe garo,nte. . 

0 Sit.. G~tu!Ell!.O DA. RoolÚ :-E elle3 não o 
solicitam. 

·o SR. GoNÇALVGs· D~ Cu.v.<LRO:- Não so
licitam, ma.s devia-se tornar esta concessã-o 
uma verdaào prMica e podia-se .. fuzel·o, tendo 
em >'ÍSta a necessidade que ba de dotar algumas 
daa nossia provi.neias_, yrinoips.lme.~ta a.s fron
t<lins, de oolomas =ht.s.res. (Apotados.) 

·Podia-se,· Sr~ · presidente, ooneedet· a essas 
praças, que fossem escusas, e até aos designa• 
dos licenciados, .a etapa por um .certo prazo, si 
be estabeleeeasem nu.a oolouia.s das proy~neins 
frontP-:iraa. 

·Já que me refiro a e;te poukl, devo·p~dir ao 
nolore ministro da gnena sua attcnção pa.ra as 
colonias militares da província de Mato Gros110. 
(Apoiados.) 

O Sa. DuQUJ:·EsrRADA TErxa:uu. ; - Ponto 
importarLtissimo, que não tern sido cnida~o de
vidamente. 

O SR. Go:<ÇALVES D~ C}o.]lv.U.HO: -Sr. pre
sidente, eu não preci9G gast!ll' pal ~vras para 
encarecer a necessidade que têm as provinoia.. 
fr~ntoius, principa.hnente aquella, não só de 
manter no melhor pé as eoloniD.S ·militares exis
te!ltes, como mesme de crear outras calonias. 
(Apoiaclos.) 

fara. ess,.~ coloniars, como eu já. disse,. }lO
diam ser encaminhodo• os volunlarios que 
tivessem terminado o seu tempo de serviço ; 
recol:>endo a. eta.po. por um certo pr:!LED, podiam 
elles ahi perm~necer, ndicar-se e constituir 
nucleo• de pDJ?Ula~.ão, ~ne mais tarde torna
riam mais factl e. allertllra do novo> meios de 
communicação, a. crea.çio de outras colonias, 
"lém de quo. aeriam ext~emamente "!l-n.taj osoa 
pol· proporctonarêm meto.q pa.ra m:nor segt;t
r:>uç:t. da população p~cifica contra os assaltos 
dos selvagens e em fun para. melhor defeza da 
pt•ovincin, em caso de guerra. 

Me limitnrei agora a lembrar ao nobre mi
nistro da gnar1•a que a colonia da. província de 
Ma.to Grosso que se acha em melhores condi
ções é a d.e S. Lonren~o, natW"almente porque 
dispõe de um destacall:leato que para alli foi 
mandado. 

As outras não pi'OSperam; ve-s9;,por e:I:emplo. 
nas colonia• dos Dourados e Brilhant~, que ha 
em cada uma sÓmênte 4 praças, o em Albuquer
que e Miranda. apen.a.a uma, que é comma.nda.
da pelo ri!specti~o capitlio director. 

Continúa o. desfalque no effectivo da.s praças 
dos eorpos do exercito naquella provinda, e 
esse serviço, que já devia ter sido att~ndido li. 
vista. de um pedido que aqui fu; lu. mezes ainda 
o não foi conveaientemente. J 

Sr. pre!rldenle, como esta ~uasi dada a hora, 
e ni!o querendo cansar mats a &ttenc;!(o dos 
uobresdeputados. (Não apoiados). 

O SB.. ADRU.NO PnmNTEL :-Estamos ouvin
d<H> com muita. attenção. (Apoiados.) 

v. v.-59 · 

. O Sa. Gc:t<Ç.I.Lvzs nE C.utVALHO' ~ ... ter
min.o aqui as collJ!ideraçõe>, qne tinha de fa2er 
sobre o projeetc em discussão, sentindo n!Eo 
pode~ a.presenta.r otttra•, algum1a d» quaea 
iJltereBBam particttl~rxnente á provincia, que 
tenho a hon.ra d e representar nesta casa. 

VozEs :-Muito bem! muito bem! (O orcul/JJ' 
e comprimM>ta<lo.) 

Vão a imprimir as seguintes 

Rl!DACÇÕ!S 

Redczoçc!a do projoolo ". 164 A, à c 188'2. 

A n ssembléa g0ral resolve: 
Art' i 0 E' o governo autorizado a mands.r 

~bonar o.oa almoxanfeo do hospital militar da 
eõr te e do hospital de marinha 5 '/o para a.a 
quebr:;s nos generos alimentícios por eUes for~ 
necidos aos mesmos hospitoes, a contar .da da~ 
em que tivorem deixado de perceber e•s~ 
ahono. 

Art. 2° Revogam~se a.s l.isposições em co~
trario. 

Sala das commi .. õ•s, em t6 de Outubro de 
i882. - -4./}'ollso Ce~sn Junior. -Leopoldo d~ 
Bu!Jv)es. -Gentroso Marques. 

Redacçélo do .P''Ojecto n. 253 de 1882 

A assembléa geral resolve : · 

Art. i.• E' o governo autorizado a conelllie~ 
seis mezes de licença, com ordei:u>d~, a J()Só 
Militão de S•nt'Anna, eondnetor de 2• cl~s~ da 
ost~ada de ferro D. Pedro li, p~a t ratar de 
sua saude onde lhe convie~. 

Art. 2. • Revogadas as disposiçõei; em con
trario. 

Sala das commisaões, em. 16 de Outubro de 
f88"2. _;_Atforuo Celso Junim· • ..;_Leopoldo de 
Bu&Tlües • ..;:.oeneroso M arqeus. 

Rcdaoçila <lo projecto n. 255 d~ 1882 

A assembléa geral resolvo : 
Art. i • Fie' o governo aatorizado .1!. conce

der eeis mez~s de licença, com ordenado, a Joa
quim Augusto da. Costa. Ferreira., thesoureiro 
da. dircctorio gc_~nldos corre~oa, para tratar de 
sua sua. saude onde lho conv1er. 

A;t. 2. • Revogam-se as disposições em con 
trar1o. · 

Sala das commissões, em i6 de Outubro de 
1.882.- Affonso Ce~so Junior.- GeM1'oSo 
Marques.- úopoldo de BulhiJea. 

P .. oj~to 

Sociedades anonymas e. em comm~nàita 

Redaeçã.o do proj ecto n.. 259 de 1882 
{EmendaJJ do senado) 

A assemblé.n geral resolve: 
Art. i. • As ·CompanbJns ou sociedades anlh 

nymas, quer o ~n objecto seja .C<J~ll\ereial, 
quer civil, se podem es~belecer sem il.utQri-
r.a~ão do governo. · 
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Tanto umas r.omo outras sociedades slio re- A sociod~de nnonyma não se reputará ]eaa[-
guJadas por es1a lei. mente constituída, senão depois de approvada 

§ !.• Nlio se podem constituir banco~ de p~hassemb!éa gr.ra.l a dita avaliaçiio. 
circulaçõo sem préviaaulorização lcgislaliv~. No ca~o de fraude (JU lesão ,;norrne, os !ou-
~ 2. • Continuam a depentler de aulo;ização vados serão rcsponsaveis peras perdas e 

do governo para que se possam organ1zar: damnDs resn!!antes. 
i-• As associações e corporações religios~s; § 3.• E' licito, depois ue constituída a ~odc-
2.• Os monte-pio;, os montes de soceorro ou dade, est"belecer·se em ravor dos fundadores 

de piedade, as caixas econom icas e ~s socie- ou de terceiros, que hajam concorrido com ser
dades de seguros mutuos; viço~ para a for~na,ão da companhia, qualquer 

3.• As ~ociedades anauymas que tiverem vantagem cons,stenteem uma parte dos lucros 
por objecto o commercio ou foroeeimento de liQuidas. 
generos ou substancias alimentares. ~ L • As sociedades anonymas devidamente 

Continuam lambem a depender de autori- constituídas não poderão entrar em funcções 
zação do go>•erno, para runccionarem no Im- e praticar validamente acto algum, senão de
perio, as socieoades anonymas estrangeiras. pois de nrchivados na junta commerclal e 

Art. ~.o As comlJ{lnhias ou sociedades ano- onde não houver, no regtslro de hypotheca dà 
nymas são delerminadas ou por uma deno- comarca; 
minação pa!'licular ou pela designação do seu t .• O contrato ou estatutos da socied&de · 
objecto. 2 .• A lisl.tl nominativa dos subscriptÓres 

A designação ou denominação de,,e ser di f- com indicação do numero de acções e de en~ 
ferente da de outra sociedade. Se f!Jr identica tmdas de cadn um ; 
ou semelbanle, de modo que p~ssa indl1zir em 3 .•· A certidão do deposito ua decima parte 
erro ou em engano, a qualquer inleressada do capital; 
assiste o di1·eito de fazel-a modincar, e de de-
mandar perilas e d~mnos, causados pela iden· li, . • A ao ta da ins talla~Tio!d~ ~ssemblé., geral 
tidade ou sewelbança. 6 nomeação dos administradores. 

• N- Ih é · · d fi 3 5 • • Antes d~s companhias entrarent em 
ralã;s~iof. es permtltl 0 ter rwa ou ~xereicio, serão, sob a mesma comminação 

§ 2.• Os socios são responsaveis sómeuLe do pnragranho antecedente,-puhlicados nos 
peia quota de capH~l das acções rJue sul.lscre- jornaes do· termo, ou do Jogar mais proximo 
vem ou llil's são cedidas. ·e reproduzidos, n~ cõrle, no Día.rio Of!ú;ill!, 

§ 3.• São da exclusira compctencia do jui1.o e nas províncias, na foll!a q11e der o ~xpe
commercíal as-questões relativas á e•istm1cia diRnle do governo, os est!tutosou o àscriptura 
das compnllhias, aos direitos e obrigações dos do contrato social, com declaração da data 
socíos entre si ou ~ntre elles 6 a sociedado, á em que foram·ar~bivados e dos nümes, pro-
díssalação, liquidação e partilha. fissões e moradas dos admil!is!radores. 

Art. 3.• As sociedades anonvmas não se No. registro de hypothe~a da comarca da 
podem definitiv9mente constitui•· senão de- séde da socieaade, será arehivado um etem
pois de sub;cripto o capital--sacia! todo, e de piar d~ folba, em que se fizerem as ditas 

.elfeelívamente depositada em alg-um b:Jnco ou Jmblicaçõe~, t as de qu~ trata o art. 6•, 
em mão de pessoa abonada, ·á escolha d~ smdo permittidoa quem quer que seja lel·3S 
m3ioria dns snbscriptores, a decima parte em o obter cerCidões, p8gando o respectivo 
dinheiro do valor de cada accão. custo. 

Para a formacãG das sociedades ononymas é Art. ~.' Nenhllm contrat(l Gil opm-nçiío 
essencial, pelo· menos, o concurso de sete terá Jogar por conta tla sociedade ou compa
socíos. nbia, sen~o depois de constiluid~ e!ln ~ela 

§. L • As. soúedndes anunymas ()U compa- fórma que determint o artigo ontecedenle e 
nhtas conslltuem·se: • preenchidos as formalidades dos §li 4.' e 5" 

i.'' Ou por escriptur4 publica a>signada por do mesmo artigo. • 
todos os subscriptores, qne conterá: Art. 5.• Os ac!os anteriores á constitni"ão 

A declaração dn vont~de de formarem a legal d~ S()ciedade e ao preenchimento das 
companhia; formaltdades dos §§ q,• e 5° do art. 3', ficarão 

As regras ou estatnlos pelos qn~es se tenham sob a nsponsa~i !idade dos seus fundadores ou 
de reger; administradores, salvo se, constituída a sacie-

A transcripção do conhecimento do deposito daile, a ~s!embléa geral nssurnir ~ responsa-
da decima parte do capHal social. billdade~de taes actos .. 

2.• Ou por deliberação da Msemlllén geral Sã~ os fundadores .solidariamente resp~ns~-
tomada na conformidade do art. f5, ~ 4• veis. aos interessados pela~ perdas e damnos 
s~ndo aprese~ttados e lidos os estatutos, pra~ multaule$ da ino!Jservaucin das prescripções 
namente ass~g!!ados por todos os subscri- de~la lei, relativas ás con3ições e constituição 
ptores, . .e exhtb•do o d.ocumento do deposito .das com~anhius. (Arts. 2.• e 3.•) . 
da dec;ma parte do capital: Ar~. 6.• Siío sujeitos á publicidade doar,, 3• 
. §. 2. As prestaçõe~ ou. entr~!las, que con~ [ ~! q• e 5. •, sol> pena de niío valerem contra ter-

SJsttrem, nao. e!ll dm.he1ro~ mas. e.m bens, eeiros, os actos relati'vos: · 
cansas ou dn·ettos, so ~croo admJtlid~s pelo t.• A' alrer~,ão· dos estut~lOS; · 
valor, em .que forem csLtma~as por trAs !ou-~ 2.• Ao ougmento do c~pit~l; 
vadps,_ nomtado~ p~la ~SSê~blén geral dos . O.capii.a.l sncinl não podérá ser augmentado 
accton1st~s nn ]mmetrn reunmo. . scn~o nos c~~os de insnflWencia do capital 
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subscriplo,acereseimo de obras, ou d~ amplia· 
ção dos serviços e opera~ões sociaes. 

3.• A' cont!nuação da soeiedadll depois de 
son termoj . 

~ . • ·A' drssoluçiio antes de seu termo ; 
·5.• .Ao medo de liquidação. 
A falta de registro e publicidad~ ·não póac 

ser opposta pela sociedade o a pelos sodc~ con
tra terceiros. 

Paragrapbo unico. E' nnlla, de pleno di
reito, a companhia oa sociedade ~nouyma que 
fõr eonstiLuida sem os requisitos e as formali
dades do ar t. 3•, c~ i• e 2. • 

Ar\. 7 .• O capi1<1l social divide-se e111 ~cções 
e estas podem subdividir-<;e em fraeções iguaes, 
que, reunidas em numero equivalente á acção, 
conferem os mesmos dircilcs dest.·r: 

§ L • As ~cções serão nominativas nté ao seu 
integ:ral pag1menlo, realizado o qual, poder· 
se-hao converter em títulos ~o porl.:ldor, por 
via d~ endosso, ~cgnndo estiver c.<tipubdo 
nos cst..,ltllOS. 

~ li.• As acções só poderão negociar-se de· 
pots de rea liz~do o quinto do seu valor. Sub
sistir á, porém, a re~pons~bilidodc do cedente 
·par3 com a ~oci edsde no caso desta se tornar 
insolvavel, pelas quantias que Caltnrem pnrn 
comple13r o valor das acções transferidas, 
ficando ao mesmo cedente sftlvo o direi to de 
lav'er a respectiva indemniT.ação da pessoo 
a qnem fez ·a cessão e d!IS cessionarios poste· 
riores, os qa3P.s são solidar(amente obrigados. 

A resJXUIS.1bilidade do cedente prescreverá 
no _praz.;.de cincq r.noas, n contar rla publ i· 
caçao da cessão. · · · . 
· § 3. • Haverá na séde 'das cõmpanhias um 
livro de registro, com termo de 3bertura e 
encerramento, numerado, rubricado e sellado 
nos termos do art. !3 do codigo commereial, 
para o fim de nelle se lançarem : 

1. • O nome de cada nccioni$la, com indica
ção do numero de SL1ns acções ; 

2.• A declarar.ão das entradas de capilal 
realizadas ; • . 

3.• As \ransferencins das acçõe;, com ares· 
pectiva dDta, assignadas pelo cedente e .cessio
urio ou por seus legítimos procuradores ; 

4,. • As conversões das acçõe; em titulas ao 
portador . . 

§ 4.. • O penhor das aeçõe> nominativns se 
constitue pela averbnção no termo de transfe· 
rencia; o das acções ao portador c das trans
feríveis por endosso pela fúrrna estabelecida 
nos ~ris. 27!. o 27~ do ~odlgo con1mercbl . 

A eons·títuição do penhor uno s11spende o 
exercício dos direitos do accionisl.l. ' 

.Art. 8.• Toda a vcção ê indivisível em re
ferencia á sociedade. Quando um destes titn
los pertencer a divers3s pesw~s. a sociedade 
suspenderá o e:tercicio dos direitos que a 
taes titalos são inherentes, em quanto uma só 
pcs~oa não fõr desigand~ como unica proprie
tarJa. 

Art. 9. • As sociedades ou con1panbi~s ano
uymas ser5o· adnlinistudas PQJ mandalarios 
tempor~rios, r cvogaveis, reelegiveis, soci.os 
ou não socios, ·estipendiados ou gratuitos, não 
poll.endo cada m;mdato ~xceder o pr~zo de seis 
annos. · 

Os administradores, se uutra éonsa não ~e 
houver estipulado nos es~alutos ou contnlo 
social, podem nomear agentes lfUe os auxi
liem lia gestão diaria dos oegocios da eornp~
nhin, sendo em lodo caso.r esponsaveis pelos 
a c tos de taes agentes. · 

Art. 10. O numero, retribuição, nomeação, 
duração, destituição, substiLuição e attríbu i
ç~o dos administradores da sociednde serão fi· 
xados nos estatutos ou contrato soeial. 

§ t.• Salva disposição orn contrnrio nos es· 
latUIOS: 

L • Ero caso de vag:~ de Jogar de adminis· 
trador, designard'o substituto provisorio os 
administradores em exercício e os fiscaes, 
competindo iJ nssembléa ger~l fazer a nomea• 
çilo definitiva na primeira reunião que se se· 
suir ; 

2.• Os administradores reputam·se reves
tidos de poderes para praticar todos os aetos 
de gestão reblivos ao tlm, ao objecto da so • 
ciedade, e representai-a em juizo acliva e pas-
sivainente. . 

Não pollem os ádministrndores: · 
a) Transigir, renunciar direito~, bypolhecar 

ou empenhar bens sociaes ; . 
b) Contrahir obrigaç.ões · e alienar bens e 

direitos, excepto se estes actos s.: incluem 
nas operações que fazem objecto da socitldade . 

§ 'i!. • Os administradores, não contrabem 
obrigação pessoal, individual ou solidaria, 
nos contr~tos ·ou operações que realitaro no 
exercício de seu mandato. 

§ 3 . • Os adminisLrndores, antes de entra· 
rem em exercício, são obrigados a eaucio· 
nar a responsabilidade de sua gest~o com o 
numero de acções quo se llouver fi xado nos 
estatutos . 

A .canç.'i<> f;,r-se-lla por termo no livro do 
registro, sendo as a-cções, se forem 30 por
tador , deposila<ins na coi:u da sociedade, ou 
em poder de pessoa designodil pela assemblêa 
ge!'a!. · 

r:ssa e~nçJo póde ser prestad~ em lavor do 
administrador por qnolquer accionlsto. 
~ 4.• A porce11tagem que fõr devida aos 

3dmínistrattores, fundadores ou quaesquer 
empregadosdll soclcd~de serã ~irada d~s lucros 
líquidos, depois de deduzida a parte desLinada 
~ formar o fnn do de reSP.rva . 

Art. H . Os ndministradores são respon-
sa-veis: . 

a) A' oociedade pela ncg ligencia, eu lpa ou 
dóló com que se houverem no desempenho do 
mandato; . 

b) A' sociedude e aos terlieiros prejndieados 
pelo exces.o do mandato ; · 

e) A' sociedade e aos tercei1·os prej ud ic~. 
do; solidariamênte, pebs infracções da presen-
te lei e d3s estatutos. . 

Puragl'apho unico. O ~cciouista tem sempre 
salva a acção comJlBlEinlepara haver do~ anmi
nislradorcs as perdas e dllnmos resuliantes da 
violação desta lei e dos .tlstatntos. · 

A dita acção poderã ser inLenLada conjnncta· 
mente por dons 011 mais aecioni.:;t~s . . 

,Art. fi. o administrador que Lher inte
resse opposl() ~o da companhia, ·em qualquer 
operação soe ai, não poderá tomar parte na 
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deliberaÇã() a respeito, o serâ obrigad() a fazer I § ,\,. • Todavia, a asscmbléa geral, que deve 
o necessario aviso aos outros administradores;! l}ijliLerar sobre os casos· dos nrts. ~· e 6' 
devenao disso lavrar-se declaração ns aeta das ~ para ser validamente conslituida, carece de 0~ 
sessões. · , numero de acc(onistas que represente, pela 

No cas() de qne se trata, a deliberação será· menos, dou; terços do capital socinl. 
tomada pelos demais administradores e pelos Se nem na primeira, nem na segunda re-
.fiscaes, ·á maioria de votos. união, comparecer o numero de nccionistas 

Art. !3. Os administradores,qne;na falta de exigido nesle varagrapho, se convocará ter. 
inventario ou, não obstante o inventario ou ceira, com a dcclarnção de que a assembléa 
por meio de inventario fraudulento, repar· podera deliber~r, qualquer que seja a somma 
lirem dividendos n~o devidos, são pGssoal- de capital representado pelos presentes. Além 
mente ~brjgados a restituir á caixa social a dos annuncios, a convocação neste cas~ se fará 

-som ma dos mesmos dividendos, e sujéitos, por carta. 
além disso, ás penas criminaes em que in- As deliberações da assembléa g~ral, tanto 
correrem. no caso deste paragrapho como no do § 2•, 

No caso de insolvabilidade da soei edade, os serão tomadas pela maíorb d~s soei os prc
aceionist~s. que houverem recebido dividendos sentes. 
não devidos, serão subsidiariamente obrigados 
a restitu.Jl-os; sendo-lhes, portanto, licito ai· § ii.• A convocação extraordinaria da as. 

sembléa ger3l será sempre motivada. 
le~ror o beneficio de ordem. 

Esta obrigação prescreverá no prazo de 
cinco anuas, a eo~tar da data da distri· 
buiç~o dos ditos dividendos. 

Paragrapho uni co. Só poderão fazer parte 
dos dividendos das sociedades anonyroas os 
lucros liquidas resultantes de operações ef· 
fectivamente conclu\das no semestre. 

Art. !4. A assemblén geral nomeará annual· 
menl~ tres ou mais fiscnes, soei os ou não so · 
cios, encarregados de dar paret-er sobre os 
negocias e opera~Ues do anno seguinte, tendo 
por base o balanço, inventario e contos da 
udm\nistração. 

§ !.• E' nulla a oeliberação da ussembléa 
geral app~vnndo as contas e o balanço, se 
niio !ôr precedida do relataria dos fiscaes. 

§ ~-· Se não forem nomeados os fiscaes, não 
aceitarem o cargo Oll se tornarem impedidos, 
con1pate ao presid~nte da junta eommereial, 
o, ondo não houver, ao juiz ~o commer
CJO do termo, a requerimento de qualquer 
dos <ldministrudore~, a nomear<io ~e quem os 
substitua ou ~irn dllrantc sl'n imp~dimento. 

§ 3." Os li~c:~cs , durante o trimestre Q uc 
precede a reunião D1·dinaria da assembléa ge· 
ral, tem o direito ds examinar .os livros, do 
verificnr o estado da c~ixa e da carteira, exi· 
gir in!ormaçõcs dos administradores sobre as 
opcracõcs soci;;es, e convocar cxtraordinarín· 
mente a assembléa geral . 

§ ~-" Os effeitos da respoosobilillade dos fis. 
caes para com a socie.dade silo determinados 
pelas reg-ras do mm~alo. 

Art. 15. Havera em cada anno uma a>sem· 
bMa geral·dos accionistas, cuja r·eunião sr!r'Íl 
fi~ad~ nos eswtutos, e sempre annuncíada t5 
dios nntes pela ím~r~nsa. 

§ i.• Nesta reunião scd lido o relatorio dos 
fiscaes e apresonta~ds, .discutidos e approva
dos o bAI~nço, contas c invent3rio. 
§~-·A assembléa genl será composta de 

uru nllmero de accionistas que represente, pelo 
m~nns, o quarto do capital social. 

§ 3.• Se este nnrnero se não reunir, uma 
nov3 reunião será convocada, por meio de 
annuncios no• jorn,es, declarando-~e nelles 
que se deliberar~. qualquer que seja a soturna 
do C:Jitit~l represenhda pelo> accionistas pre
.>ente&. 

§ 6.• Nos estatutos se determinara n ordem 
que se deve guardar nas reuniiles da assem
bléa geral; o numero de ac~ões que é neces
sario ter para ser adwiltido a votar em cs
semblóa geral ; o numero de votos que 
compete a cada accionistana razfio do numero 
das acções qne possnír. 
~ 7 .• Ainda que sem direito de votar, por 

não possuir o numero de acções exigido pelos 
estatutos, é permittido a todo accionista com. 
parecer· :i reunião da ass~rnbléa ([era! e dis· 
cutir o objectosujeito á dellberaçao. 

§ 8.• Para a eleição dos administradores e 
em.(lregadosdasociedade e para as deliberações 
de qualquer natureza, serão admittidos votos 
por proclll'a~ão com (Kldetes especíaes, com· 
tanto que estes não sejam conferidos a admí
nistrnilorese fiscaes. 

§ 9. • A assemhléa geral será convocada 
sempre que o requeiram sete ou lllais a ceio· 
nistas, comtanlo que represcn tem pelo menos 
um quinto do capital realizado. 

Será moti\•ada a convocayão c lJodtr;i ~t r 
f~it:1 peJos proprios accionJstas reclümanle$, 
~e recllsarem.· na f~ter os admini~lradores u 
o conselho !isca!. 

Nos casos, em quo a lei ou os estalulos de
terminarem e~pressamentc a reunmo da a>
sembl~a gera I, é permittido a qu~lquer acdo· 
nista, se a ~onvoca\·5o rôr rctnl'dndtl por n1ais 
de dous mezes, requerer ao juiz commcreinl 
do logar quo o autorize n fazcl·a. 

Nos aununcios para n l'lita conyoeJç.flo s~. 
cleclararü qual o juiz que a nutorizou e a d:<tn 
do despacho. 

~ :LO. Nfio podem votar n~s assemblé~s 
geraes os ~dminístrallores pura Dpprovarem 
seus bnlan~os, contas c i~ventarío5, os liscae~ 
os seus pareceres e os accioni~tas a avaliação 
de seus quinhões ou quaesquer vnntagens 
estipuladas nos estatutos ou contrato social. 

Art. !6. Um mez antes da reunião ordi· 
naria da. nssembJéa geral serão depositadas na 
secretar1a das JUntas commereiaes, e, onde 
Ilão as houver, no cartorio do escrivão do 
jllizo do commercio, c facultadas ao exame dos 
a ccionistas que o q uizerem : 

I. • Cópia do inventario .. contendo a índi· 
cação dos valores mo-veis e immoveis da 
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sociedade e de todas as di vidas actívas c 
passiva~ ; 

2. • Cópia da reloçiio nominal elos nccionis· 
tos com o numero das acções respeeti vns e 
eStado do pagamento dellos. 

§ l. o No lllesmo pr~z() serão publicadas 
peJa imprensa as tr~nsfereocias das acções 
realizada~ no anno, o balance mostrando em 
resumo a situação cla·socied.ade e o parecer dos 
fiscaes. 

§ ~. • Quinze dias" depois da reunião da as· 
se·mbléa geral a acta respectiva será tambem 
publicada pela imprensa. 

~ 3. o A qualquer. pessoa se (br;t, sem in· 
qmrir-se qual o intere>se que tem, certidão 
dos netos registrados conforme o art. 3•. § 5'. 
o dn relação nominal dos aeeionistas. (N. 2• 
des\e arli~W·) 

Art. l7. As sociedades ou companhias ano· 
nymas se dissoll'"em ; 

L• Por consenso de todos os o~cionistas ; 
2.• Por del!beraçlío da assembléa geral(art. 

Hí ~ 4°); 
3. • Por in;ol vnbilidade ou eessação de pa

gamentos; 
4." Pela terminaciío de seu prazo; 
5. • Pela reducçiiü do numero de soei os a 

numero inferior no de sete. Neste ~so a so· 
ciedade só se entenderá dissolvida, se durante 
o prazo de seis mezes não se preencher o nu
mero lego!; 

Pelos a elos que a companhia praticar, de
pois que o numero de soeios se reduzir a me· 
nos de sete, serãci solidariamente res}lonsaveis 
os administra~!lres e accionistas, se dentro do 
dito prazo de seis mezes não fàr preenchido o 
numero legal. 

6.• }lostrmdo-se que lh.es ê impossível pre
encherem o fim soc1al. 

No C!SO do perda do melllde do ca pitnl sociu I 
os administradores devetn consultar a assem: 
IJ!éa geral sobre a c()nveniencia de uma liqui
daciio un tecip~tla • 
. No cn~o, porem, do que a perda sej~ t!e tres 
q~artos do catJitnl social, qualquer accionísta 
J)Ode requere~· a liq~idariiu judieial da socie
dndc. 

Art. i8. A~ sociedades e companhias ano
nymas nff~. s5u sujeit~s ~ fallencia, salva ~ 
responsabilidade cr1 m1nal de sons represen
tantes n ~ocio~ pelos crimes pessoalmcnt~ eom
~et tidos con Ira n sociedade e terceiMs. 

Art. !9. Silo applicaveis á liquidação for
çad!l das sociedades anonymas, com as nlte· 
raçoes constmtes dos arts. 20, 2i, 22,23 24-e 
2.:l os disposições do COdigG COn1Wel'Ci31 ret~
t!V3S :í falleneia na parlc civil c ~dministra. 
t1v~. 

~-i. • A liquidação não pó de ser declarada 
senao: 

L" Por meio de requerimento da sociedade 
011 de 3lguw accionista no~ casos do art. i 7, 
ns. 3• e. 66, ultima parte, instruido com oba· 
lanço e tnveutario · 
. 2 .• o Por meio de' reijuerim.ento de um ou 
~at~ cre~Or<lS, instruido co~ a competente 
Jnsttü~açao 110 caso de cessaÇ<!o de pagamento 
de dmda5liquidas e vencidas. 

Da sentença que decretar a Üqtt.idação cabe 
o recurso de. oggravo de petição. 

§ :!.• Fóra do~so de cessacão de pngaroentos, 
a liquid~ção póde ~er ·~rnigavelmente feita. 

Art. 20. Declaradn a liquid~ç.'io por sen
tença do juiz do commercio, nomearã .este 
d'entre os cin~o maiores credores dou~ syn
dicos, cujas funcções durnrão até que os ere· 
dores deHberem sollre a concordata ([Ue lbes 
fõr oiTerecida ou sollre a liquida~ão definitiva. 

§ J.o Os syudícos nomeados tomarão posse 
do patrimonio social para conserv~l-o, sob :15 
penas de depositarias e exercerão sõmente 
a e tos de simples administração. 

§ 2.• fncumbc-lhes proceder lego por meio 
de peritos ao balanço e inventario da 5ociedade 
ou á verificação de um e outr<J, si ja· estiverem 
organizados. 

Art. 21. De po!;e do bal~nço e inventario, 
que serão acompanhados de um relato rio dos 
synd1cos sobre as causal; que determinaram a 
liquidação da companhia ou sociedade, O· jui~ 
do comwercio convocará os credores porweio · 
de editaes, com tempo sufliciente e respeitadas 
as distancias, afim de que chegue a convc
caçiio ~o conhecimento dos interessados ausen
tes, para deliberarem sobre a concordata ou 
liquida~ão. 
P~ragrapho unico. A deliberação, para ser 

válida, deverá ser tomada nos mesmos t~rmus 
prescrip,os pela lei para validade das concor· 
datas apres·eotadas no processo de fallencill. 

Art. 22. Tom~· se desnecessaria a reunião 
dos c~eilor~s ~e us representantes <la soc!ednde 
ou companhia apresentarem ao juiz do com
mercio concordata j)GT escripto concedida por 
credores em numero exigido uo paragrapho 
antecedente. Homologada essa coitcordata, ·bem 
como n quo for concedida em reúoiüo de cre
dores, tornar· se-ha obrigatoria para todos os 
credores. 

. Ar!. 2J. Ew qualquer estado da liquidaç~o 
podo ser contcatuda uma concordata, ainda 
mesmo que tivesse sido opportuna.mente re
jeitada, comtanto gue seja concedida na fórma 
do poragrapho umco à o art. u. 

Art. 2~. Sendo negada a concordata ou 
vindo a ser rescindido, proseguira a liqui. 
daçã~ até sua solução final, servindo com 
plenos poderes os s-yndicos nomel!dos, os qúaes 
pod~rüo ser dnstiln.idos á requerirnP.nto não 
JUSlltiendo dns crador~s em m~iori~ a~ nu· 
mero e creditas. 

Art. 25. Os credores repl'esentando do11s 
terços dos creditas podem : 

~ 1.° ContinUJlr o negocio d1 sociedade ou 
companhia; 
~V Gedel·o a outra sociedade existente ou 

que para esse fim venha a formar-se. • 
Art. 26. Incorrem. na pena de multa de 

200$ a 5:0005000: 
_!.~ Qs funllador.es de sociedades qoe ria con

st,tu.~ao dellas dt!Xarem de observar as forma· 
lidailes prescriptas no art. 3', seus paragraphos 
e 11umeros; 

2.• Os ~dmi.nistradores, que, havendo sido 
no,m_eados no_ mstrnmenlo publico de constl· 
IUI~ao da soc1eda.~e ou na assembléa geral de 
que trata o 11. 2 do~ J• do art. 3• deixaren:: 
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de observ3ras prescripções do~ i•, c seus nu
meros e do § S• do citado ar.t. 3' ; 

s.• Os administradores que não cumpdr~m 
as disposições do art. 6• e seus nun1eros, a 
do art. ~~e a do ·art. iS, deixando de con''O· 
car n ussembléa geral ordinaria na~ épocas 
marCDdas nos estatutos ; 

6..• Os administradores que violarem as dis
posições do art. 4.6 e seus paragrapbos; 

5.• Os administradores Que enuuirem obri
gações ao por!Ddor em contravenção á! dispo
sições do § f• do art. 32. 

Att. ~7. Incorrem nas disposições do § ~· 
do art. ~6~ do eodigo criminal : 

i .• Os administradores que infringirem as 
prescrip'ções do art. 31 ; · 

Art. 3;1. São applic;. ·, eis ã:; w·~i eü;;.des anony
mas existentes as disposições dos §§ i'J 2• e 3•, 
do art. 2•, art. 6°, e seus numeras,~§ i • c 2' 
do ort. !0, nrts. H , 13 , 17 ç 18 á 25 melusiv-e 
ns. 3" c o• do nrt. 26, ns. i•, 2• e a• do 
~ri. 27, nrls. 28,31 e 32 ; e, seis mczes depois 
d~ pllblicaç3o desta lei, as do§ 3• do nrt. i• 
e as dos arrs. n, t4, l5 o 16, n. 3 do art . 26 
e do· art. 27, SCilil nnmeros e paragrapbos. 

Art. ~- As disposições desta lei não como.. 
prehendem as sociedades de roeeorros mutuos 
11~m as littcrar!as, sc:rentUicas, politic~s e bene: 
ficen1es que niio tomarem n fól'ma anonyma. 
As ditas sociedades se podem instituir sem 
autoriz;ação do governo e· são regidas pelo di
reito commum .• · 

SOC_[EOAOES Elo[ COMJo[ANOITl POR .\CÇÕtS 

~. • Os administradores ou gerentes que dis
tlibuirem dividendos não devtdos (art. ! 3) ; 

3-• Os administradores que. por qualquer 
artificlo proQIOVerem falsas cotaçlles das Art. 35. E' permittido ás sociedades em 
acções ; . 

lk.• os ad!Uinistradores que, paru gnranti- commandtta (codlgo do commerc!o, arts. :Jll 
rem creditas sociaes, aceitnrem 0 pen!10r da~ a 3U) dividirem em acçõcs o capillll com que 

enu:-am os socios commandi!Drios. 
aeções da propria compaubia. · § L 0 Nas cornmanditas por acções s;1osoli -

Paragrapbo uoico. Os liscaes que deixarem dnriamente res""nsaveis os gerentes, o;; so-
de denunciar nos seus relatonos annuaes •v 
(art. l/J,) a distribuição de dividendos não de- cios que por seus nomes, pronomes ou appel-

.d r d t• d lidos figllrarem na firma social e os que 
V t os e qnaesquer outras rau es pn Ica as assioMrem a firma, a não ser declaradamente 
n o decurso do anno e constantes dos livros ,. 
e papeis sujeitos ao seu exame, serão havidos por procuração· 
como cumplices dos autores desses delictos e ~ 2. • Os nOD!es dos geren tes devem ser 
como taes punidos: . inaicados no neto constitutivo da sociedade. 

Art. 28. No caso de dissolncão da sociednde Arl. 36. A sociedade em commandita por 
alionyma por insolvabilidade ·ou por cessação acções se Corrn1 por escrl~tura publica ou 
de pagamentos, serão lgnalrnente llUrridos particular, assignada por todos os so~i os , e não 
com as penas do nrt. :!6~ do codigo criminal se reputor:í legalmente c-msliLuida senão 
os administradores ou gerentes que sub- depois de subsCr:ipto todo o capital e de· 
trablr~m os Livros da mesma sociedade, in· positada em banco ou em mão de pessoa 
utilisarem-n'os ou lhes alterarem o conteúdo; abonada, á escolho da maioria dos subscripto
os que diminnirem, desviarem on occnltarern r es, n decimo p~rLe da entrada ou prestação 
parte do activo; e os que, em instrumentos pu- de cada soei o. 
blicos, em escriptos particulares ou em ba- Art. 37. Os poderes do gerente; os direitos 
lanços, reconhecerem a sociedade devedora de dos commanditarios quanto ás deliberações c 
sDmmss que e1fectivnmcnte elln não dever. actos de fiscalbaçi!o1 e os casos de dissoluçiio, 

Art. 29. Os crimes de que tratn o art. 26 otém aos menCI~maos no nr t. 17, serão regn· 
serão processados segundo as prcscripcões lados nos estatutos ou contfllto social . 
dos arts. 1,7 e 48 do decreto n. 4824 de H do Art. 38. &!Ivo · elnusula on eslipulaçao em 
Novembro de i87l., e julgados pelo juiz de contrario : 
dirello da comarca com os recursos legaes. § L • A as~mbléa geral niío póde, ;em ex· 

.Art. 30. Em todos os crimes de que trata pressa aceõrdo do gerente ou gerenles, ratificar 
e~tn lei terá cabimento a acçiio publica. ou praticar act<Js qne interessam á sociedade 

Art. 3i. E' próhihido ás sociedades ano· para com tllrceiros ou que importal1l mudança 
nymas comprar e vender as snas proprias ou alterações do contrato social . 
acclles. . § 2." .Em caso de mor te, inca pacidode legal 

Nesta prohibiçãa não se comprehende a ou impedimento do gerenle1compete aos·fiscaes 
amortização das acções, uma vez que seja fei tn fazer a nomeacão de um ao.ministr~dor vrovi
com fondos disponíveis. sorio, qua sri poderá praticar acto> de simpi~s 

Art. 3~. E' permittido ás sociedades ano- gestão e os que forem necessaríos p~ra a con-
nymns contrabfr emprestimo de dinh!iro por servaçlio !los direitos dn sociedade. 
meitl de emissão de obrigações ao porll!dor. Dentro do prato de !5 di3s, a contar da data 

§ L• A importancia do emprestimo nunca da nomeação do ndministrador provisorio, ser:i 
poderá exceder á. totalidade do capital social. oonvocnda a assembléa geral pa~a eleger o ge-

S 11. • Os portadores de obrigaçiies podem rente etfectivo. · 
nomear um 6sca1 que fnneeione conju nctn- limo cópia da ~cta,. contendo a nomeação do· 
mente com os de qo.e trata o art. U , e com as gerentll, será arebivada e publicada na confor· 
mesmas atlribniçõss. midade dos !\§~·e 5• do art. 3.• 

_§ 3.• E' lieilo aos mesmos portadores ~ssls- § 3.• A. sociodade em cornmandi\a por 
t1r ãs assembléas gerae1 e tomar p1rte nas aCÇÕI)S se dissolvo pela morte de que.lquer do~ 
discusSões, setn voto deliberativo. • guen\eS. 
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Art. 39. Os lisC3es podem representar em 
juízo a sociedade, par:~ inlenlarem contra osso
cios solidarios as acções necessnrias, se assim 
0 deliberar a assembléa geral, sem. pr~juizo 
do direi lo de cada um dos commandtLanos. 

Art. ~O. São applieareis ás sociedades em 
commandita por acçiíes as disposições dos 
~i' e~· do art. :!•, dos arta. 4•, 5•, 6•, 7• ~ 
seus paragraphos, e dos arts. s•,H, 13, i,., 15, 
16 e 17. 

Art. u. São lambem ~pplicaveis ás mes· 
mas sociedades as disposições do art. ~B. 
n~. !•, 2•, 3• e 4.', e dos arts. 27, 29 e 30. 

Art. ~2. Ficam revogadas as disposiçõss 
em contrario. · 

Sala das eommissões em i6 de Outubro 
de 1882.-Affonso Celso Junwr.'-Ltopoldo de 
JJulhões.- Generoso· Marque$. 

O Sr. preaidante dà.a seguinte ordem do dia 
para i 7 de Outubro de 1882. 

f• parte 

Votação di 2• discussão da projeeto n. 248, 
fu:ando rui forçiLS de terrs. 

C"ntinuação da 3• discus~o- do projecto 
n. 190, credito ao ministerio do imperio. 

DiscuS!IIlo UllÍca das omelldaa do •ellaào ao 
projeeto n. 93 sobre casas den.omin•d~• E"o-
neas. · 

2.• Diacnesilo do projeeto n. ii9, credito ao 
ministado da agricultura. 

. 3.• Discusalo do pro jacto n. 209, relativo á 
pretenção de Aprigio doa Santos Rocha, 

Continuhçio de. 1• discuaslo do projecto 
o. 8-1 A, do 1880 aobl"e limpe .a de 'cha
mine•· 

1." diocuar.l!o do projecto n. 263, relativo ao 
monte-pio do flnndo chefs~da eaquadra Antonio 
F e li~ Co1•roio. do Mello. 

1.• diacuaalo do projacro n. 260 A, ao-· 
uro a recon1trucçlo da matrit. no Campo 
Orando. 

3. • diacu1a~o do p1•ojecto n. i\12, pretenção 
do tenente Andrada Navea. · 

3.• discuslllo do J>rojecto n. 75 A e 257, sobre 
monte-pio da mannha e dos emp·~ga.doa da 
estrad$. de ferro D. Pedro 11. 

3. • discUBsão do projecto n. 252, sobre a 
confraria de S. Benedicto de l\l!aceió. 

3.• diocuesão do projecto n. 23 A, •ob1·~ 
estrada de ferro de Baturité. 

2. • discussão do projecto n. 219, estradas de 
ferro do Cruzeiro, 

2. • discussão do projecto n. 197, estrada de 
ferro·do Douradinho. · 

1. • discussão do proj ecto · n. 47 A, estrada 
de ferro de Alcobo.ça.. 

i. • discuss!o do projecto n. 245, favores a.os 
profeSsores mu.nicipaes. . 

1.• discuBSão do projacto n. 130 de 1882 
Cavores â santa caaa de misericordia·da Victoria. 

2' paree (ás 2 1/2 horas ou antes) 

Discussão uni c a das emendas do sena.do,aobL·e 
orçamento da agrieulturn. 

2. a discussão do projecto u. 249, lixando & 

rorça. naval. 
Continuação da i• disctuoão · do projecto 

n. 143, reclarn.a<}ão Tcipoti. 
1. a discussão do pt•ojecto n. 160, favores a 

Mori• Wemrich. · 
Levan ta-Ye a seosiio ás 5 horas da tarde. 

AOTI>. DO DIA 17 DE OUTODllO DE i8B2 

Presillencia do Sr. Lima lJuarte 

A's 11 horás, feita a chamada., acham-se pre
sentes Gs Srs. : Lima Duarte, Ma til>. Machado, 
Leopoldo Cunha, Basson, Vieira de Andrade, 
Gonç~ves de Uar.va.lho, Souza Ca.rvalb.o, Rodri
gues Junior, Ra.t.isbona., Sinval, Prado Pimen
tel, Rego Barros, Riba.s, Rodrigues Lima, Lou
renço de Alb<lquerque e Moreira de Barros. 

Comparecem, depois da cb.amada, os Sra. 
Souza. Queiroz Filho, J uvencio Alves, Manoel 
Carlos, Martim Fra.ncisC<J, Carneiro da Rocha., 
Theopb.ilo, J. Penido,J Ta~quinio de Souza., 
Gonçalves ~'erreira, Ulysses Via.nná, Carneiro 
da Cunha, Ari•tides Spinola., Anlllnio de Si
quaira,Tertulia.no H2n.riques,Barão da Leopoldi· 
na,Lacerda Werneck, ·Martim Fn.nciacQ Filho, 
Aaguato Flen.r.r, Alcofora.do, Peretti, Allneida 
Nogueira, Abela.l·do de BriLo, Va.z de Mello, 
Ahneid:. Oliveira, Barão de Canindé, Bezerra 
Cavalcanti, Carvalho Rezende,Adriano Pimentel, 
'Cruz Gouvôa, Bârão da. Villa. da. Ba.l'ra, Monso 
Cel•o Junior, Feruauclea de Oliveira, Al!redo 
Chaves, Escragnolle Taunay, Olympio Valla
dl!o, Alvaro Caminha, Franklin Doria, Zama., 
lldefonso de Araujo, Generoso Marques, Bu
lhõeo, Soares e Meton. 

Ao D!eio dia, nto h.o.vendo numero legal o 
Sr. preaident~ declara llll:ohaver aesião. 

Faltam com cauaa. participada 01 Sn. : An
drade Figueira, Alves de Annjo, Bar lo d11. 
Estaneia, C•nt,o, Caelho Campo•, Co.adido de 
Oliveira, Cam~rp;o, CasLello Branco, Gomes de 
Castro, Ign•cio Martins, Joio Caetano, Prisco 
Parlloieo, Paulino de Son.za, Pereira da Silva, 
Ribeiro de Menezes, Silva Mafra, Carla~ AJron
so, Ferraira de ·Moura, Sa.IU!!tiano e Vianna. 
Vaz. 

Faltam aem causa participada os Srs. ' 
Aro.ujo Pinho, Almeida Pel'eira, Al\tonio Pin
to, Affonso Penna, Barão de AnAdi&, Barão .do 
Gn~~ohy, Bezerra de Menezes. .Barão de Ars.ça
ftl• Cruz, Glsta Pinto, Contagem, Diana, Eo
pmdola, Felicio dos Santos, Francll!co Sodre, 
Frs.nciseo Beliaa.rio, Ferreira Vianna, Felisber
to, Geminiano, Henrique Marques, José Pom
peu, Jos6 Marianno, Joatjuim Tavares, Manoel 
Portella. Montandon, Maciel, Mac-Dowell, 
Paula Soaza, Pereira Cabral, Pompeu, Pall!ol 
Miranda, Ray Barboza, Rodrigues Peixoto, 
Rodolpho Da.llbto, Silria11o Bro.nd«o, SoUza. 
Leão, Silvl Maia., Serapb.ico e Wb.6a Cin~ 
tra. 
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O Sa. 1• S:r:c.u:r.uu o dá .conta do seg uinte 

EXPEDIENTE 

Ofll.eioB: 
Do ministerio dos negociM da "grienltura, 

commercio ~ obras publicu , do i6 de Outubro 
cotrente,remettendo, iilformado,o requerimento 
de José Cl&udio da Silla.- .A qaem fez"- re
quisição. 

Do Sr. 1• sect'etario do •enndo, de. H de 
Oatabi-o CQtreRte, communicando que o senado 
~dopt.ou e ~i dirigir à sancção imperisl o.s r e
aolnç'ões da assembléa seu.l que coucedem ao 
bacharel Joaquim Simões Daltro da Silva, juiz 
de direito da comarca de Araca ty, no. Ceará, e 
a José Awelia.no Cidade, eszripturJ.rio servindo 
de secrét.o.rie> de polieia de Santa C!'t.bariruo., 
um anno de licença, oom o respectlVo orde
nado.- Inteirida. 

Do meono Sr. s3ct·etario (2) do iO do Ou
tubro corrente,' eommunicânde> que o aenado 
ade>ptou e vai dirigir .a.. saacÇã.O imperi~ a re
solução ois assemblea geral, quo dispensa 
D . .Miu-ia Christinr. Mach..do :Baeuo de repor o 
que recebeu de ma,is de meio soldo ~e se11 ll.
ca.do marido ; e a. qne concede gan.ntia de J~l'OII 
de 6 •/; M anno á estrada de ferro Mogyaua. 
I ntei!'ada. 

Requeri!llento de Joi o Jose doa Rei• & Coinp. 
pedindo auti>riZilçilo le~iel:.tiva P"'r& ~erem tro
cadas seta natà.s de 200$ da {• serie -ta es\a.mp,., 
jll. recolhldas • ...;.._A' commissao da fazenda. 

: O Sr. preaidonte deelara qna 11: orde"' do di~ 
p::.ra lB Ei mesma., tanto na primeira. como na se· · 
8-uud& parte, d~~o marcada, paro. o dia t7, ac
cr~~ no Ji.m. da primeir:>. parto a prime!~ 
diaouaeio do proJaclo n. ~. de i88'a, sobre JO• 
bilaç~" Joaquim José R9:!ri~uos Calháo. 

~ 

ACl'A DA 82• sus:\o xw 18 Pll ouroeno 
Pll i882 

Pr~idenGio: d o Sr. Lima: Duar.te 

SU!oU!Al\10.-~ll:<u.-RoquorilllOUill dos Sts. Pz3dO 
-Pi111.onLai~ C~rY~\ho P..~ts e.ndo. :Soztt'l'A dl) M'ooozes., At

roas-o Co)$1) Ja.Dior. Aln ,o CnEGiPha, .E:Jengnollo Tau· 
ua.y o UDy:ssos Vhuu~.-oau1111 n.> DJA. ~B.etjue.rimonlos 

· c10s Srs. Boz.cr~& dl liO~ot&!, A~ta.eida Noguei r1 o 'Fr.ut · 
CÍ$.CG Sodró.-Diseau~ d~ pro}~lO n. ~-A e-obro ro
eo~cp:o da. matriz i o Campo Graade.-riiscarsos 

. <ioSSrs •. l. Pea;doe Duque-Estuda Tci:leira. Vouçlio. 
- Di~õ do proj edÔ 11. :i9 sobfe a. es.ttada. de fún 
do Crnt.Ei;o.~ru~enr:S:O$ dos s~ . .r .. Pmid.o _o Fernir~. 

. ~ll.nna. VotõlÇ3o.- Beqtaarimoato do Sn. Almeida ~o· 
gueira. Vota.ção, do p.rOjoetQ · n. 248, _forças do te.rra.:--
3;4 dU:cnssio do ·p.roj e.do n . ·t901 croclilo aO: llinist.etlo d!l 
impecio.-:-theu.rliÕo do Sr . ADtoJLlo b Siq_uoira~-n: 

GOltm-.A t.i.l'l'JI tu. OJ.J)s.x , o ou..-Diseu.uio das emendas 
da uu:~.dcl ao projccto !1. · (orç:a.ml)nCo dt1grie1:1ltur.1} 
~acunll da Sr- Ta.rq•inh do Souu.- Ordeo do dl& 
pau. l9 .de 01:1-t11\ro d.e tlü:. 

~·~i. t hory, Cei~ e. cba.ma.d11o, cham1a ~ 
~tas, ..;· Srli. · : Litiui · Duarte, Va.tta Ma· 

. chailo, Ribeiro do .. Móne•eii, Baaaoti, A.ntoni~ 

Pinto, Rodrigues Junior, Carlos Affonso, Vi
eiro de Audrade. Prado Pimentel, Gonçalves 
de Carvalho, Vo.z do Mello, Co.r ralho Rezende 
Riba.~ • . Bezerra d e Menezes, Rodrigues P ei ~ 
~oto, Zama, Alcoforado, J. PeDido, J u..-en
cio Alves, Joaquim T~~ovares , Gonç~lves Fer
reira, Antonio de Siqueira, Spind.olt., RaLis
bona, M:.rti111 Francisco, Thoophilo, SoU%!\ 
Qaeíroz Junior, José ~arianno, Carneiro da 
Rocha, Sinra.l, Seraphieo, Lourent.o de Albu
queoque, P erelti, Alfo~ Colo e> Janior, MIU'tim 
Ftllucisco Filho. Carnetro da Cunh&, P aula 
e Sonu, Almeida e Glh'6ira., Felisbetto, Bã
rão de CalliD.dé, Manool ·Carloa, Rego Barro>, 
lldefonee> de Araujo. Ferreiro. de Mo11ra, Olytn
pi o V~U&<Uo, TarqUinio de Souza e Alvam 
Caminha. 

Comparec:em, depois da chamada, os Sra. : 
Abelarao de Brite>, Moreira d e Barros, Maciel, 
Arl>ujo P inbo, Franklin Dor.ia, E scraznoll<i 
Tauu.y, U!y:sses Vianna, F elicio dos Salitos, 
Barão da Villa da Ba.rr&, Adriano Pwentel, 
Generoso 1\lal'ques, Cru~ Gouveia., Lacerda V.'or· 
neek, Am•ro Bezerr·a, Soores •. Al!.gusto Fleury, 
Francisco Sodré, )"as.~o, }!:branda e Duque-
Estrada Te:xeira. . · • 

Ao meio dia. nch:.ndo-se pr esen tes 66 Srs. 
deputade>s, o Sr. preSidente abre ~ acsaão. 

CoJ!lp&recam, depois de aberta a sessão, oa Srs. 
Almei,da. Noguei ra, Manoel P ortella, Meton, 
Alve• de An.ujo, Aristides Spinola., Souza ? ar• 
valho,Martinho Contag-em, Barão da Leopoldtna, 
Rodrigues Lima., Rodolpho Dantas, Eulhõas, 
Andrade Fi~~aira!AJ!'onso Penna_, Ruy Ba rbosa, 
Diana, Femwa Vtanna,Cost:a Ptnto e Alfredo 
Chaves. 

F a.l tam, co111 causa partici)ll!dto., os Sra.: Bo
riio d:l Bstaacia, Cantão, Coelho Je.rapo:s, Can
dldo de Olivei•·a, Co.margo. Castello Branco, 
Gomea de ciutro, Ignllcio Martins, Joiio Oae
t&no, LeQpoldo Cllllha, P riaco Praiso, P aulino 
de Souza. 1>ereir:. da Silva, Silva. Jdafra. S~-
lustbno e Vi anll3 Vsz. · 

Faltam oem causa pal'ticip .. <la , o• Sra .: Al
'meida. Pemira., Barão de ·Anaditl, Bário do 
Guah;v, Barãll de. Afl!ç&gy, C~~· Fe~lland.ee de 
Olivetr<l, F. Bel1sarro, Gammtano, Henr1q11es 
Marqa~•. José Pompen, Mon tandon , M .. c
DOwell, · Pereil'll Cab";l, Po.lllpeu, Sil~ano 
Brandão. Souza Leão, Stlva :Mal.la, T. Hennques · 
e Ulhba Cintra . 
s~ lidas, poata• em ~ioeuao1o 9 l p pr ovadAs 

sem debate as ã etas dos dtas 16 e 17 de Outubre> 
corrente. 

O Sa.. l• SBCRETÁ11Io dá conta do seguinte 

EXPEI!IENTE 

Offioio: 

- Do q~inisterio dos negocias do imperio, de 
1.7 de·Outubro corre:ate, emittindo ool\i& do. de
creto desta data, pelo qual houve pot• bem ~- M. 
o 'Imporado~ prorogar novamente at& ao <1,1" ll8 
do corrente mez & actulll aeulo d11 MSemblca 
geral legialatlva.-Iateira.da; 

Requerlm.anto do Hugo Vloil"ll Leal pedindo 
p:lra aar lllalrieulado elll qUIJqa er d&a faculda· 
dea do imp;erio, aceilan!lo-ae o titulo do bocha-
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rel emlllt!rna e seienciaa, <tuc obteve p~lo mi
nistr<> da in'strucçãopoblics.. e rn França.- A 
corruniellão dQ inst..-uc~ão _publ ica. 

.!;:lo lid3S, pG:lt~ cUl ~1sc~s:;,ão e appt·ovadas 
·~•n àebote as radacções dos projecwc; us.. 259 A 
(so ;iehdes anonymas), 25 G 253 licença a. J . 
!\lilitão de S~nt'.1Dila O J OJC[Uim Aug-u~tO da 
Costa Forrdra, e a de n. iô4, A r.,J~tiva,>lmo
xariies do~ hospitao• wilitar e do mar inha da 
côrte. }.; . . · 

E' lido, pO!!to ein disc:lSSi<J e approv~<lo eem 
d ,bate o .segninte . 

:1882-N. 324. 

2· sl!ss:to 

Ptetcn;<t.o elo alfe;·es Frrmci.co Pedro elos. 
Son los · 

A commiss!io de marinha c g-uerro., )!ar:~ po
der dar parecer dolinitivo sobre a !Jr etenção 
dolllfores ·do j4• ba:albão de infMtar ia Fran· 
cisco Pedro · dos Santos, r.onsmnto do reque·
rimen~l quG foi preMnte á meso~a c ommissão, 
julga conveniente .;er ouvido o governo n res• 
~eiLo daquell~ p:·etenção. E', port&nto de p~re-' 
cor que, ~·wiados ao gov erno os papei• elo al· 
feres Fra ncisco Pedro dos Santos, s~ lbe peça 
ls infbl•maçl!e s c cselarecimentos Jteccs3~rios" 
ó. solução deste negoci? . 

Sal• dl8 commissõe~ em i 6 do Outubro ~o 
1882.- Franl<lin Da1·ia. - Adriano P imca
te/.. 

São lid)s e vão~ impt~imir ils ~:~o.;-uintef.' 

ll.fl!>.\CÇiír:s 

RedacÇ<1o do su/Jslitutit>o apresentado pelo 
Sr. Lei/,Poltio de l)ulll.uc.• ao projecto n . 180 
cl~ 1882. 

A MSe!llbléa geral resolvo : 
Art. L • Fic:.m rovog oclus os clocro toa do 

n.2002 do 24 da ,I gosto elo 1871 o oa d, ns.28i5 
de 25 do 1an••iro do t8i9 o 2'.TJ5 do 28 de So
tombro do 1880, quo conc•!d·~ram l'rh·ilogio ao 
cídt>•lfio Jo:'lo Jo!Ki Fnguudc~ do !ta•cll<lo c Silvn 
t.>a.l·a mineral' t1. üreo. oornpt• ·.:hond~tla. pelo.-. rioe 
c~ynpô, MnranUo o seus nffiucntas . lln pro-
l'incia do Goya1.. · 

Art. 2 . • Rcvogntn-so no di•!>osíções em ccn. 
tr;l'rio. · 

Sal:. dns commissões, em i7 de Olltubro de 
1882.- AffO!lSO Celso lttilior. - Gene>'OS6 
,)[ arq,.es. , · • . 

Re-J~cçao ela emtmla elo Sr . J o te M arianno 
ao projecl~ n . 2iJ8 âd 882 

A &!SO!llbló3. geral resolve : 
Art. 1° E' dispensado o oxces50 d• idade exi· 

. ;ida par~ a !Ilatricula n as eseolns militares do 
imperio ,o ca?itão Eu8'enio Augusto de Mollo. 

Art. 2<> Revoga101-se ·ris disposições em con-
trario. . . 

Sab d~• commissões, em i 6 d~ Outubro do 
188'1.- A!fsnso Cetso luniol',- Generoso 
Altzl'f]~e$ , 

v. v. -54 

Redac~ao rlo. emew.la do s.-. José M arian.to 
ao P."•}~cto n. 238 de iSS~. 

A 3ssemblé3. get·al resolv~ : 
Art. Lo E' s.utoriz.ado o goV"erno p:l.ra. ma.u

d~r a •) tuittir desdo joi :l. m~tricula e e~ame das 
· mat•Jrias do primeiro anno da faculdnde de 
dir~ito elo Recife o eotudantc Joaquim A~ri
pino l\feDdOD~a Simões, depe>is. de pagas as res
poctiv~s ta:t•s de matricula. 

Art. 2.0 Ra~ogam-se as disposições eo1 con
trario. 

Saio. das commissõe;, em 16 de Outubro de 
1882.-AffonsoCe~so .Tunior.- Gencroso MIZ'I"
ques . 

Reàacçtio dtH•wn.da do Sr. Jose M aria1mo ao 
i>rojecto n. . !!.18 do 1882 

A ass~mbléa geral resolve : 
Art. 1. 0 g• autorill!ldO o governo pa1·n man

dar o.dmiltir desde ja à -matricula. e exame dl'ls 
ma terias do f o anno da. faculdade de ditei to da 
Recife o esluda.n.te Cicero d~ Vascon céllos Ce
sJr •. depois de p •;-as as resP.ectivas tas:ss de 
tu:.tdca.l:J. . . 

Art. 2 .• Revogam-se as disposições em con-. 
Lt•ario. 

S:t!a das w mmissões, em 16 de Outubro d e 
1882. - Alfons-o Oslso J uni or . - Gemroso 
tíargues. 

Rsà~cçao do proj4ctn n. 256 ds 1882 

A assemUló~ gera.\ rosolvc : 

Art . i.• Fica autori•ado o goYerAo pam 
mandnr K<lrnitür, desda J•i, & matricula. do i• 
onno do. ÍMill~nde do direi~ do S. Po>ulo o ...,_ 
tud\\nto Alllc•·to B~rt·o • Ft••nco, depoi• de pagar 
ns rospactivn• tax~• de IUAtricula.. 

Art. 2." Rovognm-sa ns disposiçüe• om con
Lt"o.rio. 

S olo. d"-5 corumissüo• om i6 de Outubro do 
1882, - Afonso Oclso 1 uroio1·. - Gen~o.<o 
Marques. 

~dacçao do projecto 11. 288 ele 1882 

A al)&emblén. ger~l re.olve: 
Art. i . • e• dispellil3-~o o excesso da. ida<! e 

e~igida para m.atl'ieula n$B escolas militares do 
impel'io aoa "eguin tcs offioi&es do e:~:ercito : 
t3nente de infanta.-ia Frederico Casimira Ro~ 
driguee da Silva ealferes,ts.mbem de infa.ntar~, 
Carlos Fornnndes de Mendonça, Jo>é Luu 
Büchele, Tholn3.~ Jonquil!l R.obe~lo , L uh FeL"
reira França, e , de c~Vallaria, AntoDio Pinto 
Dias de Almeida. 

Art. 2.i Revogam-ae :u dis]>Qsições.em cou
trt~.rio . 

SoJa ~ comm.iooões em 16 ·de O~tubro 
de :1882.-Affo•~so Celso luroior.- Cre..eroso 
Marques . 

O SI\. Pl\l!Stol::<TÉ marca o dia. i 9,is 2 horaa 
d" u.rde pMn. o s~ . 1\\itiistro <lo iml/~rio apre
sentar ullla pro;Josta do podor executivo. 
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O Sa. PRADO PIMENTEL ma nds. á m~sa duas 
represenbções segointes, um:l. ~ ca.nura :ou
nieipal e outra de diyerôOs h>b>tautes da lm
portante cidade do Maroim, contra o traçado 
que se pretende da. rã estrada de ferro daquolla 
]ltovincia ; as qua.es fl.ão rernettidas á comrnisa~o 
competente: 
Augas~og o dignissimas sAnha.ros rcprese~

taatcs da unção. 
Usando do direito, que lhes é conferid~ pelo 

~ SO (lu arl. 179 da. constituição do imperio. 
,,;m os. a.ba.ix.o .:tsa.ign~dos, cot.amerciantes, ha
bit,nte• e pr.lpri~tarios, reairentes na cidade e 
municipio d·~ Maroim, da prodncia de Sergipo, 
reclamar, 3-Ule e3sa augusta. camara.1 co:c.tra. a 
exelu•ão ·<tne sotfrom no projecto que se dis
cute, concedendo uma. ~trada de ferro :i pro
víncia de Sergip~. ~ p1r11r do Aracaju a Simão 
Di-.~. com um L·amal de Larangei!"as pa.ra a Ca
pslh. 

Quan:!o o gorerno geral tt·at.a de conceder 
uma· e3trada. de ferro, marcando-lhe o trnça.do, 
deve consultar n preferir •s lo·alidodes que 
n1~is vantagens possam colher desse beneficio, 
p&ra não ferir direitos mais ou menos adqui
l'idos. 

Dous privilegias provincia.~a e:dslia.m em 
Sergipa para eslradls d' fe1-ro; em um. a zon•. 
a percorrer seria. de Maroim a Propri!i., em 
outro do Aracaj~ a. Simão Dias ; foi preferido 
pelo go-,rerno gc.ral o segundo, éstâbelecendo 
m.ais o ramal supra indicado; pois bern, a pre
sente reclamação versa tão sómente sobre o 
ll'aça.do dessa ra:ma\; o .que sol>re nno preju· 
dieor o project.o, favorece tt.n dos municipioe 
r.n ie ricos d!' prcvincio., c' receloros dc;sas vine 
de transporte, não deixando mor~er uma das 
cidades m is import1ntes, o eontro do toda<"-' 
tta.noaoções commerciaes do norte d• Sergipe. 

Pelo traçado r.doptado no projecto tÕlll de :wr 
percorridos territorios, onde não etiste uma 
cida.te ou villa que possa auferir p ro1•en tos ; ao 
pa.aao. que, si o ramal fàr por Maroim, com uma 
eatação nesta cidade, ella. continuará a pro
gredir ; o q u~ smi. do grande vantagem para o 
cngra ndecim ento ds. pt•ov:incia. . 

Em l\hroim e:dstem ns primeiras casas im
porla.doras o exportadoras de Sergipe, tendo 
ellas seus capit~es esJnrsos por todo ou quaai 
todo o norte da província. 
, Maroim constitue o centro, onde a• povoaçõe• 

villas e cida.des circumvisinb.a.a v&m fa.zer seu 
fo~necimento de generos, sendo até a auccursal 
do pequeno cowmercio para. esses pontos, .. té 
seis leguas de distancia. como Dõres e Capella. 

1\laroim é a. cida.de em que se e'xecu ta.m as 
ma.iores transácções c:om.merciaes ; tanto que 
dos guinh "nto~ mil saccoa de · a.asucar, que na. 
sofra. de i 880 a 188~ sahiram pela barra do Co
-~ingniba~ quatrocentos mil foram comprados e 
erob:.rcados pelos negociantes desta cidade. 

1\1aroim é um porto de mar ,de onde n& merca
d~lrias podem 1 c1m menos dispendio nn~ fret~~~ 
aer remettidas para o Aracaju; prindp >!mente 
quando o• commercian tcs c pr<l p,.; et.riQs pos
~uõ3~ grande quantidade de barcíie. de:stina.das 
f a~ropria.das a ~.~e mister. 

R:n Maro,in e:dste_m seis trapiclles bem. con
st-,nlio•, alem de mu1tos armazena prep•rado& 

l'arJ receber generQs em deposito ; e, como 
quer-se a.nniquilar 1-an tas propried&.des, reda
zindo-n.s a ja.z~recn em compLeto c3tad:) de 
inacção ~ 

MnrCJim, comoja dissemos, tem •ido preferi
do para s ~ccursal dos povoados~ villas e cidades 
ntó seis. lo;oas ; não paeaanda o ramal por 
esta cidade, nem h& vendo nhí uma estagão, ou 
o~ negociantes desses logares continn ·rã o a 
faz"r ah.i sa11 aba,tecimentot lute.ndo com oe 
m:::ios de transporte., ou recorr~rão á Laro.n
g'eirns e Aracaju pagando maiores fretes pela 
conduc<;iio de seus gcneros; portanto em qual
quer dos cazos aoffretoá o (·omruercio desses Lo
gaNs séDl a estação de Maroirn; ao pa.aso que, 

· clla r: xistindo, esta cidade niio estacionarA em 
seu flc!'escimento, como lucrarão eases que ~hi 
viGrem se supprir. 

Maroim, cidade collocada. a mrgem do t•io 
Ganh,moraba, está me.rcha!ldo para s~r um dos 
pontos mas florescentes da. província ; tem 
edifido-::5 publicos pertencentes ao ~uuicipio, 
como a casa. da camara., mercado e c.emitel'io. 
os melhores da província, um gabinetQ de lei
tura, um edificio oro construcção para uw ly
ceu, uma ma.t1·iz sumptuosa consLruid.a á e!
'Jlensa~ do digno senador, o Exm. Sr, Barã-:l de 
.Maroim ; e como q, uerer-oe matar uma cidade 
jã em \'ia de prosperidade, negando-•e-lhe 
aquillo que a justiça lhe reclama, e r..~oJldu 
P'""" o ramal á umll. lagoa distante 1 

O =1, partindo de Lara.ngeiras para a Ca
pella, pe~ccrr"ndo os territorios dos munici
pbs de .M aroim c Rosariot s~tl:sfa.t>ã a. todos os 
ongoiJ.hos àesss. ~on.a., aproveitfln.do a alguns 
do município do JLt>aratuha; ao paaso 9.ue 
Riachu6lo e Di vi na Pastora deHe não se utr li
aarõo. pel:l f,,ciliuade que lhes ofi'ereco, no 
tranopot•h de seu1 generoo, o Rio Sergipe, quo 
os atra.vossa, e ~m ct.1ja.s m~rgens existem 
tl·., ~iches onde alo d·,posita·los os generos ; o 
<\onde os emborc•m os compr&doros ; accros
c.endo que as -villas do Diána. Pastora. o 
Riachuélo, ~elas suas po~iç,ões topogra~hicas, 
não vis,,m. ~rospet·idade nessa concessão ; ao 
passo que Maroim cst~ciona.ri., si não se ar
ruinar, sem clla. 

E' verdade que· p&J'a es'e ramal Jl&ssar p)r 
Maroim, t~m do ser feita uma ponte na Pedra 
Branca. ; mas issa não podet'i servir de obico 
ao deferimento dest~ repre,entaçlo, desde que 
qualquer ~ue .soja o traçado do ramal, é ella 
imprescindtrel, VIsto como tem s~mpre de atra-
n.sar o Rio Sergipe. · • · 

Qner consultando, pois, o' interesses do mu• 
nicl?io e cidade de Ma.roim, que cab.irá em de
ca.daneia sem esae fa"Vor., quer encar:Lndo ma.i~r 
numero dos beneficiados, e <le :esultauos a pro
virem com o ramal por este municipio e esta· 
ção ne•ta cidade de Maroim, d&"6 aer attendida 
•ata r&clamação, pesando-se elb na. bala.nÇ~> da 
eq•i<lade. . · 

Contia.dos, portanto, na inteira. é reeobhl'!:cida. 
Justiç:~. de89a Aug-usto. Caman, esperam oo re
damant~• s~rem oontemplados no bilneficio qu• 
e~tá ern via de !mL' eoncedtUo R ests. proTincHl. • 

(Seguem-se 250 a•aignatnra1 reconheeídtll.) 
Senhor. -A C&tnll.l'&. monieipal do termo de 

Maroim. provincb de Sergi~. fiel interprete 
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do ~~olietamento elei toral da província de Mjnas . 
C >nsultada., a eam1ora a ppro>'a o r c'!_uer i 

m ento. 

dos_senti.mentos de eeaa municipes, e ?.elaodo 
os· tnteresses da loca.hdade confiada a sua a.dmi~ 
o.i5traçio, VGm -respeüosa1.rnnt• represenb~- a 
Vos•~ Magestade Imper ial contra o traça.'io da 
projP.ct&da estrada de fer:·o desta pr ovipcia nn . O S1.• . ::aezerr~ . d e M e ne:zi.e s 
parte que •!! Yef?r a_ ao ramal que liga 3 cidade dtz que em uma da!! ~umas. ~:s soh~ttou 
de Laran~~ll"as a v illa 4& Capelb1 c ujC>s eotu~ q~e. l he. fossem ren.ettido• , por t nle rme dto do 
dos d efintttvos o ~nganheiro ~bnoel Mendonça mtntste r>o da. f~zend~, documon tC> s relativos ao 
Guimarles está mandando fazer sob a fi.~ali~a-~ fac~o do •• ter alargado a l egua duplo. sujeita a 
çã.o do engenh<:iro.itscal, n omaodo pelo governo dec tm~ urbana, . toma~do--se ponto •liffer .mte du 
de Vosn l\{ages.tl.de ImperiaL que tlllha •e:"Vtdo ele cen tro na primeira de~ 

. E~te município.~ ~au impor tante de<ta-pro- ma.rc:'çiO . Taes d?Cnl!'en ws lhe for :1m r c
vtncl&, quer ao COill11dere pelo lado • " ricola me t hdoo,_ e hoJe pedtu etmplesmonlc a po.lnvra 
qner pelo commercial, achando· • • n~ll~ es ta2 para.. solicitar do Sr . presidente que os matJde 
belecidu as pr!neipae• cas~s commercioes, pubh car no j or_nal da c~~osa., ~fim de serem devi
sendo para bem d tzer o centro do todo 0 com- da.ment~ aprectados ~ta camara e pelo p ublico. 
lXIMCio d~ p rovíncia, vê-se amosçado .de uma Não pôde de ixa.r • t: ibo oa sem protesiar 
decadenc1a prema tura e i njus~. oi 0 troçodo con tra qual qu er tanta tt1·a para mud~r-se o 
~ estradà de ferro ~ssar a tr>O kilom 3tro. de ponto cen tral da demwcaç iío, s em lei que o aa
dtsta.nc!a , como sa rllZ.f 8~m entrar n.a cida.de toruc. 
de Maroim . . _Miniaterio dos negocios d ' f•zend~.-N.62.-

Al~w da inj=tiÇ& clamorosa par~ e-Me m•Ini- Rio de Jaueire>, 9 de Ontubro de 1882. 
eipio e para os. munieipios a!IM>:os , que ~e Ulm. e E:.:m. Sr.-satisfazendo ao pedido d$ 
sappre01~ neg_octam com esta ctdade,seria tam- cam~ra dos Srs . deyu lll.dos a que se ratere o 
bamcontra .os JntereBSGs futuros da est•ada d e officto de V. Ex. de :l elo cort·on·t~ mez n. ôf5:'• 
~rro, e, por~nt.o, C()Otr .. o paiz,qu0 gata.nte os remetto ~ V. Ex •. n ja copi1B junta.s : afim de 
Juroe: dos eaptt.aes. empr&gs.dos. na.sun. oonstl"'llC· s~rem presentes a mesma aug usta cama.ra, não 
çiio, pas•a r a. passos da distancia de ,t:>. cidade so a aeta da sessJo em que " commi.ssl!o no
a mais. importan te d~ lodo o t.r&)ecto, 8 não' ~ '_'leada J?e~o g;over n_o regulou a. demor caç_ã'? ~a 
commutcar <:oJn a .capütl da provtn~ia quando a rea SUJEtta. a decl!'la. u rb>n:> no Btum ctpto 
o terreno nenhum~ diffienlda.de aprose;,_ta para n eutro, tnas tambem o oflicio em que o admini
" co~_tr.ucçlo da _ortrada, p.elo coalt·ario ,; wna stra.dlr d~ recebeJorit fez subir e~se dccu mento · 
planu:te q.u e IlJlO de man:ia obras d 'ar!e c ao go,·erno, lombr>ndo a eonven tencio. de co!-

. quando ale ba a &-~perar grande augmen to' de locarem- se marcos nos d ifferen tes p~ntos par• 
receita .. proveniénte de ma.ior movím"~Dto da que ficassem pr at ieamenteindicadQS. 
rassagc~ros e. carg_aa entre es~e e os outros pon- Deus g uarda 3o v. El!:.-Yi>COIIdB .d e Para-
os quo a estuda _hga e_o.tre st. . nagua.-.'\. S.Elt. o Sr. i • se~t·.,tsrio da Ca.roara 

J?~t:. camara n .. o podta ficar 81leuciosa, e Cal- dos Srs. Deputados. 
~~r.ta a08 seus deveres, s i pre,ssnros omente nlo Cõ · o • • , _, · 19 
Vl!lSSe representar per an te o s overno de VÓs~.. pta. _,,.,.,e.,.,..or ta, . .. de .M..~r\'(1 de 1880. 
Ma.geJtade lmperia!, e pedir que no contrato .. Til':!. • ~~;u . Sr. -.;\chand~s~ d~marclldos 
<JUe a. ewpr.eza J; iver de assignar Beja · e -~ i' ,Ja cOllltntssao r~specttv!' o• h rutte• da. Iegu:. 
aamo.nte iocluiila. .a condição da 0~._ J:~:r; d11pla alem d :1 deruurcaçao a que se rQfore ,_. 
estaú.eieeer uma <18~0 de i• classe nssu:-- CÍ~ llrt; 18, § So, n. 4, d> !&i do orça.IUtt~to 01 . 21140 
dado do Maro~m, quer atraves.ando p~~r .en... ds ~~de Outubro de 1!111), como 'V. E;t· obser· 
quer eMml13'-"" 'ando· a por um cur.to ram·>l com vara da ao ta lavrada deese acto ~uo JUlllo ~r 
o tronco prtneipal do oatrada de fórma qu~ 

0 
eópta, o con vllldO collue~~>rem-se marco~ nos d1!

~erviço o trafego u raç:t. se:U det r imento doa fere!l!.tc~ p~ntos p1ra ~uo .li9.u~m olla$ _pratica
•ntercssea de todo• . moo~" t nd.u:odo• . von r.oh c ttar de V. Ex. essa 

A cntn:~.r:L nutre a espe rança d•1 ~ue ostn ro
pre$0ntaçJio e~or~ 1lt~ndid>, c ~11c o• vol08 na 
mea10.0 e raraaos mer~cerllo dogomrno de \"os~ 
Ja 1t1age!tade1Dlperi~l a rla,·Lltl jus tiça. 

J>rovtdoneta qu o JJOC!orá s;r re tl iuda p ol• 
lllma. c~mara mnmetp~l ou p eln ong enheit·v 
Dr •. l .lto d:. Rocha Fro g oeo, quo, incumbido 
pe!u mínia\erio da fozonda da m~diç:"io da. ároa 
nlio odificad~,p~Jerã com mais prett~ 7. " f:t?.-.1-o, 
determit~:tnúo Y. Ex. Ne!tcs ~rmos r espe itosamente ped~ a \'osso 

Mag'J!st~e lmperl.t benigno Jeferimento, -
.E. R. M. Deus gii!U'de a V. E:<. . - Ao Sr. mio i.<tro d~ 

P fazend.•. -Confor me. o 2<> esoriptur:..rl o Joáo " " 
~ço .da ea"!'""'· monieipal tle Mn.roim. <lw ~ar>·os Perei>·o. rlo Lo.go. -Confer.) .lou! Sev.:· 

sa•aaoe:r.traordmant em 17 do A•osto de t88~ ria>to rla Rocha . · 
-E J<Jse de Fa1:o .Ro!emberg, 

0
pr.esidenle • .:: 

.ât<{Jrdo ll.od.TJgv.es da Oru:o.- lose Aur~ _COpia._.- Ac,t:J. da sesaito c~lebl'lllla._ peb com-
~·an~ da F on , .. ca.-João .da Silt~a ,Jl;be;ro .. - nussão ~ncumb1d;. .de d ete>mmãr a h o ha .do de· 
Lt•~•a11.~ J.os~ !los Santo s .-Olaurlia>~-o Na- · tl!ar~ <l.<' noYll l ~g.,a, além <los limites d~ 
c•61ra âaS.->w• Lima. -Na,.ot! Jsidor-o <J,c c)dade. . • · . 
C<~>'..,lh > T o:rr.os.- Pedro l)arre tt o Pdroso A..o.s .28 d .l<.& ao .m.u . !ie F ol'.!l:'Air.o de J .880, 
J!hire. -J flllo L u i: de ~. l>j:b~~9,-se .p~e,sept~ na _~eÇj)'oe_do~ia do ,Rip ~ 

0 Sa ,. ·-· - · · . . . J a.nettQ o chef~ da. me~:> rapartit l o, ~OJIIJ;Q.CJl· 
c.~ d • '-"""': Ar;Fto as~., ·~ U';)~ W:.<l'en- d8(l0f l'se.r.nsrdil)!l .J~e Borg28, o ,, e.reador da . 
~e. ;~tos pa.t~a. D!l í'l'l.IXI.~l.l'o 41& !h 1 .lll111~ . ca~ra._ t:nunicjpJl~ da co ~te , Pr. E;ritilto 

0• . w 'I!Dl req'!le~.~.~a"lll,lo ~d<> • XaVll~f ®- VA~g~, e o -6118en;)l.ej;o ~g~iw ,.,_~ 

'\ 
I 

J 
f 
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iaspoctoria gera l <las ol>t_as yublico.• !J.a _có~t, , nova d~ron.reo.çiio. São todas as situadas can lr~ 0 
D• . José Gt>nç~lvc• do Ohve'' "• oonst•tu1ndo • littor~>l e o 'aroo do f><u,soo <lc raio, sendo as 
eOmmi9~0 p~\r:t, uós l.t!t·m08 do art . 5 ., do ~.. m 1is iraporta.ntcs ~s sogmintcs : ilhas do IJo
gol:>.wanto e:.:podido por decreto n . 705! de 18 vcrnador, Bom Jssoa, Sopncaia, Pinheiro 0 
de QQtnbro d e 18i9, dcm:.•·e~r os li mites da Ferreiros. Par" dnte rmina ção dos pontos e li
n ova legQa, alem d~ demnrc~ção actuo.l a Cj\\ G so nh>< da llOY\t demarc IÇ[o no tcrr.mo a cOJUil\is
refore o ort. 18, § 3• n . 4, da lei do orça~uenlll . sã.o ·o.dople. :1 ~eguinte roteir~, que pcder:i ser 
n. 2940 de 3i de Outubro ele 1879, o:c:Jnz cala; looalo pot m~10 de m"cos. SI o gov•rno j nl'"" '' 
um dos mombros dl commi.,aão snas ídéM , : n eccssa1·io cs to lr~b~lho. 

0 

guian<lo-s~ pOl' um~ CJ~rt:L do nl>lnicipio d(). eotiO I . p ,;rtindo elO. pont:'l. do a r.>enal Jc gnet·r:., o 
m in istt-ada. pelo engc11.heiro D,·. João da. Rocha l1111ita d :~_ dGm·:reaç:\o polo lado d~ :~nt• segue 
Fr.,g-oso, que e m to:los os tr .. halh03 a eompanhou 1 pelas p~~1as de Santa ~una, da Glom , do F' la
e a uxiliou a COIIllllÍS3io. , mengo, de Botaíogo, ~ermelba, àll Fortal eza d·J 

1.• Os eür~ruos da d ):nar .·aç.ilo vig-entll , H- \ S. J oãc, do ~Iorro do L'rea, do Morro dn Vigia, 
<fados entre si. íorm.1m. uzn j><'lyg~M tão ir re- j d~ Co?·le:lba.na , ~o H.rpoa~ol' e da Res tin.3'~ de 
g\d1n , que n11o se pOde 1n.:u car ngorosamenLe Jacare p::~~;-ua. ato n. cx\n~ntdnde d•1-etn. pra1a e 
um }':lDt~ equidistaote dos tMS!UQS e~trero.os. d .. hi vai tet· e:n li uh~ t' JC~~ i ponte do éa ,;.o-

2 . o A it·regulal'idaile Jas posiçv~s d o& roarcos rim, na es tt•ada. do mesmo n ome . 
l'eyela não só que su• loca.ção pi"OCeJe u do um Pelo Ja~o do. bahia do. Rio do h neiro a linho 
lcvantamonto P"-''" camiuhament.oem diracções, de de= reo.çã o segQG d"' já referida ponl(l do 
por assim dizer arbi tr~rias. como t.ombe.tn CjQO a rsellll.l de ;l'uer ra, com?rehendcndo as ilhas i os 
as distancias foro.m npcnas a ppr"lti=<bmente I Rat>s , das Cob~as, de S:t n tn Ba.rbara, do Govor
<:alculacb3, e ,aló:n clhso,fora.ru medidn.~.3Cõundo n~lor ~ ll<h a !\8 que fi.l!-am neatc Oipaço eom. â~ 
as sinuosi<hdes dos e&lllinhe> ~o cstrad:LS mais do Fundio , dn Snputll\Í!i , do Bom Jesu s, do:; 
rrequentad-l. ~ . . Fer.·eiro!, d;t Pombeb>, dos :\lollles, das_!lfoças, 

:3. • Do adopçiio da u!ll proces.•o tão delicionte e ui terminar flO Porto v.,l ho, íóz ~G •·io S.Joto 
n as clemMoações o.nteriol·es, reoultou gr~>ndo d• Mil·ity <> ponto de Jivisn com a [>rovincia do 
d itforença, pam me nos.n.:. á.raa, q11c j á dc1·eri~ Rio M Jan oi ro . 
e<t:lr s ujaitJ. a.os irnpo>b:>S, p1·edi•l e outros, com D·• for. do rio 1lo S. Jo.,1o d~ Mirity ~ linha. de 
prajni.zo das rendas pa.blicas, acet•eseendo fi~- demarcação soure esto Yi~ navegavel a.té à lnrra 
rc:u injustamente OD!:rõld::t.s à.roas ni nd.:J. ni o bc- do rio Pa\tUn:. , e por oste altimo curso d'~gi.t~l 
uenc iadJS pelo Es tado, e sem OIIUs out~.:s qoe segue ai~ ~ ponte do mesm·J nomo na eetrM. ' 
j a estão no goza das y:Jn tagen• de viaçãa, dtstri- de fer ro O. Pedro H, ll'lnlo que ó um dos de 
bui ção de aguas,e mais serviços urbanas. limite do m unieipio da corte. 
Propondo-s~ a dotorllliJUr n ooguada le3'lli' D~ p oate do rio P•vuno. a Jin lla do demal.'rn· 

pel~ mclllor fot:~a. a seu alcance e con~ent~n0:1- ç[o •• dirij~ em linha r cot" ,;, povoação ao Rea
men~e ~o csptrtto do regula<no~to, qu·, ,l he lenga de Campo Gronde , quo eon!Qr na , acom· 
cum,>~G e:>:ecuta:, com re.,.lva dos tnc~nl_;nteu- panhau1•> o I'ÍO Mirim,a ~é ao. c-~m inho do Tibau; 
tes a pontados acunn,l'e&O~vou a eom"':UI!UO :.do- e do extremo des; e c:uninho vlli em linha rect.s 
l)tar o processo geOinG~rlCO, c apphcal-o la- eneou tror " oslrad" &o Ri., t;rande no mate<> de 
maud'? flOr ponto_ centr.1t o ll iOrt:' d~._!el c:;t·npho dcm~trcnção n, distn1•1cia do 5.800", oeguindo 
n o. qUln~a l!upcrtal , on: S. Chmto.:·''?•Por con- do tnC>lllo mnreo nmJn ctn linh.n rectt~ ro llt 
cprrereul nellc em m:uor num&ru l uums :·~cbs 5.2Q0m de e:~tensio i\tÓ ~\ !àupr:\ rnencion:.u~~ 
tiradas norm.~lmen ~e aos lados do polygo,~o l'Onte .la ootrad" do Ca rnor im. a ndo focb o 
fo rmado pelos ponto' Oltt•·emos da dowarCUI'"'' )lGrimctro .- Bernm·,li riO' Josê Borges. -
" 1\ Clda.de. .E · t X · l Y · J · G l 

A1ôm desta conaiderAçã.o. iufiuiu 11a. G!JIColh.:l ~0/is-v:ir~ a.l' teí
4 

t a el[;cr. ·- ostt ~onrc. i:~:.i 
do morro do T eleg rapho D. ci rc Qm• Lancia de fi- · 
~ut'iU' n• ca.1·to. do mQnieipio<hcür\t!t.:Om•l pon~J Coaforme. - 0 2• oscriptu r:trio, J0<1o cl" B"•·· 
g-~odesio in portanto. >'Os Pc,·eira do Lago. 

Com esa:l uonll> con1~ cenLro é o ra-io d,. Conforuto. - 1 O$'J Se"'er iauo d a Ruc!ta . ---· 
i9m,SOO, u eÔmmie~;io ~1·oçou um arco de cir- __..--
comferencill, e tomou pnra. limi tes da nova de- O S 1•. A.·J.ro u;;o Cel>iO . .Tunior 
tnarc~ção O~ lado~ ~O \'UlY:J'U!IO fUri!HLdO pela< manda i. nlG~a uma I'. ,presont~~·O <~•sigu:> <'.a 
in ters~t~G•s do mesmo "':~o com :.s est1·"d•• p t>Or 9D cwprcg-aclos da eotrad., · t.le fe •·ro D. 
linh"s mais importa ntes elo térreno, entendendo Pedro H, que l he vedimm plro. solicitar do 
quQ assim t radnz ~balmente <~• intonç<ies do Sr. pre3idcn.ta ·que fos;e i tie1ui:lo na ordem 
lcgi!llador. doa tuhüb.o• o projecto do montQ-pio do• 
. Os pontAA e _li~s da nova dom::~ronção, ol>- erupt ega.los da p1rte do trafego daquelh es-

l !dos da man~Jra Ja e:.:posh , vão represent•do3 t rada. Não · e á pt•imeira vez <j,Ue ao dirige "-0 
em uma cópia da car~" da t•i"a"uli~ão da c i- Sr. pr111ldente ; e tem sido at\endidr> ues to 
àade e munici~iio da cór te, e:xlrahida e fo1•neeiilo. empenho; ma> n collocação do projecto lUI or. 
p~lo D1·. Jn:1o da. _Rocha Frn.~oso, c anue!~ dem do di n tem sirlo feita de tal modo q ue não 
?-esta actacomo su:~ po.•·<e int~gronoo, s endo pol' t~m torn~dQ I>Ossivel a discussão. 
ISSO assl:;r!la!a C!U d~ta de hoje l'eb~ membros lli01. c'Es:m. S:·.-Os eign::ltarioa da presente 
dfl. eomm1:>são. supplicil1 r-ogam a. V. Ex _, por si e pelos seus 

.A' llUrZem à" catt:l UmA ph ota d!t bal! iA do .:omp1nhe iro• d~ tr-.thalho, " grAço d" c~m
R!o de· h neiro, desenbado. na cscal:>. d~ 1 po~ ple\ar •t caridosa ollra. qM. V. ~. te-ve a ex-
800.000, mostra a.s il4s cemprehtndida.~ na. trema bonlad~ de ~ncetar ~o promonr a dii· 
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cussão do mont1- p:o dos emprog:>.dos da estrada 
de !Jlrro O. Pedro l!. re.lucrendo par:>. que ~ 
t o sesslo da a:ngust..1 CO.Dltl.n\ tenha prefMen~u\ 
em oriro.oi ro log:u- a 3~ diseuasão ,do men.etO
nadÕ monte-pio . 

Só Msilll os supplicatlles Y?O<lor1o oste :-nr:o 
obtet• o beneficio pelo qual esperam com Ind•
zivel afan desde 1879. 

Os supp1icante3~ cull!)C.ios~dos s~~timent?s de 
j ustiç;t. o 1:mntll.ni?:J.d~, que Clrs.cter1~m 5.tll~s .. 
1re poss~a de V. ~"·•. esper~ll": nao, so. que 
V. llx. lhes perdo~a. a. ms•slencu• na,ul'll l em 
todo ;>Om psi que pr•occapa-S& com o futuro de 
seus 1Uhos, como qne lhes concederó. a g-raça 
snpplicad<~, polo que protestam ser etornamen.te 
s·ratos. 

lllm . e E xm . Sr. D:·. Affonso Celso de Assis 
Figueiredo Junio~ , dignissimo depuLado p~la 
p•·orinoin da .Minas Gcrae;;. 

Rio do J~>UciN, i4 de Ou tnbro de 1882. 

(Sc~c•n-se novcntl> O.S>ignaturns.) 

O Sr. A lvaro Caminha envi.:~o à 
mCG:l Un>a rcprcsont~Ç~O do município dO $. 
Bernardo, provincia. do Gemi, em favor d:L 
conotruc~.:lo da e3tr:ula. de !em' do Aracnty, 
para que seja pnblicad~L n o jornal d:J. c.on, e 
~'!lo' urgcnci~ para funda>Gen tar deus "oque· 
rimentos sobre negocios de sua província. no 
primeiro di:1 de sessão. · 

ll" concedida. 

O Sr. Escra.guolle Taunay: 
-Tenho, St·. presidente, quo podír algumae 
informo.çües o.o governo o como vejo dean to de 
mim perto de meia h ora , acredito <JUB po~so 
alargar-me nas consideraçõea que pretendo 
ogor:>. fazer. 

OSn. PnE>Jtozs-r~: - O•,vo, porá;u,provoni•· 
ao noUro depnt.'ldo.quc h a. m:ds de uma ~.u·õou
ci.a concedida para ,. SO:<ltà•> de hoje. 

Sonhare•, que o nobre Sr .. ministro da ~&::i
nhn julga de nlL:I importano1a essa comm1saao, 
demonst~& o fo.ciQ do t el-a. confio.do R u.m offici.J 
"eneral da noosa esquadra. V. E:t. vê que o 
~erviyo q u.e polia ser feito por um simples r e· 
bocndo1·, exigiu :>. p!•esenç• e coadjuvayio de 
un1 chof.J de divisão, o Sr. Mendes S!lgl\do, 
official alias muito distincto . 

Creio q 11e o nobre ministro do marinb~ consi
dera o caso g rnYo e só· pela confiança em um 
bom official general é que deu solo.ção oi diffi
euldade em que. ae via.. NaturaLnente S. Ex. 
perdeu noutes_ da somno a pensar nesse reboqüe 
do Bal~a. (Ruo.) · . 

0 Sn.. Pl\ESIDENTJ! :-M·as V. Ex, jã está 
"excadendo do tempo determinado. 

O SR. E•cR MXOLLE T A UNAY :-Sim, •enhor. 
Ma• p~eds~ _por !ory' saber, Sr. \'resi4entc, 
paro tranr1u,llid:>de nilnha e do pubhco, Sl o va
por Ama;::onos j>\ chegou a Santa Catharina •. o 
so de ló. vieram eommunicações .!!Obro a facili
dade " a té possibilidade de !e dar ou nàll eomw 
pleto desempenho á commissão que l evo_u 
e quo tanto p.recc prcoceupar o noseo mt-
ui:stro . · 

Preciso t..mbom oaber ·~ o governo pre
tende deixar o porto, o excellente ancoradouro 
do Destérro absolu tamente sem um só vaso de 
gnorra, c " este respeito niill possodohar de d e
clarar que " provincia do &n~ C..lho.rin.a tem 
s ido trü.&da com um pouoo caso o dnr9Z.t positi
vament0 extrao,dinariOII pllla. situação l iberal 
deode que ella ~ubiu no poder. 

O SR. Dt!QtJJ:· EsTnADA TEr>:EU\.<:-Apoiado. 
O Sn. Eaci\AGNOLLE TAUN.\Y .-V. Ex. não 

imagina. Sr. p•·eoidente. Tem-se fd to o pouivel 
p:>.ra cortar todos oa minguados reeur.10s quo 
nttuello. provincin auforia com a.preunça da 
guarnkiio :do corpo"' do exercito e da do vasos 
elo g' llOI"i'll.. 

fi1L co<uo quo tn'Oposito for1IIll l, desdo i878, 
O Sr.. . Es(jnAt~Nnf.t.l·: ·l' AIJ ~.t,. :- DcitojU.r'lL. anuo b:1.al::w te iufu .. 11ato pat•:~o o Brazil (apoiados 

po1·óm, ~n~e •· do g-.,y,,,•uo ~ e<p ·ein!montu do c wio ~tpoia.clos), orn diminuir o n:wis possível o 
liollt·c Sr. mü:isi i'O da 111~rinha, <1uae" as rn- num···ro de praças que lá so achavam, e dê p:l.n· 
t.õce <jUO act11aram no c~pirito J u S. Ex •• e o cndo. e como poqnaoH vingan ça polilica injus
l emraru " oru•)n>r (\ "pnrl idl\ do vapor ,hua- t ifie>\'01. foi de lo. rotindo-o bat:Llhilo n. 17 qlõe 
;;oMs para San\1\ Co.tllarin•, afim de trnzor <lO :<n;:nrinra comtudo as ayoupathin.~ do todll n 
l:i • rulloque o cncouruçauo lJv.J.ia. populnçi(o. Como. porem, o• d ignos offieiaes 

Uar:mte b~st~ntc tempo honvo M ~a~rto l iles••J corpo n!!o qttl<•Jram earn.r a c1baç1> ás 
:;aMJ't\L su~i t.l.uvidas ~fJIJI·e n. possil.nlll1arlc im\)Osiçõt:'R tl e individuos ltne se tinham :u·vo
uo A .na= o >tas Je••mponhor e&Oa commi•ailo, t•nrlo chefes do partido libeJ·al ,te,·e elle ordem de 
•1chnlfd•> vurbs ~0.,0,18 do. Frofissiío quo ho·dll seA·uir para o Rio Gr~ndo, onde ainda ao oeha. , 
não pequeno perigo em s uJei tnr aqu ello •••por, n dci:tou o Do•~erro no tueio de inequívocas 
que ó de ~,tc:.L lnar~h ~l CJ n fto est à em boars con- domonst r!lçües do maior pe2ar. I 
rf'\'00• de n~VQgabilidado , 1 vir ~<>boeando uma O Sa. BEZl:l\RA DB M.&.~DZES :-N!o é só 
!n1Ch.iu.a de ::ruerra eompletamente i nutilisada So.nla Catbarina; ba muitas províncias qne não 
quanto as caldeiras e ttue com qualquer teon- oom CSSt>. v.mtagem. 
poral pld"ria pó r GII) risco ~>mbas as tr ipolá- o Sn. . EscaAGI<OLLR T.<t;T~AY : - Mlls 0 meu 
çõos,~ do glorioso vaso, rebahad~ á condição de nobre collega nllo conhece as condições nce
r~~ocndor e a do rebo~ado . paiono.es que militam om f•vor d~ oidndo do 

No momento em que in partir o A.ma:o~as, Dc>Je_rro, considerada S!J':"PI'e, de•dç o~ tem11?• 
venficou-se que m;tava com o c.,s~o. seoao 1111- colo:naes,como ~onto mthter ·e:s:cepctona!.Ahaa, 
nreat.wel pelo meHO& mui to damniticll<lo. \ V. Ex .• Sr. tJrca!dente, nio s abe (é a primei,...! 
.. Eotrou' ern concerto, fizeram-s;G-lhc ob1"aa e , vez que ouso dizer i s to}, a i.mporbneÜl o ox.ccl
aftnal, depois de novas vactllações, leve o:-d~m len~s aeommodaçlS3s do qnartel do ~teiTo. à 
de ee:;-uir viagem. pn.ya do Genenl Osorio, ediftcio vseto, bem 
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con•tritido e com optimas propoi~Ções para um 
oorpô em seu estado completo, e até o mais nu
meroso. Está, porém, h3. mais a~ qü.atro annos, 
fechado e sujeito~ 1·api·1a dcm·ioração dos pr•· 
diosque não são habitados. 

O SR. ANDRADE F!Gt:EllU :-Já não h& a !li 
desterrados. 

O Sn. ESCRA.<TNOLLE TAtiNA. y ' -O partido 
1ib~ral, apenas subiu, téve o emp3nho, de certo 
ns.Ja iouv&vel, e pt!l'l contra.rio., t:ica.uho e mes
quinho, <le mando~ sahlr do Dest~rro todos os 
corp~ que la se achavam aquartelados, com 
vantagem não peq11ena p~ra os cofre~ publicos, 
poiB é sabido que em toda a província .do Santa. 
Catharina os gener08 são, e lám de bai"at)s, tão 
bons quanto abundante&. Fecholl-se o quMtel, e 
hoje o edificio esta bastante damnificado. 

O Sn. Louusço nE ALHUQUEllQUE (ministro 
de estrangeiros):- Nesta parte V. Ex. não 
tem r:a.zão :o general Osorio m!t.ndou con~~r
tal-o ; e foi durante a. situação liberal que a. 
divisa~. que estav~ em Montevideo, se3uiu para. 
Santa Ca.thariua. 

O Sn. ANÍ>ltAD~ PrGUtliM: - Nilo apoiado. 
(Ha outros apartes.) 

o Sa. EBCa.J,.GNOLLlll TAJJN.AY : -v. E>:., 
Sr. wioistro, nib ~ 1-a. presilmte da pro·•·inda. 
quando de là parti no batalhio n. i7 ~ 

() Sa. PB.l"SlUN'TE ; - M;.s V E.;. vojo·qu-e 
nlo .tem n!"gancia. R que està. prejud-iesndo a 

<J:118 foi eoncedi<la & outro deputado. 
. O Ss.. EscRA.GNOLLE TAuny ; - O meu no

b«< eollega tecitnais .<tn• minutos de paeiencia, 
pm., vou ceder-lb.e daqui ' iustantes a pa
lavra. 

O ·sR. Awna.~DE FJGU~Hu. :-M~• antes per
gunte pela ema miniat.erial. e ~i o honrado 
'llinistro da Rgrkulttlra ·se retira on n[o. 

O Sa. Escl\AGNOLLE TA.uN.tY :-Convém que 
nqnemOK 'B&bend!,..i o ~erno pl'etende deixar 
o pO!>to de So.nta Cat~rin~ oem um s6 v .. o de 
guerra. .•. 

O Sn. ANDIWlE F~GUE!RA:-E si a pasta da 
agricultura.pa.ss;. ou não a 011tro miuistro. 

• O SR. EsCIU.GNDLLE TA.uNn: :-... ce .si,como 
per!rU'Jta-o meu illv.SLra 'et>-rdigionsrio. a .pasta 
da sgri.Cllltara jj.c.a.rii. em brc"V~ som. min:atro .. 
(.Ri$ o.) 

Cr~io qDe () oobl'f!.rninistro~puselheiro Fleury 
4ll1ll emç&llle ~risa na pro;-:incia de GoyM:. o 
"111:9 •ntre parsntb.93i•t representa um Ter.C.o.
deiro castigo i!WgidD á nai~ia ·desta catnaro. 
apoiad.os e >lilo apoiados), que não quiz atte u
dor .aos votos manifestos da vontade popubr e 
aà.mittiu no re.cia.Lo d.eat.s. ~amartt qu-em não 
l'epr~senta~a dovida e legitimalllGnte aquella 
pronncia (Apoiados e nilo apoiados.) 

O.ER. Aua:UlA N J.GUlWI.A:-Jllilgitial.Ddej>u
t.d.o. ,i!ia m»it9s .a,pa1 tBs..) 

.O .sa. J . .PE1UOO:-Mas li ±mobibi.d!l:fa.llar=· 
tr.l. ,0 YB!lcido.. 

O'·.Sa. 'EaonÁ~L'!.~ 1'.-L',l!._.y : - Tuio i•to é 
vm .. belh li_çf!o."j)eus }ler.mitt. gan aJ>mirlte, 
'llD <>s mllllttml~arn. -rottm, não poàendo 'lrollt a 

oc.casllkl deixar de fazer C.(Lhir •~vera eGnsura. 
sobre o reprasentante do 2• distt-ict.o da pro
vi.n.ciade Goyaz, o Sr. BulhõGs J•rdim, que n• 
oceasião não soube defeude-r díJvidamente o 
com. O entb.usiasmo quo nos incut~m a verdade 
e 1l. justiça o• incontesta.veia diNitos do seu le· 
gitim~ coll~ga de represent~ç~. o Sr. Dr. 
Cic ·r o de .-\.sois, que ~qai foi cruelwen~e ••cri
ficado. (.11uúos aparto>. j 

O Sn. PRlBIDENTE :- Mo.B V. E::t. attenda 
que não t~m urgencia. 

O SR. EscRAGNOL~Z Lw~"" :-Eis o. razão 
porque esse nobr11 deputndo acha-se hoje em 
f;randes dülicnldados (»tto aparado do Sr. ,1. 
Spinola), para assumir a posiç~o independento 
que deveria ter assamido por occasião de dis· 
cutir-se aqu~lb eleiç~o, quo terlllinnu :tq ~i tiio 
mal (H~ muitos apart~s.) · 

O Sn. PaEftlO&.-..T~ : -N.G:o duvido nada do 
que du V. E:<.., mas \'Oja que nlo p6de conti
nuar. 

O Sn. Esca~GNOLL~ TAUN A T : - Agr~deço 
muito o accôrdo em que V. Ex. 16 aeba com
migo. 

A~o:oa., Sr. presidente, direi poucas palavra.~, 
perguntando em nome da oppQaição eonse1·va· 
dor.1. {apoiadgs) si o ministerio ae acha em 
crise ... 

0 SR. LoURENÇO DE. ALBüQüEDQUE (min.istro 
de 6Str<>n,qoiros):-ln{ormo ~V. Ex. que ni!Q 
ha crise, abõolutamenlo nenhumn. (Ha ouwos 
apartes.) 

O Sn. EsciUGNOLLl: Tt.uNt.Y:- •.• e o qu~ 
pretende hzer o nobre ministro d~ agri.ealtura, 
si não fór logo voncedor llll. sua cand1datura, 
q·ue já se diz com,>lot!lmonto perrlida. 
• O SA . LouR:ENÇo v~: ALnUQUER~tTE (mi:>listl'a 
de estr4nqeiros):-Doclà1'0 n V. Ex. que uib 
ha e nunc"' houve eriae nenhum!: nem na me· 
ti v o para. isso. Nl!o tenha rocoio. 

UM SR. DmPuTADo:-A c ris~;~ é o estadu per .. 
m~nente do aclual ga.hinete. 

Augustos e digniB~imos 1Emhorea represan-
tantes da nação. · 

Os ·ahaixo .asaignados, mor1Ldores nestJ. pMo· 
chia do Noosa Senhora do Ro.nrio das Russas, 
mwlicipi<> de S. Bernardo, provinei~ do Cear:i, 
!Vêm reo.peitos.ament& per.mto cat• ou ~llst~ ca
mara reclamar uma medidJI.,a unica o indiii;Jen· 
9a'Ye1 ao melhoramentó matarial o .moral ~o aen 
mnuicipio, q ualaeja ~ constr.acç!lo de uma ~·· 
Irada de !erro que, p!lrtindo da cid~de do Arn
~aty e a~ravessando ~ste municipio, r-li to:rnin~l' 
n.o l có, Cariry, ou no ponto q11o ro~la convi•r. 
coillorme o projec.to de lei apr~s~ota.do a •••• 
august> eann"a na seesão de 5 d.J Junho prc
:ximo fiodo pelo dopotado por este 8• distr>cto. 
Dr. Alvaro Caminba Tavares da Silva. 

Senh·m•.s ! Depois de uma. . co h midade que 
da.rou tr-es annos, tl tj_>13 reduziu c.ooEider'tvel
m>.lite a popubção dflllte 1llUnt~ipio pola -mo~·!e 
e emi;rn.<;ã<J é de .í~il, hJ. tui1;1io que d:esapar,ce_
rain tp.ra.-si totalmente os -ga.d.Oft e an1ma.es. Uill" 
eos meio• de tro.na~or!e dos prodnetas d& oo .. a 
l~'I'01lr~ p:<ra o.li.tt~.ral DOI -poti 1111fl!la9!, é 
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dalli para !"JUÍ o dos generoa alimentic-tos em 
qua1r..,. eal .. mitoa .. , como a de que fo.llsrn~s-

0 commoreio aolfre a inda hoje os etreitos ~a 
1dcc•; p~i• quo nllo tondo, c~mo não. tem, r to 
na.vogavel par& o AMc~ty, d~t:otalll nmttls ve>es 
os nogocia.nto• do f,zer compra• de g-eneros. de 
estiv;• e tiacndas nllq 11elb eidad~ por (a.lt:J. d.B 
carro• o anima.es para tran;portal-os para aqm. 

A falta. de vi~ de transporte de generos ali· 
:llentici<ls parll. o centro dosta pl'cvincia foi n 
c~usa primordial <la emigração espantos~ ~e 
seu• b.o.bitauto• par>- o Araca.ty, qne lhe aervt[ 
do twnulo. E qual s ,,.à, o uni co meio de pre
v-enir igual acontecimento lamenta.val, mor· 
rnente nesta ribeira do Jaguaribe, ll. ·mais po· 
pulosa e la.borio.u. da provin.eia, si não uma es· 
trada de ferro1 
An~ustoa Senhores! Os ab!Üto aesignndoali-

1nite.:;-se a est..>s l>rcvos considerações, poia 
que 1ud:> suppro o eonheein>eoto que tendoo da 
situação o O<'Cl>rrenein• do Gesrá na quadra. 
digo~ de horror 4 qan nos referimos, e quo 
outro <jua.lquor plnno d a estrado uão p:>àe s&l-
,.ar .. nos. 

S. Bern.1rdo d"' Ruael s, 5 dcAgoato de :i8S2. 
(Segu~m-ae tl2 uNign~turas.) 

O 81•. A.lnLelda Oliveira: -
Sr. prosilionte, nloi n, 2682, de 2:3 do Outubro 
do i875, ')UO ro~aln o ra·;istro de mares• do~ 
f•bricas \nduatriao•, n~o preenche inteira
mente o fim quo •o propoz. Procurou o legill
la.dor com oasu. lei u.ss6gurar ou ga.ran tir aos 
fabrio~ntoa e induot ria e• o uso etclueivo na mar
co,s, que torna.s•em os $eus produetoa eouheoi~ 
doe e diotincto.. de outro& dtl meoma. natnren ; 
mu de tal modo foi e !I .. feita que ua· pratica. 
deixa muito & deooj3r. 

Primeiramente, nenhnma di•posiçãn prohibe 
o ragistro de m.IU'ca.a parecidas com outras jà 
regiatrado.s, do q_ue têm re>ulta.do gravea que
:slõos, eoruo aquelh qua ainda hs pouco ngíll>ll 
" fabrica Meur~n & Comp . , ob. Bah i&, p~r I<! r 
oull'a fabrica da mgsma. natureza feito e re
gialrado uma marca, para. bem dizer, igua.l á 
sua, pois della aó •~ di!Torençava por Ler Ullla 
psl&vr>. e'leripta em breve, e que só deirou 'de 
prevalee<M" por haver o n óbre Sr. minis
t ro da agricultor& mandado inutilizal.-a em 
vis\8. de um recol'llo, que tem sido muitissilll? 
eontogt.do pala ~rto pl'9judieada. 

Ontro g rwe defei to da lei; Sr _ presidente, É 
ni!o ~cautelar david=ante o• int~resaas cios 
fabricantes oorltra n hypolheae, q11e constnnle
mcntc ee dê, d o ·~·r3m cxpooto• 1\ v enda. pro-. 
dueto• industriae; a.s•ignabdos com marcas e 
di•tinctivo,, quo aem •e poderom · dizer imi~ 
tado•, fals!lieados 011 contrafei~os, todavia il
ludorn os compmdore• pelas •e•nelh ú>çM qu~ 
a.presentam com os prod11ctos ile outra~ fabri~ 
C<\! da me•ma naturen, cuj~s marcas e1tilo 
registra.das." Donde vem que nenh.nma garantia 
o.oai~te ó.quolles que le!ll gasta tem~o. dinheiro 
e até. ~aud~, para aperfeiçoar e aereditar pro
luetoe de sua invenção e llllllu!actura contra n 
aul!a.~ia dos invej080S qo& proe11ram imital~oa, 
embamdo o pubheo com app•reneiaa rall.a.zes, 

que fa~em passar o fal~o pel~ 'O'erdadeiro p~
dueto, o producto CjUO a.nda carec~ de ertdtto 
pelo prcxlu~to que J• se acha acredtllido. 

Por outN llldo, taes são os proce oaoa decre
tados quer P"'"" a imposição <hs penas, q·uer 
pa.rllo .a indemnização do darnno causa.r.o, qae 
didlcilimo <I tornar-ae elfecth•o o exercício doa 
direitos que ~ lei q utt ganwtir com o uso dao 
mnrcns reSisLl":id lS. 

Com relação ,;. indemnização do da.muo c•u
zado, dá-se que, por ser o seu va.lor quaoi sem
PI'9 superior a. 500$, é ordio~rio o m•io pelo 
quo.! tem o• f~bricantes de promover o. indem
ntzação dos prejuízo< catuados pela falsificação, 
eontrafacção, 011 imitaçã1 d"'r suM marcas, 
a.contooando porisso que si> apó>: gra.ndes d&o 
lon;:o.s c eDorrnes de.ope>.aa póde •e• deoidida. 
lllll& questão que tão inliru•menta so prend& 
eJm o deseuvolvimento da industria nacional . 

Nó , sabem._. qu:<nto é morosa & administta çã:o 
d1> j u• ti'l", quanto 6 i ncerto o erito du deman
das. quanto é car~. Plll'& bem dizer prohibitivo, 
o DOB'<Il regimento de custas. 

Nesta.s condiçõos lli!o s ei qual ser& o indus~ 
trial, oobr~tudo uro principiante, aind~ ear<>o.do 
de di11ic:ulds.des. que ouz •d tentar de~D&ndas 
capazes de io.commcxla.-lo por dou:s e tres annos, 
e que ainda, seDdo decididas a seu favor, acaba
rão por lev~r-lhe o melhor das suas economias. 
(Apoiadal.) . 

;. respeito dlla penas em · que pode incornr o 
dilinqueole occorre o seguinte : . 

P arece que a i ntençio do· legislador foi dar 
ao processo • forma policial, porque as prizões 
Jeeretatb• n~o excedem a seis mezes. Mas, como 
t emju1gado os tribunaes, ~mo ainda. h8 poaco 
decidiu a t·elação de Pernambuco, e a. me11 ver 
conforme a. hi, o pr6cesso é da eompQiencia. 
do jury, porqu9 a multa nAD tem o limite fixo 
m.rcaclo pelo att. 12, § T·do codigo do pro~e~
$0 crimiul. 

De modo qo.e, de duas uma succed~ infalli
velroente. Processados pólicialmente, allegam 
os r éo• que eão sujeit '" a o.ma. formul.:t nio es
t3belecida pela lei. Considerado o proces.o da 
competeoci.J. do jury, entrega-s e a. sorte de 
quest<le~~ qu:e interessam ril'llmente lW progreB
so e de •envolvimento do paiz, que estão aDlo 
podem deixar de ealar nas mesmae co!llli9l!as 
el:Mpetona.es dos pror.essoo de injllti&a. moeda 
falsa, bancarota e outros, á juizes ·de faeto que, 
por damaai>Ldo ben~vol·•s ou pouco praticós na 
missão do julgar, f .. cilmentadocla.raill: Íl1.6lltlici
ente•, provos quH a juiz!!S de direito e de facto 
parecem mais que •atisfa.ctoria• para justiJic.ar 
a condemn.ação de u m réo. (ApoiadoG.) 

Im,>Orl•, Sr. presidente, que o pa.~lamcnto 
]>Onha ter~no a e~t.e esto.do de eoosas. E lle tem 
<:auondo e está causando sérios pr.'jnizos ~ in
du<lria n•oional, e nós, que tanto fallam >~ em 
riqueza P'4bliea, que nos amedrontamos t:Lnto 
com o esta.do financeiro do pa.iz. que todos os 
dias clamamos ser p·reeiso augments~ e desen
volver u fontea d~ producç!.o nacional (apoia
do3), n.ito devemos a .r inditrereRtes aoa facto• 
qne acabo de expor. Si não p.ld~mos dispensar 
direcu protecç~o aos induatriaes, que t raba
lham. pMa prodtUir, que por a&us estadoi e 
esforços •& tornalll 11-ntores de indlu~ria~ uteia, 
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c~d•m~!• •o menos. de lhes da.t• promptos e fa- • § 2.' ~resumir-se-h& imito da, falsificada ou 
cets mezo_s d~ reo.g1r ooatra. a. fraude que pro- cont:afetta. a marca nã:o :t'Ggi~ l.r;.ida. q uc Li ver 
cnra anll.lqullal-os. . qualquer semelhanya com outra re"'istnd~ 

A sua c;.usl _é a cauza da !ndust1·ia. nacional; seja p>lo emblemu, nome, >ello ou ch.~pa, ·scj; 
e a ~ausa da. 1ndustr1a nae1ona.l, dlga j1uem por qualquer dos serr~~ disLincHvos. 
quizer_que o Brazil? e~ade se_r e~sencialwen- § 3.' Conl.iderar-se-ha in;itado, falsiiicado ou 
te agt1toh, para >Jnm e condlCQao e bJse da coutra~ell,O o p1'04ucto exposto a venda com 
nossa fu~ura granMz~. . . . marca u>utada, f~h>ficada ou con~t·afeita, c, hera 

U fabncante que tem ce1teza. de que u~ pro- a~~um, o l[U(3 fo:· •lolosa1nenLa ac.:ondicio!l.:t·:lo 
duetos .de out1'? não passarão c~ mo s~ fossem em ~nvol~cros, cai~~s:,_ fr . .t~cos ou 'úl.sos igu<1.cs 
seus, e por mteresse, amor ~ prOpl·la repu- ou revesttdos de cllstmct1vos dos similares .:e 
tllçii:O e outro~ legitimas moveis de a.cção, na~u- out!·n. f tbrica, c uja marco. e~tej:.t registrada. -· 
ralmenta estimulado a manter o credito da •ua § 4.' p,u·~ a imposição das penas <.leoratadas 
fabrica, a.torna.l-a. co.d:l. vez mais digna dof:wor segllir-se-h3. o p:-o~esso esla1elecido pJlos 
publico. · arts. {8 e seguintes do regulamento n. 4824 

MasaiJ,uelle que não temessacertasa, aquelle de ~2 de Novembro do iSii, e-para a indem~:i
que vê burlados os seus esforços, sem que lhe al'ao ~o d...muo oausado ~ acçio dos tu·Ls. 237 
valha a menor protecç<io por parl':l do ~s~ado, e segnmtea do r~gularuen t.o n . 7~ çlô 25 de 
acatando por c ter que não póde lutar com des- Novembro. de 1.8o0. sendo competente, quer 
Leaes eoncurrentes, ou abanlonará. o campo a n~ pr1me1ro quer. no seg:nudo c~so, o juiz cri
estes, Oll fabricará os seus productos de modo ~mal ou commerc~J..l do foi;'o do reo ou do :tutor, 
que desçam ã condição infet·ior daquelle.s que ~escolha d•!St.e. · 
procur•m imital-os. § 5. ° Cons•Jer>r- se-ha .dam >10 cau sa<!o 0 

No primeiro caso arruinar-se-ilo homens valor dos produetos vend1dos o po,. cm<sar 0 
uteis, veHda.deiros Pa.li!sys, ·qul3 ás ve:-:es têm que _l1l'OvÍeL' da dim~n~iç~o de p~ocuL'a au d1~s4 
sacrificado tudo a uma iJ.óa.. . credito do> prodaclo mntado, f•lsrficado ou em-

No segando, deixará o paiz de aperfeiçoar e trafeh':? at•bitrado. por p_eri~os á vista da o•c•·i
desenvolver indus~ría•, quo podem enrique- pturaça.o a ... f~b~tca prepldlcada. 
cel-o, só porqas h.omena seffi consci:~nci& 1 ver- §_ 6.() Da dec.tsão que negar ou mandar fa:~.er 
dadeirns gralhas ve!!-tida.ts coru as penas do ra,r5Bh•o h n"Vera rne.u. rso pa:ro.t a Reh·~rlo ~o dis .. 
~pavão, a..PL"oveitando id.éas alhêa~, CJ.ll,.._. nui)Ca trH~to~ sendo o mesmo pt·o~eas:a.do como s1 fosstJ 
lhea p~asaram pela mente, p:ocuram compartir aggravo. 
o resollado de experien.cias, esforços c gastos A;t. 2. • Rel'ogam-se as disposições eut con-
que nu.nca. ftzera.m~ t:ra~10 . · 

Animado, s~. p•esidante, da idéa quo outra• Paço da camar~ em 18 de Outubro de 1882. 
vezes tenh.o e:.:ternndo de ser preciso clisp,n- - Aimeitla Oliveira. 
sar-se • IDais efficaz protecção ã industria na
cional, formulei e ofl'ereç.o á c.amara um proj ec to 
que me ps.rece -consulJ:ar verdadeiros inte:resge~ 
do paiz. 

Não sei si do modo por que o redigi os meus 
intuitos s[O conseguidos.. Como quar, porám, 
que seja, mandando-o á. mesa, contento-me 
com o f3.cto de ter ch2.1D$.do a attenção da ca
mat•a. p&r~ um assumpto de tamanha valia, e 
pedir-lhe que, examin..do o prqjedo pel.. com
missão a quem competir, seja dado para~ dis
cussão, t.l quaL o apresento, on modificado com 
as alterações q QG parecerem necessar~s. 

VozE• :-MilitO bem ! 
Vem á. mesa., é lido e remettilo á commi.~são 

de justiça. civil o seguinte 

Projecto 

N. 264.-1.882. 

2• SESMO 

A J.ssemblé:t ger~1.l resolve : 

Art. i.• A loi u. 268~ de 23 d' Outubro de 
1875 será e:recutada dQ o.ccôrdo com as se
guint~s disposições: 

§ i:' Não. será retrstra.d~ a marca de pro
duct.orllduotrtal qu) tLver qual<J.Iler dhliuct.ivo 
de outra ji registrada. 

O :S:r. Ulysses Vianna :-Sr. 
presidente, ja pretendia por mim mesmo es
tt•eitru·, tanto quanto me fosse possivel, as con
siderações que mil julguei obrigru:lo a apprc· 
sentar a caroa.ra, e para o que pedi urg:~ncia, 
depois do discu:·so do nobre deputado pelo 
zo di.strL.::.to de minha. provincia, e esse dese_jo 
agoro. a.obs de -ponto et\\ Yista da estreitez~- do 
teropo, uma ve~ 'lue não quero invadir a i • parte 
d,, . ~rdero do d1" com prej ui'o das materías 
de tnteresse ger~l sujeitas á deliberação do 
ca.3a.. 

Não quero reabrh· o incidente levantado no 
o.ltima sessão a ];roposito do estado da miuh• 
provincia p~lo desfalque no seu orç~mento,p70-
duz;~do P.~b- suspensão da ~obr-ança. dos impostos 
de Jmport&ção, qne lá e:nstiam. 

As consider.l~.õas, porém, do nobre élepatAdo 
palo 2°uistricto :orçaram-me a pedir á estaca
marn que me con.cedesse ur.;~ncia para dn~ 
nma e"plicacão pessoal. 

Quando, Sr. presidente, o nobre deputado em 
um1 d.as ultimB:s !lessões p:rovocou a att~ngão ds. 
eonun1ssão de orpmento, por in~ermedio do 
V. Ex.., afim de que essa commissão emittissD 
pa.rt;cer s.obre o a.dditivo l' i?t.irado da discussão 
pelo voto .da canura, e qne cons:rgrava 10 "lo 
addioione.cs, cujo praducto deveria reverter em 
auJCilio das provin~ias, qua hviam decretado 
inconstitucionalmente imr:ostos de importação, 
os qnaes deviam ser revogados po• acta dos ta 
camara, comD havia sído susp<msa. por n.eto do 
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goveeno a. cobrança dos impo•los de importac:.ão ' da cemmissão de orçamento que não esta ...a de 
de mmha. p1·ovincia, julguei-me a.tó certo ponto I accórdo com isso, não porrJne, se julgaetlll qnll 
na obrigaçio, s2não com~ membro da. com- 1 as taxas. àiff&l"encis.es devcss-~m aer decret~das 
miss:tu d~ orÇàlllento, ao menos coma depuLa.do ·\ pelo p:\rlame.nta, a~ instancias e pressão de 
pela provineia · de P,~naml>uco do moatr.,. "" dentro deste recioto ou de fór~ da camara me 
s. Ex. que eu 2 o meu illu~tre collega eamigo 1rodessem demover desac proposito, mM porq11e 
deputado pelo 1.3• dist ricto não nos hariamo• sempre julguei o oative e estou profundamente 
doscut·adode um;> que.tã:otilo vital pu-~ os in-, convencido de que a ta.:xa differencia.l entre as 
tsres..;e,q da .JlO:OS.a provincia, para o s.an estada P"ovi: Leias produziria. p~l·igo!!., poriia. atacar 
economieo é financêiro. e enfraq ueeer a integl'idade e união do Imperio; 

As e:tplícoçõcs j~ dados pelo meu nobre provoc.<ria esa& guerr~ ruelquiDhn de tarifas 
li.Ill.igo e coUega. pelo ~3(1 districto e membro da. de ur.oas provincic.s contra. outras, sendo que 
c:-ommiss~o d.ê orça.rnBnto reputo c.omplebLS ·e I desa:a.~ tarirn.s diffe-r"ncíaes 011tros pai2es mais 
c&ba.es. adiantados do q·:e nós colher= fruet~$ pe~ni-

Nenllum dcsctlido houve oa poderia haver eiosos, como a Fran~<a no regiouen damomrchia 
quar da par~e. da comrnissíio do orçunento, absoluto.. 
quer da parto dos deputados de Perna<nbu~a, Foi êm vist~ do intero.••iJ publioo gersJ, que 
que f&?.e.n p~rte dessa commiS>ão r&latha- eu dei:<eí de assignar a emenda d~< commissiio 
mente aos átuilios á. provín ü.. de orçamento eonsi'.rnando a I~ rifa differenci~ l, 

Senhor••, 'iuando o nobre deputado, e eu não e propugnei pela ta:.:a uniforme, tal qual foi 
quHO entr.ar n'um ste.eple-chased9 f1~Íor-ldades a·1resentada p~h. commlssão àe orçamento nD 
ou de pre:·erencias, se referiu à responsabili~ substitutivo, ooll!l:.grando aftn!!.l as idéasante
dade, que tinha pelos MOntecimentos que ulti~ riormente eonunciada.s c defendidas pelo nobre 
mamente sa desenrolaram em Pernambuco, e presidente do consolho. 
S sua iniciativa. nessa q_ul!Btio~ .. 

O SR. Jos~ MAR!ANJ!O :-Foi palana que 
não empre6Uei. 

O Sa. U~YsBI!;S N!A.l<NA:-... noredite S. 
Ex., que por uma operação de e 'pirita, que 
wal pude cJater, lembrei-me de um ver~o de 
Volta.ire, que era um espiri.to maligno., e esse 
verao foi: 

E e voilà. justcment com me o" ccrit l 'hi.<
toin~! 

0 SR. Josli MARIANO dá Um aparte. 

O Sa. ULYssEs Vt.\.NtiA:-Mas o ultimo dis-· 
curso. proferido velo nobre deputado collocou 
a questão em terreno opposto, ainda que me 
parecesse igualmente que a. formula uzsda 
pol' S. llx. podessc palecer a alg-uns, n!io a 
mim, ostent1çâo de modestia e~ces.sh·a. que 
p\ra al.gu11s moralistas passa por um1 formula 
reli nada de orgulho. (Aportes,) 

A primeira como D. segunda f01·mula me pa
rece defeit~011a. O no'>re deput.1do de"ra ter 
orgulho de ter co1abora~o de modo tenaz na r•· 
\'Ogaç_ão ~a lei, qoe .consagra os im~ostcs in. 
coll5tllumonaes de Importação, assim C01110 
dever~ reconileccr que toda a deput.çil:o per· 
nambucana nessa. parte tem acompanhado o 
g?'·~rno nass~ cruzada, da qual elle teve a iní
cJa.tJva, da q oal t~m a responsabili~a.de e ha 
de ter n gloei~. (,1partcs.} 

M '" precêso dar uma ex.plicaçio peasoal. 
Disse o nobr.o àeputada q M asaim corno elle 

se. havi~ servido da. l~ibuna, eu me ha.via li
mttado li trabalb.~r no s~io da commill<slio de· 
orça.m~nto e per•nte o gabinete. ClnfeosJ que 
ainda hoje nã.o poderia ter cu\ro procedimento 
senão o que ti v e. 

De qne se t.r:\tava Y 
Da substituição de um a.ddit;i.vo apre.sentado 

pela eoromis<ão de orçamento, que consageava 
taxas di1ferenciaes, por ~m outro additivo, que 
consa.graBae a unidade dassas taxas. Deixai d.e 
~ssign~r t80e primeiro addi\iTo, contro. o:lle 'i'•o· 
pugne.i, diaoe a alguns de meuo nobl'es "migos 

V. V.-55 

O Sa. Josi MAltlAl'<Nú :-Diga-me V, Ex. si 
mnito a.nte~; de "e ventilar es;a qu~stã.o eu. não 
lbe lembeei a. medida. das ta~as a.ddicionaes. 

O SR. UcrssES VIANNA :-De aceordo; per
feíeal!len te. O que se deu entre mim e o :aobre 
de pulado, e creio· que tambem participaram. 
deSisa con .. rersa. outro-a collegas, foi que e"ffeeti
''"n~nte o nobre d~nutudo lembrara os contimos 
addicionaes co ~no ·existem em França; e eu 
conc~rdei com S. E:s:. nessa medida, mas &6· 
manta comG pro viso ria, . ero vista. da nrgenci:~-
daa cirenmatancias. · 

O Sa. JosÉ MAJUANNO,-V. Ex. combattG o;,. 
Umine, eomo cousa. im?ossivel. 

0 Sn.. ULYS!ES VIANNA:- Eu aceite[ a me. 
did:a como provisor-ia, mas a.chava, como aindl 
hoje acho, d' effeitos desa;troaos como medida 
p~rman•ute. O t•egimen de descentralisa.ção, 
p·,lo qual nós .devemos propugnar, consiste no 
direito gue as •••ewbléao 1'rovinciaes, como os 
municipios, rievem ter de estab~lecer o imposto~ 
de re :sutar a sua cobrança e de dar-lhe appli· 
ea.ção aos serviçoa. 

D6Sde que a assemblêa. ger~l ae constiluisse 
com o direito de e•tabelece!" impo•to• &ddicio· 
naes aos g~>rDes com destino ás provincias, 
como existem oa centimos addictonaes em 
F Lança, acabí!. va-zse, inutilisava-se: a. grande 
obro. do acto •ddicional, e os provine ias ficariam 
na estr•it' dependeneia do governo geral. 

O nobre deputa.d~ sabe que só na Fra.u~a 
ex.is te o sy.stea.r.a do~ centim.os addiciona.ell, sy5-
tema tao tenazmente · com batido por todo• os 
publicislaa, qnB defendem o rogimen da des
eentralisaçào. 

O Sa. Jos!lMuu.L'INO :-Nem eu nunca. pro
puz como medida pet·wanente. 

O SK. Uu1ns VIAr<n<,~:-Es.a idéa ha muito 
tomllo qns gyra na. o.tmo<pbera. da camara., e 
foi até largat::.ente ventilada em uma oecasião 
como meio de deseriminação de rendaa entre 
mim. e o Sr. Moreira d~ Barros, cujs. aul!.encia 
hoje eu deploro, 
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1\fas, Sr. presidente, vollt>n.do á qnes:iiô : ] O Sn. J os:E MARtANNo: ....,. :São foi velada.; 
desde que o nob•·~ p;e.;'idente d~ co!'selho t!n;fia quando qnero accaoar ,íaÇ<> claramente. 
Meitodo a Bllbotltutçao. d~ pMmetro arld•tlvo O Sa. U~Y83ES VHN".I. :-;-E' ~ma. g11ostão de 
apresentado pela oowmtssao de .or~mento por temreramenlo; en tenho a rnfeheidad€ .c:Je me 
um outro, gue consagrava a. tua un1forme para s~bordin:~r com abnndancia de coração ao qu.e 
as provine1as, a. questão edta.Ya ganhat o com- penso .s~reni as normas do pa.:rlan\ento e ás des
bato ti!lbs. cesaa.do por fa.lb. de. eomba.tent'-'s. va.nta.t:rens de membro d&. maiori·"' da ca.ma.ra 

No dia 29 d~ <\gosto, e~ qne o nobr~ depu.~ sem o~tras aspirações de gloria, diff'et·entes ela~ 
tado pelo 2° dtstncto da mnha prov1nc1a aq~1 qnellas qne resnltam ao governo, que aFoio, 
'vaio comprova~ nos Lres quattos ~e ~ora destt-. por •etos patdotieos e fectmdos. 
}lAdos á requer1mentos â conVEm1enma rlll ta.:r.a.. • _ ~ 
uniforme e justificar a emend• qne nesse seu- O SR. PRES!l>ENT~ · L:"ml:>ro ao nobre depu-
tido ha.vi~ redig-ido, j:i 0 an~stltutivo da oom- tado que a hora esta termrna.da. 
misaãa de orçamento tinha sido formulado pelo o Sa. ULYSSES VIAN"'A :-Eu \'OU conclui•·· 
nobre dê[lU.tado pelo Rio Grande do Norte, e o Sn.. EscR AG"O'-LE TAUNAY:- O nobre de-
tinb sido asaignado pelos outros membros da Futado !fu.llou t~mbem em opposiçõ:o de corre-
commis8ão. ~ dores. 

0 Sn.. Josi MARIANNO:-A emenda só np
pareceu depois. Eu havia suscit~do a questão 
na sessão anterior, não !Ando pod:do faltar por 
q11e nã.o mo foi concedida a urgencia. · 

O Sn.. ULYSSES VIANNA:- As palavras do 
nobre depatado não precisam. do meu teste
mp.!l.ho ; e11trettl.nto, eu dou testemunho affir
. math·o do que S. S. assevera. Mas nessa 
occasião s. em~!l.ch já estava assignada, e era 
por muitos depu. lados conhecida, quando o no
bre deputad() apl'esenton a sna, e antes a com
roi91So ê o governo en~regava:m-se i es~mlos 
sobre ess~ que•ti.o, cuja gravidade não póde 
ser contestada. 

O S:s.. JosÉ M.!.RIANNo:- Mas não eotava 
apt-etsentad,.~., nem ell tinha conhecimenLo U.ella. 

O Sll. ULYs•:&> V !AIS NA :-Que necesohlade 
tinha en, membro ela. maioria, que a.poia o go
verno, de travar debate sobre este assumpto, 
qnando o governo já havia aceitado aqnillo 
pelo ~ue eu e o uobrc deputado propugnll.va· 
mo;! A quest.ão e•tava gsnba. 

Desde que o n.obre presidente do conselho 
havia COll$Ígnado no aubsti !ativo da commissão 
õl. idéa., que ~a!llpre teve e pela. qual st!wpre 
propugnou., nM só adiant~ · (lé mim c.omo 
adiante do nobre deputado pelo 2• districto de 
minha provinci•, competia ao governo tomar a. 
defesa dess~ medido., porque essa medido e~a 
•••encialmente governomenlal. Confes<G no 
nobt'<l deputado que !M resigno à posição de 
membr!) da maiorig.; conheço qua esta posiçã:o, 
se tem regalias, t•m tambetn desvantagena. E' 
como na guem. ; oi<> os S)ldados que ganh~m 
a baia.lha, ma.s oão os generaes que recolhem oa 
louros. ll" o que se dá. nos parlamentos : é a. 
maioria. que trabalha e se e•força; mas .; o go
verno 'lufl tem> iniciativ" e ~ue colhe as hon
ras da. victoria. 

Foi o qne se deu precisamente nasta questê:o. 
Desde que o gove•·no estava de acco•·do com
no•co, desde que não havia mais diYergencia 
entre os d~putados de PernAmbuco, qne .. pro
pugnav ~m. :t>ela taxa u.niforme c o governo, não 
havia mais questão; o govern.o precisava miis 
dos nossos votos do que da nossa inidatha, da 
nossa palavra. 

Consegn.int~mente, a accusa.ção do nobre de
de~u~do, aiR<la que velad1, n.ao tem pro~e
dencm. 

o Sn.. L"LY3SBS VIANNA :-Paro. que na· de 
V 4 Ex. ser tão muligno ~ 

O nobre deputado nl!o se poan. •eferir a rnim, 
nem a outro qn•lquo~ deputado liberal por 
Pernambuco, qu~ndo fallon em opposi~ão de 
corredores ; ·S. E:sc. sabe que apoiamos este 
ministerio quer no recinto da camara., quer 
fóra deU.., e S. Ex. mesmo llcaba de conf•asar 
que não faz: j nsinua.ções, nem accusações vel
ladas, ataca de frente. Si ao insinu.ações o que 
o nobre de~utado se refere lle di~igissem :1 nós, 
cllas soriam qbras. 

O SR. Josli M.mlAN"o.-Já dei prova disto 
fu.zendo opposição a um ga1)inete,que pretendia 
esmagar-me~ 

O Sa. ULYSSES VtAN><A:-Reconheça o nobre 
deputado por Santa Oatharina que não po
díamos· deixar de protestar com a mt>ior energia 
contra s·~rnclhantes insinuações e refuta.l..as em 
todas as suas partes,. cn.so éllllB pudessem se re
ferir a nós. Conseqnentemente nas p:l.l~vraa 
q 110 o nobre deputado por Santa. Ca.tbarinn viu. 
allusões ou. insin.uações ... 

O ~R. EscRAGNOI,LE TAUNAT :-A carna.ra. 
O ·SR. ULYSSES VuNN.\_ !- ... o ua eamt~.r:i. , 

já que o nobr< deputado tem. & pretenção de •~r 
orgão da camara, o nobre depatado por 111inhn. 
.proYincia acaba de dech.rar qne não hou.ve t~l 
p~nEiamento, po'!'rpH! e.sta.s palavrfls :Alo fornm 
pronunciadas com r eferencia o qnalquer de ptl· 
todo libmtl por Porn.ambaco. 

O SR. J o•ll MARIANO : - O nob1·e deputado 
por Santa CaLbarin"' quiz fa.er applicaçiio a 
peFl.soas do que eu disAe · om relação a fa.etos 
sociaes. 

O Sa. EsCIU.GNOLLll TAUNAY dó. um aparte. 
0 Sa. ULYSSES VlANNA : - Tdvez soja pda. 

razio qu.e oo encerra. em o proverbio oriental ; 
acolhe-te á bo~ ••·vare e participaras de hoa 
sombra. Eu procuro aproveitar-me da mbili
®.dede que o nok.1 deputado por Santa C:ttha· 
rina dá sempre leitemnnho ~ esta camara.. 

Mas, Sr. presidente, si com relação à de
crehção da taxa uniforme nenhuma divergen
cia :Poderia existir entl"Q mim, G nobre depu.tado 
pelo 2<> dis tricto · de Pernambuco e o nobre 
'Pre>idente du con.selho, uma vez que o estabe
lecimeato dessa taxa tinha tomado o ca.racter 
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de ~edida gavérnamental, nã.o podiamos dahar I O Sa. Jo.sÉ MAaUNN~ :-Desejo ~uvir a opi
de apoia_r o. governo pres.tan.do &o mesmo tempo n iil.o do V. Ex. 
~m oern~ á. noosa yro'V>nCl~'" • • · · O Sa. U LYSSES VJANif.\.: - .•. h~ de proyÍ.; 

~lllltO. n ravo~. das leLS pro!"lncu•es o f- denciar de Jll<l<!o· que uilo continue aquel!ir. pro
fenstvas a Constt~w.çao do .l!l'Pe.~•o, _era ess:' vincia á support:lr o desfalque orçamentario 
uma co~aquencL& necen•r•a! tneVltavel do produido pelá sUJ;pensio da cobrança dos Ílll
acto pr&,lCa.do pelo nobre prestdentc do con- postos de importação. 
selho. .ApoiAnd<t o governo,estou certo d~ que & sus-

0 S:t. EscRA&!!OLLE TAUNAY : - Dovio. ter 11enailn da eobran~.a desseo imposto$, 'JUG ha 
sido padida ao parlanuinto em tempo. lo'!goe anuos_pesanm. so~e o commerci~, e do 

o SR. UL~SSES V!A.l'!N.I. : - Como l>Odja ser CUJ3 •ot<?gaçao elle tem fett? o pon_to captt~l de 
pedida 8111 t empo quando 0 nobre deptJ.tadosa.OO sua• a•?•~açõos, ha de continuar a produur os 
que a canmro., julgo.ndo do. t•ansgrc~ da. Oon- sens all'ettos sem qu e, enlre!anlo, ~qu~ em 
stituiç.ão, pra tic:>d• pela.s assembléa.• pro•in- a~er!-0 o desfalqne orçamenta:r.•o de nnnba ~ro
ciaea em materi:.. de impostos, deve conht-cw Vt nota, ou paraiysados os serviços votados. 
o t9:xto integral das leis, que o governo então Tenho conclu.ido. (.M' uito b6ta .) 
niio ti~ha. 'I _ ~ . h h O Sa. JosÉ MAtU.IX~O :-Não quiz. dar a soa 

O gove:no entiio nao hn a o texto aut en- opitJ.ião. · · 
tico dalm de Pern&mboeo, COlllO de outras pro-
vinei .. , leis que ~s\ab2leciam impostos sobrG O SR. B~zEnn.• DE 'l't!E..'I~ZES, ~l>etendo a pa
importação, quG 6 Con.stitniçõo repu lo. in1a:w- l~vr" peh orderu,, ped~ a •nl'&l'S<_o d~ ordem do 
rea das attribuiçõe3 da assembléa geral. dta _afim de ser diScutido em pmne•ro Jogar o 

prOJeC:O u. 260 A, sobro a reconstrucção da 
matriz do C..mpo Gra.ado, que lha parece não O Sa. Co!<T.\G:/;~1 : - Era l'a.zlo de mais 

para ~nlio suspender. (H a outros apartes.) 
O SR, ÜLYSB!!S YÍANN.<: - Suspendeu olgu

rolis dispo3iç<Scs da lei de Pernambuco, que ~ram 
conhecidas, ma.s não podia proceder da mesma 
fórma em relaçã.o s outt•as leis, que mah tarde 
foram consignadAs no .P~ject~, q11e passon 
nesta camara. O goyer.no preetsava do t~:rto 
auLhennco da.> leio p1ra submett.el-p à couai
deraçã:o da camara e pedir s. sua revogação, como 
ef!'ectiva.roente o fez. 
Par~ isto preci.liava se dirigir aos presidentes 

das diversas provin_eias, e o fez até por hh
grammas pa!"a eoonomi'sar te111po. (Apartes.) 

Nestas condições, sem quel'<!r desmaiar o Íll
teresse, que o nobre deputado pelo 2o district.e 
da minha provincia. tem tomado nesta questão ; ••m quere•• chamar a mim, on a q11alquer de 
mens nobres eollcgas, a gloria da i meiattw, da 
direcção desses acontecimentos, iniciativa e di
recçào quo pertencem e:.:clusl vamente ao go
verno, devo doclarar :w nobra d eputado que 
nadll. aspiramos absolutamente nesta questão; 
contentamo-nos eom G que nos póde· ~eso.llor do 
cumprimento do nosso de,·cr ; e bnto-nã.o SOIUos 

levados po' outras con•i<l~r..ções, que o nobre 
deputado pelo J3o distrieto dG Per=mbuco, 
membro dil commissio de orçamonto , julgou 
do Gea dever, ainda que lhe peza6se, con.tnria.r 
aio aopit~çõea da praç.. do cOI!llDercio de Per
na.ntblloo. :lssigna.ndo _s. em&nàa. que cons:agr-ava. 
' t.an ditl'erencia.l, e ainda na ultima. seesito 
proeuro11 justificar essa •lvitre, camo o que lhe 
f>Orccou maio conven iente para· cobrir o des.; 
fal~ue doa or~.Amentos provineboo. . 

Reata-me, Sr. presidente, trat.ar da 3• parte do 
discurso do nobredepu~ado,isto é,da necessidade 
de obviar a siluáçilo financeira da provinci'!' da 
Pern;~ll!buco, por medidu d~ a<1>:i!io , afirn d$ 
que •• conoe~uenehs da s uspezi.sã:o da éobr~nça 
doe impostos de importação sejam minoradas 
quanto pos.ivel. Nesta queatlio melindroia, 
nessa, "ez<úa fJm •tio; perrnilta o nobre ~e pu
lado que declare que es!Dn certo de que o go
Ye--rno • •• 

tar!l. diocu•são. · 
Igual pedido faz o Sr •. deputado :Almeida 'No-

gueira em relação ao projecto n.. 84. · 
Consultada a ca.tU!Il'a, decide pela affirmativa. 

quanto aos dms depu~dos. 
Entra em i• discussão o projeeto n. 260 A. 

Sobra reconstrucçào da matriz do Campo_ 
Grande. 

O Sx-. J. Penido ácha que as re
eonstrueções de matrizes devem ser feitas 
pelos fieis da• rsspectiTao porochiao. ( N;;:o 
apoii.-!os.) Não ve rszão para que todos con
tribuam ·pa.ra a igraja. do Ca.mpo Grande. 
~em disto tem o orador a seguinte duvida :o 

projccl<> manda quo o governo . desponda pelo. 
verba.-obra s public•s-oma quantia, lllllll nllo 
diz qual seja eUà, nio a 11xa. 

O SR. MAaTÍNao CoNTAGEM :-Apoiado ; V. 
Ex. tem toda r.azão. (Ha outros apartes.) 

O Sn. J .. PE!I'IDO dir. que, accresce que, do 
havendo orçamento para cata obra, nlto se pôde 
por~anlo, marear a quan tia necessaria. Ora, a6 
a reconstraéç.ãa de;~ matriz póde eagotar toda 
a. verba. 

O Sa. DuQn•Es·u,A.oA · T:e:rur!U. :-Peço & 
palavra. 

O Sa. Pilllst»J::~"t·E :-V. Ex. veja que o pro
jeeto eotà em primeir~ diseu .. ão. 

O SR. J. P :aNIOO observa não póde dizer que 
o projeclo é util. porqu~ não lem u= bt\ae 
para. assim julgar-se. 

CoLao está redigido. n!o lhe ache. utilWade 
alguma ; salvo ~i fõr á eommissi:o de f""eud& 
para àar po.recer, de_poi.s de feiw o orçamento, 
marc.ando-se a quantJo. . que- se tem de gasta~ 
CQUl' ~um.olh~nte dcspeza. · 

0 Stt. BEZEI\RA DE l.fEI!IZ~S :"-Não Ó pela 
verba- culto pubüeJ-, cuja dotaçã.o ó dó 
1 .080:000$000. . 

O SR. J. P.i:o;roo observa ai.uda que CO!II est.a. 
r cco:ns\rucçã() pooe-sa gast~r ~.-. ;Podo~•-• 

( 
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·gastar atá 2.000:000$, si quizerelll. faz~r uma. 
cathedral. 

( 

O Sa. BzuRRA DE Ml!NJ<u:. :-E' urna. ~u
to7iz~, e o g~verno nãô há de ir aLé ao ponto 
de gastar tod~ a. verba. . 

0 S~, J. p .!CNIDO pede, poi$, ao S t · p re
i sidente que aceite um. requerimento que mau-

dará â. me9a,para que o projecto vã á cornmissB.o 
de fazenda, antes de ser decidida • sua utili
dade, afim. da que se marque a quantia que o 
governo fica a.u!Ol"ÍZ!ldO a. Qespender por conta 
da varba-ouHo publico. 

O Sa. PRES[I)EKU :-Na 2• diacwsõo o nobre 
deputado poderá. w.and•r a sua emenda. 

O Sr- Duque-E,;,tra.da. Tei
xeira :-Si o nobre deputado pela provin
cia de Minas ti vesae limitado a sua impug-nação 
:i questão de fór~~. a extranhar <J.Ue se não 
m.a.reaiiiSt no proJ~cto a norma precL""S. para o 
sel'viço urgentissimo, de que elle trata. ••• 

O Sa. J. PENn>o:- E foi esta a minha 
principal obje~ção ; o m•is fqi i11eidente. 

O Sa. DuQU!t-ESTR.I.DA TEIXEIR.~ :-••• eu li· 
mitu-me-ia a respouder. a S. E:s:. q nG n~ 2•, 
e niiQ u l • discussão, se d overia aventar este 
repa""' (apoiados) ; mas S. Ex. eetend(>u m\loil o 
su:. objecção, porque ons1u contesta~· a utili
dade do pr.>jecto (apoiados) , e avançou o prin
cipio de que só os fieis devem Bét" encarregados. 
de faze!' serviços como 03 da canstro cgão e re
construcção de uma matriz. 

O SR. J_ PJJNIDo:-E assim·deve ser, porque 
ao contrario, dwemos mandar construir e re
eonstruir todas as cathelrae~ e. wtt·izes, quo 
Oi!l!iiO em rWllilll, como, por e::<emp]o, & Calhe• 
dNI d,e Goy...,; o ~ winha DUitriz. 

O SR. DOQUE-E!TR.lDA T~~:u~tRA:-Sr. pl'e
sidente, a nossa legislação, deJide que o Bt•.,zil 
é imperio, colleign& verba para. estas obl'l S. 
Conaequentemente o n9bre deputado pret1n
deria nada. monos do que revogar a.quUlo que 
tem sido aceito desd~ o nascimento do imperio 
e por todas a.s gero.yõe~ dos nossos políticos. 

O Sa. J. PE.'Imo :-A verba ó m~reada para 
euHo publico. . 

O Sn.Duqut'l-Es-rnAnl TErXEIRA:-Lmnhrat·ei 
tLO noh~.() deputado que o ca!lO da matriz do 
Campo Grande é oxc&pcional (apoià{LQs); nqaellc 
odificio foi devorado c intoir.....,onte arrum:1do por.um violento :Íncendio. Nlio so tr.ta tle re
paração, trat,...se de uma inteira ~&construcção 
eo.,, vista de uma eataatrophe, pa.1"l cujo remeJio 
nle oiio saffioiantes os recurso• que de momento 
03 fieis pos~~am colligir. 

Os fiei~, Sr .. presidente, não &e recusam e 
nUilca se t-ecuaaram a prests.r o seu conclUso 
para ehras tão meritorias. A.eha-•e me• mo ot•ga
uizada no seio -desta cidade. uma commiBaão prG
motora de collsc!As para E!SSS :fim.·· Mu qu.em 
d!fs~.nb.ep~~~ 'i_Jl.e, sob.recarr~gad.a. de snbnl
~. CO)Il8.J?~ ac)la,J!- po~~,.da, «u;te .• .a~ 
•enpções 1nceasantes para todo~ qa .QIIja,cws, 
:E'll' ~.oa o• m0tiyoe, ser.l. impoo~iirel que a 
~· . "llont~~~ p06sa em ·~po 4eviilo 
rittilft.11t -IOS"I'eeUrs!Jitl . 

~i i~to é. • iod~bitavel , . •.~ menos e que 
SMltt nm c~trne de Je:n r.rril1za~.io hr.azihira 
d•iur que uma popula~ n11marosa e feliz.. 
mente anim•da de c;pirito religioso, com.q e a 
populaçio da fregueúa do Campo Grande, se 
veja por longo tempo privada de um templo 
para o aeu culto. 

Levantei-me unicamente pat'a fazer eet;6 
observações e reclo.mar contro. " infeliz; ide., do 
nobre Mput.d.do, que chegou a contestar a uti· 
lidade da reedificação desse templo. 

O SR. J. PENIDO :- Pelos cofres J.lublicos, 
e s ustento. 

{) Sll.. DUQil:S•EIITIW>A TBtXEtRA : - Si al
guns Ol1tros p:reciz1.rem1 o qu.e eu não CCJntesto, 
do eoneu•so publico, eu, em casos de urg ench 
como este. não duvidarei d.ar o meu voto. O 
nobre depútado que faça as emen~as que qui
zeo ao projecto, que lembre as idéas que tiver 
neste sentido, G obter9. o m~il concurso ; não, 
porém, a minha adhesão para acom,aultal-a 
na contestação d \ utilidade de projeclos desta 
ordem. 

0 SR. PRESIDENTE: -Eu entro em duáda si, 
oonc.eclando a ca.ma.ra. que és te$ projec.tos: h nh.am. 
preferencia para a diacttMiíO na hypothes~ de 
não promoverem deblle,1ica ou não ~rejudicada 
essa concessão desde qt~.e o debate •• es~abe
lece. 

Entra tanto, ooneult:~rei < êSte respeito o eo.
marfl. 

0 SR. BEZIRl\.!.. DE Ml:NEZIIS: -Mas está pxi
Ineira discass'o es\:i ae:>badil. 

. 0 SR. PRUIDENrE:-Si não ha mais que;:-. 
peça a palavrs, dou a ~iscussw pot· ~1\eet•t·ada . 
(Peque.r~a P""sa) E~tá e~ccrrl'oda.. 

P<>oto a wtoJ, é approv•do o proj ~c to par~ 
passar á 2" discussão. 

Entra en1 2• discussão o projecto n. 219, 
sobro eatraj& de ferro do Cruzeiro. 

O SR. J. P EN"rno pede a pa.lavra. -
O Sa. EsCRAGNOLLE TA.UNAT diz algumas pa· 

lavras no sentilo J.e addia.r-fte o projecto desde 
que olb solfra discussiio . .,[. 

O Sn.. A~M&ID.I. NoGt.t~Ill-' ( p•la orn~'" ) 
declara que, qua.ndo requ•rea a inverlliio dl1. 
ordetll do di~, apresentou ~amQ um dos funda· 
roentoa par~ obtel-a a I'OI8ibilidade ~e não 
hL.-or diooun!o, :ana• nilO iez um podido condi· 
cional, nem a eamra, con~e lendo-a.. f•z re
stricçã<> alguma. (apoiados), foi apenas nma 
Tazã<l de ord~m para obter o favor da cam,ra. 
(Apoiados. ) 

O Sn. Pn.matnENTE :-E' <> que entendi, e é 
o que me parece razoavel. Portanto, tem a pa· 
lavra. o Sr. J. P ,~nido. 

O Sr. J. Pen.ido diz 'lne a. ,a,ma
ra. não den votar eat~ ·~rojeeto, po~quc Y!IÍ 
pr~udícar muito a eatrad& de: farro L!. P~dro n. 
<ju~· é utn proprio do Es.t1.do, ·que tem custado 
mm de 8q.fl00:000$(l:JO. 

A ~tl'ada de ferró d!l Crue:to vai de&Yiar 
.muiiDll p:.'ll<lll~Ds da estrada de flmo D: Pe
dro !I ... 
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O Sa. ÂJ;.IIlgJil• NOGUitllli.:-V. E:<. leia e<>m 
a.ttençlo o projeeto e vera que se acha aoga· 
nado. 

O SA. J. Pemno .... vai du-lhe um pre· 
juizo !lluito grõnde. Qnem é prejndicado ! Não 
póJe ser outro senão o &tM!o. 

Jt ooviu na eamara dizer que este proj-.cto 
tinha mesmo por fim obrigar a estrada de ferro 
D • . Pedl'o 11 a. abaiur a s saaa tarifas. 

O Sa.. AL111EIDA. NOGUEIU:-A B.mpreza com· 
promettc-se a rzspaitar a tola da. estrada de 
forro D. Pedro IL · 

O SR. J. PzNIOO obser va que ella pule de 
la, 11$0 póde respeitar. ., 

O Sa. Mü.TI>< Fa.!.Ncrsco;- Póde pa1·tir de 
lá e respeitar. 

O SR.. J . PEii!Ino repele qu&, segundo já 
ouviu o fim da. eatr.ada do Cruzeiro e obrigar a. 
estrada de ferro D. P edro ll a abarur as aun 
tariús que oão. as raAis baratas de toda.s &!las. 
(Apartes. ) 

On., a estrada d~.ferro de D. Pedro 11 é um 
proprio nacional, e o governo preciza tirar &O 
menos o juro de 6 •!> do1 capit&es nella em-
pre~&elos. · 

E de tal magnitude aate projecto que o or&
dor, .~em prosa·;uir, vai pedir informaçõ~s ao 
go·tern.o a respeito ; porqu! a coneesolto d~ es
trada de ferro do Cr112eiro deve prejudicar 
muito os rendimentos da estrada de ferro 
D. Pedro li. · 

Vem ' meza, e lido, apoiado e enira. em dis
ou~do o seguinte 

Ueq'l.!lll'i·t;<e.nto 

Requeiro qu' seja ouvl4o o goveroo ool)re o 
p;ojeeto de •·atrada de ferro doCruzeiro.-S. R. 

'Rio. ~8 d.e o11tu.b.I,'O de 1882.-/0<to Peniào, 

O Sr. Ferreira. Via. nua. oomeça, 
Qbaernndo qll8, cowo a e11trada de ferro de ·q11e 
l:ia ll•a.t,. i.nt~re11sa ma.i to direc ta..meaLe ao dis
tricto a que tem • honra ãe representar, jut. 
ga-~e na rigoroaa. obrigação,nllo e6 de duíender 
a idda cottu.gr:ad' no P'<>jecto, como tamb&m de 
dar •• ra~• "de sllll. &dh'lllo. 

l'illo onminon ~ projeeto, mas nio póde con
uord •r com muito pezcr ~~eu eoo1 o req ~ericntn
to do nobre deputado por Minas Geraee. 
Ea~ qaolltlo qoe na aa& primei!'& apparenei& 

• • tÚ8111'lP. de mo no~ eon•ideroQ!o, eneerra em 
ai qnea\õea da lllai• alta ind •lr•l'lo e interene. 
A& raslles que Jetermina n.m o nobre dep!lb.do 
a pro~nover o a Jiament.o da diseus•!to e solução 
detl& proJ•c!o eiio exa.eto.meoto a• qne ~conae
lhar&lll o orador a promo.ver a atta pasa~em. 

B!Iloora represellta-nte dlquelle mal aven. 
tu r:<do districto, não falla o orador por . espírito 
de m tel'G•te loco!. 

Deseja ard,ntein~nte a •u~ prosperidade ·e 
melhor ·llem niil lh9 podem fazEr·r os nohrea4-e
pniM\~a. do. que·co.ncorrer C!)m o .a, ·q nlimonto 
para~ prompta r~aliuQSo daquella. --ada e 
atédo ~eu compleme~:~to.!ot"9•do, que seria. UIOA 
oo~ ~ Ul!, paniudo,~e .Angra do• 'Reis, ·viem $ 
capnat·do ~perio. 

Para provonir bett~vol~mente o jni.zo d• ca
mar> de~e descrewr qual a situação indus~ia.l 
e econ•lwica daqaelle di.strict.o. 

O orador ê muiiD .e:ttranho a estas nogocios 
peeuli•re& o munieipoos q.ando eclá Da c&m~ 
do.s deputa:loe. 

E' um dos defeitos do nos&~ parlamento I)CÇU· 
po.r-se muito com o que não <l d e su~ co.mpeten• 
cia e doi=r ~ rGvélia, conferindo ~\l ~oriz~çl!es 
e:torbitantes o.o governo, no que pertence á di
recção e adminidração geral do Eatado. Um 
p~nsamento de centrali2ação tem :força1o a ca
mora " tomiU' porte nelileo negOf'.io• que por- · 
tencem ás municipalidades e lambem áa pr()oo 
vineias. 

O orador não só profes sa a opini!o de que as 
municipalidades têm o direi'o de bzer e.Jnces
~ões de estradas de fJrro dentro da competencia 
de auaj11risdicção municipal, como até da.~· disso 
testemunho 'l'lando presidente da eam&ra mu· 
nicipal, fazendo um• concessão dentro d> mu· 
nicipio neutro, de uma estra•h de ferro-e~ril, 
sobre o que se levant.ou grande questão, que 
aliru>l foi resok-'id~ a favor .da eame.ra, que em 
coaclu•ão ced lU os seu o direitos e o governo 
assumiu outra ~ez a dictadura. .e a. soberania. 

Passando i mataria .do projeclo, perg11nta o 
orador sobre o que se vai ouvir o goTerno. Ha 
um unico ponto qaG pódl) intereosar o governo: 
é a concurrencia que esla esuada vem fazer ao 
rendimento da de Pedro 11 . E.ste pont.o foi pr&
veoido no projecto, f<~Z&ndo-se observar o pri
vilegio de zona da. estrada do Podro l,J, co:mo 
esll' descripto no r egulamento de 1867. 

Ness9 estado convem qu.e sejam ouvido a, n ão 
só 05 jp.tereaeados, co~no peii&Q2.8 habjli~, 
devendo a.quoll,. oe.r ouvidos pré~ i.l!..llfl. · n l.e par• 
qua nllo haja reela!ll&çõea faturas, pa.ra que -llãp 
~e .dê~ cooftie tos 4,8 10113'1, I} Jli!l SJI tjU'I)IIm 
ruinoeas duaa l>o.as eo.t.r>4as ~ !!e&&. lll!t!Cil.r-
roAcia indebita. · 

D.!vem.,.. euminar dl~S(tofrontadam@te o Pl'l
,iecto, visco qW! aobl'e elle n~nhu.ll\\\. r~~m,. 
çJo ,ou represenlaçio tem appar~oido. 

Quanto á eonoidera.çito, que r •• o nobre .depu
tad.o por Min .. , de que P.St.a. estrada vai a.ifec tar 
oa rendiment.o..a da oatrada D. PGdro Il, oa re
duzindo,- o orador ainda 11ma vez laupnta o 
facto de ser o gorerno do Balado empreg&do de 
eatrndiu de ferro, de modo a ea~balecer a im

. poaeibilldade de ntlla Tiaçio tio melhora&. 
como estA, delde que niio eonenhn c.e renjj
mentoB da ea.trada qu~ é protegi.d3. pele Eata4o, 

Tato oerá. coodemnar«u•sas l oeali.dade•a um 
estado de desqspQro . Nem no reA1111,8n oxce
pcioaal de aer o Estiado e.mprezario, ea.t§. .eUe 
adalricto, como qa&lqner par~icular, &Ot in to
r esaa& proprios. Os inte"8118110 dt> Estado aom. 
prabendem p rincipalmente oa do paiz antes .do 
que os da empreza. O Esta!:lo é um emprazario 
da ordem muito d.iff<>rente de UIQ& emp.reza. 
partieul;;• qual lUAlr.. . . 

A est··adlr. ~jerro .P. f-edro U, com o .tra,~do 
irreguhr com que ae ~e~~~J.es:eli., .J.t"ou. a 
ru in~. a. de•ol&çâo e até ~ ruiseria, a. eua~ 
poV!!JL<jles.. aliSa. ~Nsee • ..,., da. ~a do 
Rio d• Janeiro. Easa aotrada ll&l'Y.e a Ulll& 
a<JDA innitt~ l:imihh do pa;z, e pottanlo llliê la 
póde do.r tio granda alçon~e. colllO '~'ler o ·~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 10:50+ Pág ina 15 de 24 

438. Sessão em 18 de Outubro de 1882 

deputado, ao desenvolvimento àa. rtqueza pu- 1 Procede-se ol vo~ao do P'ojecto que fixa. as 
blica pela estrada de ferro D. Pedro 1!. forças de terra, a o approva.do o art. i • cuja 

D..í.z q 11e não procede e$3e argumento apre... discussão fOra. enoerradz.. 
aentado pelo nobre deputado, porqua são guar- São postos em discussão e approvados •em 
dados os privilegias . do zon" d~ estr..da de debate os damais artigos, e a.pprovado o pro-
ferro D. Pedro li. j ecto para paosar ã 3• disct!Ssào. 

Que outros argumentos offereceri~ S. Ex. Continuaçiloda discusl\ão do projecto n. 190 
contra uma empreza que nenhum favor pede credito ao minislorio do imperio. ' 
ao Estado, ê que vai a?rvil'" uma .zona, que 
não está servida, pondo em contacto o interior O Sr. A.n"tonio de Siqueira 
com a. beira-mar, .isto é-Angra dos Reis com come~;a. obsêrvando que o nobt•e deputado pelo 
a província de Minas e com o interior das pro- Rio de Janeiro voltou á ~rga neste credito do 
vincias do Rio de Janeiro e S. Paulo ! . ministerio do imperio sobre dons· pontos de 'l. ue 

O orador não teve parte neste projecto ; mas se havia já o_cc UJ?ado, i:Sto é-alimento dos pnn
descja. que seu districl<l seja. servido por tilo ctp es do. famtha unperta.l e contracto de a.jar
grande melltoramento, ~uando se . a c h• elle din:.mentG do campo da. Acclamação, accrescen. 
reduzido a tristes condições de pobreza, e tando considerações sobre a despeza. com o caes 
soffren ha FOuco um!!. grande calámidade ; e da doca do menad0 desta cidade ; e o nobre de
quando, ent~cta.nto, pód'} aer muito rito pcb. putada a.ensurou o credito nesta ultima. pa.rte 
fertilidade do solo, e pela facilid.lde de suas por ter sido classificada~ despeza na verba-
~ommunicações. soccorJ•os publicas. 

Diz que parece incrivel ~ue no seu dístricto Quanto ao primeiro ponto, a. nobre deputedo 
tã.o pro:z:imo d.a corte, üío extenso e imporh.nte dllvid.ou do cr-edito por mailil- do uma razão, 
por sua antiga. bvoura, ~ind• · nos a.chemos quando fallou <h prescripção da divida dos ali
com elementos rudimentaes a. canôa e o burro ! mentes dos principe•; mas esta prescripção não 

O orador attribne eóte facto a es'e espi.Tito podia correr aem a consignação de fundos para 
do centralisaçílo,nli:o só da. administro~o na ca-· a daspez~ decretada em lei. 
pita.! do imperio, como principalmente de todos Quando, porém, assim não fosse, e tal pres
os melhoramentos; e nota a tendencia para en- cripção preciso sse de ser interrompida, o oradoJ· 
trancar todas as estradas de ferro, toda rêde de <lO contra em alguns relatorios ·do ministerio do 
de viaçào ferrco. a vir tor á capital ' da modo imperio a recla.msção feita o.o pM'lamcnto para 
que desaparece o amor do município, e muit<ls wtar os fundos necessarioa a. esía despeza.. 
mude.m d1l domicilio,. porque as localidades uii:o Destes eeiAtorios tem presente o do Sr. Barão 
apresentam melhoramento de espeeie alguma. Homem de Mello, e mostra até a pagina onde a 

Diz <j.U9 este est,a.do. projeetada voe d~r um reclamação sQ. faz. 
immedtata incremento à cidade de Angra, e a O nobre deputado pelo Rio de Janeiro exi
seu magnífica. e vasto pot•!o, hoje tão abando- giu CJ,Ue o go'\'erno informasse si da parte dos 
nado. · · princtpes tinha havido reclamação pelos ali-

Sabe que a viação ferrea constitue uma ·ma- mentos, como condiçào para interromper pres
. nia. hoje no Brazil ; mas não conhece mania ct·ip~ão. · 
que menos prejudicial tenha. sido do que esta. O orador não acceita. tal condição ; mas, 
Todo o erro qne se commet~ seja empregando quando ella fosse legnl, está inform~do de que 
dinheiro na construcção de vias ferre as e o ora- o mordomo de · suas altcz... nào •e tem 
d >r darã sempre seu voto para todas as estrad•s, descuidado de t·eclamar <ls alimento$ devidos 
como esta, ro!icitedaa em beneficio do interior, aos príncipes. 
falt<> de estradas,como figurou o nobro deputado, Quanto â segunda despezn. consignada M 
Ía% aindo outras consideraÇõe< com. o fim de de- credito, 1•elativa ao ajardinamento do campo da 
monstrar ns vant~>gens da e•trada project~da, e Accla.mação, basta ao orador, para t·esponder 
de provar o dever que tem o parlamento de at· a S. E:.., as duas seguintes affirmãções que faz 
tender á~ necessidades dos divel'l!OS districtos categoricamente por ratar certo da vet·dado 
e.leitora••, q11o são o.utros tantos poderoa poli- dellas : i•, o Sr. Glaziou nunc<> foi, nem ê om 
ttc~s; respondo a muttos apartes que lhe são di- pregado publico ; 2•, o orç1mento de cuj>~ oco
ri~ldos. desde o principio do seu discnr~o,e ter- nomiaa lhe cabi:t.,na fórma do contrato, a quarta 
mma dueudo que fica com o pezar de não ter parta na:o foi por ellG feito; esse orçamento 
dho qn~tnto dasejava. como um.B hotnene.gem, deve Slêr ·a.t.tribui.lo ao director da.a obras pu
C?mo_ um tributo da gratidão quii quer pagar ao blicas de então, o Sr. Monteiro de Bal't'OS. 
distncLo que o elegeu seu representante. A obr~ do aja.rdinllomento foi dividida em di· 

~io.g-uew mais pedindD a palavra, encerra-se versas par~e,1: d.n.s qaaes uma foi cn.trégue ex-
2. d-LSc.UB~ão, e, pósto :a votos o requerimento do alusivamente ao Sr. Gb.7.Íou como cspocia.list.a.; 
Sr. J. Penido, é rogeitado. Em Nda• a.s out:as, e•ecutadas sob sua :fisca-

Çontin":l:l. a. discussão do projecto, e ninguem liza.ç.ão severa, boas economias se realizn.ram 
m~ns: peà.tndo a palavra, encerra-se a discussão; que exclusiiralll.ente aG St~ a Gla.:dou são de-
e, pooto a votos o pro~cto, . 9 a pprovado ps.ra vidas. . · · 
passar ,; 3• d.iaeussão. • Quanto a terceil'a pari&, relatiYa ao eaes d~ 

doca do mer~âdo, póde-se notar, na verdade, 
má clasaif!.cação, devida. a eonfueão nas relaç1S.s 
en trê a mu.ni:cipo.lidadé o o go~erno. Devia 
p,ertence~ á muni~ipalida.de, e :J.Ii$Ím já se tem 
entendido, fa:&er as ue8Fezil!l das mu>'~lha.s e 

O Sr. Ahneida Nogueira (pela 
D!"dem i J?6de, e a camara concede, doo pensa. do 
mte~sttclO pa.ra que este projcc to entre amanh& 
em3& diocwoão. - . 
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caes da cidade ; mas é f:>.cto que estas têm cor
rido por conta dos diversos minist~rios ; e sem
pre tnl despe2a tem relação eom o saaeame.nto 
da cidade, tom corrido por conta do ministerio 
do irnpcrio. . 

O orador cita neste sentido um aviso do Sr 
Barão do Cotegige,quando ministro da faz onda~ 
que expressamente· manda classificar identica 
dcspeza no: verba-soccorros publieos e melho
ramentos do estado sanitario. 

Torrnina. di.zGndo q a e são estas aa O-x'(llics. .. 
ções que devia. ao nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro, e muito as resumiu em vista do adian
l:J.mento da hora. 

A discussão fica adiada pela hor&. 

O Sr. Ilde:fonso de Araujo 
obtendo a palavra pela ordem,. requer a proro
ga.ção da hora pars. continuar a discussão do 
projecto sobre creditas até ser eiic votado. 

Reconhecendo-se não haver numero, o Sr. 
presidente declara não aceitar esso requarimon
to em vista. do art. 104 do ragimento. 

2• PAR TE o.\ ORDEI\l DO DU 

Entram em discussão as emenda~ do senado 
a~ orçamento do ministerio da agricultura. 

o Sr. ·rarquinio de Souza:
Sr. presidente, sinto "uma ccrt• difliculdndo 
em encetar este debate, para. o qual V. Ex. 
acaba de conceder-me a palavra. 

Trat.e.-se de approvo.r ou rej.eitar ss.emen
dao do sena.do ao orçamento do minis te rio da 
agricultura, votado por esta. augusta camara; 
trata-se do to_do o orçamento deste ~i~isterio, 
sem que esteJa presente o nobre mllllstro; e, 
entretanto~ .affi:rma.-!!G com uma col"ta insisten
cia que a. pasta da. agricultura está. em crise, 
que o honrado consalheiro Flaury vai dei=l-a., 
e uma ,das folhas dia.rias desta cõrte até já 
a.nnuno1ou quem tetll de. ser o succcssor do 
nobre ministro. 

V. Ex. comprehende que nestas circnl!llltan~ 
cia.s, tondo da votar-ll<l wn ol'çamento sem que 
se tenha a certeza do quem ha de oxecutn.l-o, 
um,deputado, e sobretudo um deputado de op
postção, como eu, nio póde deixar de experi
mentar um certo aml:Jaraço na enunciação de 
sus.s idéas. . 

. Pareeia, pois, que algum dos membros do ga
bmete, presentes neste recinto, deveria tran
quili.Bar-nos a este re~peito, decls.ra.ndo si são 
ou. não verdadeiros ~s l>oa.tos qu~ correm, si ó 
ou não verdade ·a. proúma. retirada do nobre 
ministro da agricultura., 

. O. Sa. F.a:RRED!.A DE MouRA (ministro da 
JUStl çc) : - Garanto a V. Ex. que niío é ver
dad~. lato para nós é nma novidade. O governo 
não sabe disto. 

O Sa. TARQmNro n:. Souú : - Aceito a ga
:an~a que ma é dads pelo nobre ministro da 
JUS~ÇA, e, certo de que o honraoo Sr. conse
lheuo Fleury continu.arâ· a. gerir os ncgo<:ioa 
que correm pela )la•ta da agricultura, passo a 
e:tpender a.s observações qua tinha de f&ler 
oobre as emendM em diacuss~o. 

U>! s .. ·. DEPUr~o : - Continue ou não o 
Sr. Fleury, o orçamento ha de ser approvad~·; 
tudo maio é uma questão pessoal. · 

O Sa. TJ.RQOINIO DE SouzA:- Perdôe-me o 
nobre deputado, não é metamente pessoal a. 
questão que aventei, é q_ueatão de governo 
(apoiado• e aparte•), que ;Lão importante, e 
n~m oe póde affirmar que uma modificação mi
nisterial seja. causa indifferenle em um regimen 
representativo como o nosao. ( Apaiados e 
apnrtes.) 

Duu, entretanto, por terminado o incidente, 
desde q ua o. nobre ministro d~ jostiça nos as~e
gura que não se cogito absolutQ.!Ilente de sub
stituição para o ac~ual ministro da agricultura. 

Sr. presidente, nlo pretendo impugna:r as 
omenda• do senado, que se acham em discussão· 
mos não obstante pedi a. palavra, porq uo tenh~ 
necessid:!.de de explicar o voto que tenho de dar 
a uma dest~s emend,s, as quaes na:o poderiam 
agor~ ser rejeitadas no todo ou eJ::Q pa.rte, sem. 
que n camara dos Srs. deputados requeresse a 
fusão d•s duas cawaras, expediente este <J,UC 
n~s actuaes circumstancias pode1•ia. trazer sérul..s 
diffi.culrlades. · 

lJ_ma das emendas do senado ao or~amento da 
agr1cuitura, refere-se~ u'P- objecto que inte
ressa v1varnente à pronnc1a que tenho a honra 
de rapresenta:r e em que tive a fortuna de ns.s
cer, e a camara ha de reconhecer que eu tenho 
necessidade de manifestR.r o que penso sob1·e a 
referida emenda, até porque ellL comprehende 
parté ds uma ontra offcreoida á proposta do go
verno por mim_ e por meu colleg~ de deputação, 
emenda que f01 approvada por esta eamarL e 
que o senado em sua sabedoria e!ltendeu dever 
supprimir. 

A necessidade que tenho de pronunciar-me 
s0bre este ass11mpto é taato maior, tanto mais 
urgente, quanto é certo que infelizmente nãD 
me foi. possivel, por mais que desejasse e pro
curasse, tomar parte na discussa.o do orçamento 
d.'- agricultura, quando foi elle submettido á 
con!ideraçáo e eJ>:a.tne desta angusta. camara. 

Quando se di>cutiu este orçamento, eu e o 
meu co!lega de deputa~ào, apresentamos uma 
eme'!d~, 9ue foi a.pprovada peh camara, e que. 
eons,atta em elevar a verba, destinada ã ga.
'"ntin ~s j uroo ás eotra~ns do ferro, nfim do 
que ~e fizesse o prolongamento da estrada de 
ferro_ do Nat:M a Nova-Cruz, pelo valle do 
Jun~mby, á villa de Macahyba, bif!ll'ca.ndo-se 
dah1 pnra a do Ccc.r6.-mirim e cidade do Prín
cipe. 

Asseguro á. camara qae, apresentande esta 
emenda, eu e o meu companheiro de deputação 
inspi~amo-nos .sômento n.os gr!l.ndl..ls o verda
deiros intàresses _do província que ambos re
pres:ntarnoa ; ass1m como que a providencia 
eonuda ern nossa e_menda .eslava jWltificada 
por documentos offic1a.es, não só os mais au
thenticos, porém ainda os lllais autorizados e 
insuspeitos, pelos quaes se verifica que o pre
lon?amen to d:~o unicn estrada de ferro que tem 
o R.10. G1•a.nde do ~orte pelos po~>tos indicados 
na. emenda. &ppl'Ovada por esta augasta ca.mara 
e sapprimida. pelo senado, é uma da.< maiores e 
ma i• urgentes necessidades daqueliA provinda. 
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Em confirmaç~o do que acabo do asseverar, 
basta le~, Sr. vresid•11te, o5 diverso• rolatorios 
apresentados 110 governo p3lO en 'j"euheiro fiscal 
da estrada de fe.t•ro do Na~l a. Nova-Cr<lZ, o 
Dr. J.. Cuportino Coelho Cintra, fanccionario 
dietincto e que com razão merece a confiança 
nelle d"positaà• pelo governo imperial. • 

C ,mo era . de meu da ver, dei-me ao tt"abalho 
de ler e estudar todos essos relatorio;, doo quae; 
tomei a.lg11no extractos, que pa<SO a ler, e para 
os qnaes peço • attençllo dA ca mara., llíltn Je 
quo. os meus honrados coUega:i fiquem conven
cidos de que o P"olongtmento da est.rada de 
feJ'ro dó Na tal a Nova Cruz p~los po1lto• indi
cados até á cidade do Prinriipe, em minha pro
via.eiii, é j 1.16ti6.~ado pelas mais solldas ra.2õe~ 
de interesse publico. · 

No relataria de 3 de Fevereiro da !38!, o 
en~enheiro Jhca.l Dr. C. Cintra escreveu o 
scgttiri.te: 

« .•• Além dos trabalhos da. estrada propria.
:mmte dita, foram feitos os estudos d Jfiniti · 
vas do ramal parâ o Oearâ-mirim, que muita 
cont,ibuira ~.,._ o desenvolvimento da receita 
desta ptovinma. 

"- Creio m~•mo q_ue sem esse raroàl, cuja 
garantia de juro oeruo. nominal á vista da exu
berante .proJ•1c9ão do v•lle que vai •~•vir, 
mal renderá esta ferro-,-ia p·u-a seu cusleio, 
n.!:D só por'lue os priticipaes va.lles por ella 
serVido& não est!i:o áinda. d•vidatllente e•plora.~ 
dos, mas porque, pelo tra~alo a.d~ptado, terá 
de l[J.tar com a collcuuencia. da pequen~ cabo
to gero. eutre a villa da Penha e esta capital. 

4 Os engenheiros da empre>:a. reconhecer .1m 
o prolong~manto desta ferr~-via até á cidade 
do Pdncipe, contornan.do a fronteira. da Para
hyb~, . e verifiCaram não BSI" necessa~o vencer 
grandes. diffieuldad!o em nm percnroo de mala 
de 200 kilometros. A liuba a lravesslrá em todo 
o sén de:Sern·olvimento uma ro!l.a produ~ tora. d '! 
olgodãó, onde se d.eparam nllmeras .. jaúdas 
do eniof.·e naeivo. 

« Por informações qn~. colhi soube que es
)8.$ jazidas slo de facil exploração, se11.d~ até 
hoje quasi d1~conhecidas "'n razão das gro.ndes 
di.fllcultlades dos caminhos. > 

Em 10 de Jnnho do 1881 o mesmo engenheiro 
fiaeal escreveu aind t o s~g~inte : 

~ Estou cdnvencido de que, ai não fo• provido 
por tOdos os meios o augm~nto da producção 
nos valleo servidos pela. lillha, por muito tempo 
•erá. o Estado onerado pela fiança a que sa 
~br~gou~_ Penso, portan!.Ot- que o estaJeleci .... 
mentó de enzoenho~ ~entra~s nos vnlles que 
indica, lon~e da con•titoírem novos onus para 
o Eshao, vuõ. pelo contrario diminuir conside
raVelmente os · encar~os deste. COnVém além 
distO attender á indeclinavel necessidade de 
crear n·ova.s fontes de renda. com o des1nvol vi
~éiltO d~ linha. por íneiO de r:B.ma~s, que a. elht 
C?nd_nzall\ grande parte da pr 1d11 ·ção da pro
nncla. Enti"e estás. r!'m~es cabe o primeiro 
log~ 11-0 do Ccil.rá-mlnm que, oomo por v •••• 
tinb.ó dito, & t1. to•rte tno.io producti"I"U iDlpor
tante da P.l'ô'rin"éiã.. Est.e valle já em grande 
parte explorado pela cultúta cJ".a Cilnna, <l por si 

só sllfticiente para. produzir a ca~ga. preci~ a 
.dar o fr~te necessario p•r~ o cus leio do ramal. 
e <llhar gt• 1 llle soldo para •~•· levado á conti 
da linha pt•i ccipal. . 

< Para prova deo\e assert~ ba$tará nutar qo;e 
a ultima safra de <ta provinda. de cet·ca de 
200.000 saccas de assucar, prin ·ipal .~enero de 
ox~ortaçlio, eonoorren com 120:000 o va.lle do 
Ceaeá.-miriru.-. · 

No relato rio de· 10 de Março do corrente 
uno diass flll:.lmente o Dr, Coelho CinLra, sem
pre oom relaç&~ ao ponto ele que tne ocoo.po : 

« • . • Não di~utirei a vantagem de Sé ter 
dado a estrada o traçado actual, mau ou bom 
eslá elle hoje definitivo e roalrzada. a estrada ; 
&i, poi.;~ os podere..ç rmblicos não procuraram por 
maioa qua h e i indicado ou outros que mais 
acertacloe foralll, dar ao tr&.fego a. pro lucção 
que por seu transp~rte de a rell..la. liquida ne
ce .. aria para o• j oro• ~o capital ter" o Estado 
de set• oner~do por Dltntos ~nnos com o paga
mento dos JUros. » 

• No estado octual convem prolongar a es
trada pelo 'Jla!le do Jttndiahy ate M ac~hyõa, 
e dahi bifurcai-a para o Pri'flcipe e Ceará-
'JJ~irim... ~ 

4 Este valle é o verdadairo centro productor 
dl p~ovincia, e o meio que actualmente produz 
o suffieiente a cus tear a parte da estrarla, que 
íõr servil-c, revettecdo renda. em proveito da 
linha. principal. . . . 

< O ramal para o Prmetpe tra• a vantagem 
de monooolis•r a producção da zona occupada 
pelos municípios de Catolé, Pombal, Piancó e 
Souza, da Pa.ralqba, além dos do Ci!.mpo Graude, 
Ae..ry e Santa. Anu do Mattos, destilo pro
víncia. 

c Outro qualquer systema. que. não este ·terà 
com& eonsecruencia. a reoliza.Çilo de uma outra 
ferro-via nas condiçõ~s da de N.ova Cru:, para 
a qual tamb~m não faltarão dados estatisticos 
(ficticios1 comprobat~rios de avultada renda.~ 

Pela Ieitnra destes extractos já. vê a camara. 
quo a om•nda foraullada por miLn e pelo ltlll u 
nobre colla:;-a de de~utaçào ltiio era nm aeto da 
nuaoa. phantasia, um m~ro capricho ou llffi 
plano arbitraria , mas antes uma medida., quo 
se tornava naeGIISaria, que ara aeonaelhada 
PDr poo•oa mui~o eompeten~e, qual e o enge
nheiro mcal da estrada de ferro do Nahl a 
Nova-Crut, me1ida q11e era t tmbern propos~~ 
em aeu'l reapec~iYos râla.torios por dous mini•tro-.; 
da agricultura, o Sr, conselheiro Sarain e 
posteriormente o Sr. conselheiro Manoel Alves 
de Araujo. 

O nosso proposito era melhorar considera
velmente a. estrada de ferro q11e actualmente 
e:J:iste na nossa pr JTÍncia, estrada cnjo traçado 
não foi certameilte o m~Í! acertado, ~q uelle que 
devia s~r, porque, em vez d~ :.irigil-a ao centro 
da provincja, á zona. do sertão, dirigia-a. paral· 
lelamente ao litoral, percorrenio um' região 
que podia t&eilmente ser servida pela nave
gação Je cabotagem. 

Não foram aómeu te, Sr. p re$idente, as con
•iderações que acab~ de ta.zer, que !lOS induzi
r<~o:lll a !~rmul).r a emeudl que apre"nta=• n · 
esb. augn:~ta cam.sr;1. e qae ella •eve a. genero .. 
•idade de a.pprovar, J>TOstando a.sim 11m i'éle· 
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v..ntissimo serviyo á pro-.-meb que en tenho a 
honra da representar, serriço pelo qnal agora 
lhe rendo meuos s m&i! sinceros e · cordiae~ 
agradecimênlo~. . _ · .. 

Uma outra ra~ão,e muito valiosa,:aos indnúu, 
a mim e :w roeu illustre eollega da deputn.~o, 
a apresenta-r a. emenda rejejtada pelo senado. 

Como a eamat•a ss.be, :1. tninha 'Provincia. pêr· 
tence infofumente ao numero das pro:vincias 
do norte, que, em períodos mais on menos lon
gos são fiagolladas pelas sêccas ; e eu nilo co· 
nhe'ço, nem n tem de;~oberto meios mais pro
pries, mais conduc~nt~s, senão_ para impedir os 
effeitos dessas terr1Vets ca.La.m1dades, ao menos 
para consideravelmente diminuil-as, do que os 
gmndes reservatorios d'agna.,eha.mados a<;ndes, 
e as estradas de ferro, q11e podem,com facilidade 
<l sem grandes díspendioa levar ao interior á& 
pro'rlueb., QS generos necessarioS para ali
ment~ção das popnlaç~s famintas. 

Certo disto, Sr. presidente, foruulei e offe
reci uma emsnda na 2• diseussão do orçamento 
da agricultura, autorizando o governo a man
dar proeeder "aos est11dos necessa.rios para a 
construcção de alguns açudP.s no sertão da mi~ 
nll11- província. A. camara, porém, entendeu-que· 
não devi& áceitar esta emenda, reservando-•e 
talvez o direito de aceit'ilr a ont.ra que posterior 
mente apresen.tei com o meu collega de depu
taç§s, autorizando o prolongamento da estrada 
de ferro do Natal!'té á cidade do Príncipe; e, si 
eot"' emenda fos•a accit" pelo senado, como tão 
genero•amente foi por esta augusta e amara, te
riamOI; eom certeza dlldo um passo avaatajado 
para diminuir os perniciosos effeitos da sêcca, 
quo.ndo infelizmente c soe ílago!lo Se :fizoBM <ie 
novo sentir nos sertões de roinh~ provinci~. 
cau•ando os m~lea que ainda ha pouco deplO. 
ramos. 

Entendo, Sr. preoidcnte, que • medido. pro
posto. n& emenda a que me refiro ó de indeoli
D9."1'el necessidade, qna os poderes pnblicos dê
vem adoptsl-a quanto antes, para qua depois, 
quando fôrmosfiagellado~ por uma nova sêcca, 
nio sej~m.os obrigados a. fazer d.e~pezas tão eon
sidera.veis como as que foram feitas de i877 a 
i879, c que entr•ta.nto nii:o impadira.m a ruinade 
tantas familias,nem nos evitaram a deagraça de 
•~ber qae concidadãos noseos morreram á. fome. 

Sr. presidente, as nossas províncias do norte 
não silo a.s un_íeas regiões, qne estão sujeitas a 
essas vastas calamidades, denomina.da.e eêceas, 
em ontr.a.s muitas, &lla.s se fazem sentir a V. 
Ex., s~be que particularmente ru Indias ingla
Zls, llão victima.s desse§ grande~ fl.age!los, es
tando averiguado por pessoas muito com~
tontes, que alli, em poriorlos de iO ou H ~nnos, 
succedem-se sêccas mais ou menos prolongadas, 
a por coueg ninta fomes mais ou menos in
tenaas. 

Estes terri1'eÍll "dagelloa, como entra nós, 
obrigam o governo íngler, a fuer enormes dia
pezas, e não obstante &CJ.nelle governo tem 
se!>lpr• a. la.meatar a pardã de ~~::ui \lu o pre
ciosas vidas, ceifadas pela 1om a. 

Ainda nos annos de 1876-1877, quasí ao 
mesmo tempo em que o.o Brazil a.lgumas pro
vinci,.. da narte se deba,tU.m com. wna prolon· 
gada aêcea de tres annos, as lndiaa inglezaa 

v. v.-56 

eram victimas · do mesmo ilagallo, qne dessa 
vez opprimio particularmente a preoidencia 
de Madra•, e s~be V. Ex. , oabe a ca.mara dos 
Sra. deputado•. quaes foram os recursos, que 
mais valeram aos infelizes indianos 1 

Foram as estradas de ferro que existem 
rta.quella presidenda a pelas quaes foram tran
•p.ortsdos todo• os cereMe ds>stinados a matar 
a fome daquella infeliz p<)pulação. 

De uma revista. fran~e~a que tenho, extra
dei as seguintes informações, qne a carnara me 
permi ttira le", I'"""- com e!la.s atilllriza" pro
posições que tenho emittido : 

« Numerooos v·tpores e n~vios da vela, diz 
um artigo da reviata t a que rne refiro, levavam 
aos diqersos portal de Madras e Bombay, 
enormes quantidades de cereaes, que eram 
transpor ti! das pelos caminhos de ferro em suas 
diver83.S estações. 

« Na presideneia de Madras existem qnatro 
grandes linhas ferreas ·: a. dê Ma.drLs a Bom
bay, passando por Bellary, Sholopore ~ Pouna ; 
a de Madr•• a Beypour •ob..-e a cos!a occiden• 
tal, paosando em Yellore, Salem e Pa.lgat e 
bifurcand()ose para. ·Trichinopoly Tanjaour a 
Negapatan ; a. de Ttichinopoli a Tatuc1ll'im 
e Pala.mco~tah, pássando por Dindigul e Ma· 
duré ; uma biftnca,çilo emfun da linha. ferrea 
de Madras e Beyponr, indo a Bangalore, no 
reino de Muore. 

« lntelizmente todas assas linhas slío de ama 
aó via. c cio podiam dar vasão ao transporte de 
todos os eereaes e ao commércio ordinario. 
Além disto o JD.&terial era. in•uffieiente, e por 
isso totl>• as estações achavam-!e accumuladas 
de saccoo, que nO:o podiam eor expedidos senão 
lentamen~e ; convindo entretanto dizer que a 
administMção doa ea.minhos de ferro mostrou 
em tão criticas circnlllstancias um 2elo e um 
devotamento acima de todo o elogio. 
. .. Como quer que ooja, é certo que foram os 
navios e os e&lllinhos.de ferro,eondozindo enor· 
mes quantidades de cerea.es estrangeiros, que 
1mpeiliram ·as pobres indianos etc morrer aos 
mi~Mies . ., 

Foi, pois, Sr, presidente, tendo em vista 
esta• e ontras- informa.çlles, e para de futuro 
evitat tanto quanto ~ossivel as devastações dss 
aêecae, que periodicamente affiigem a província 
que represento, foi para proporeiono.r-lho uma 
facil via de commun.icação e transporte, que 
assignei e_ apresentei _a emenda gne antoriz•':a 
o governo a gara.ntu Juros ao ca.pl\al nece8S<l.rl0 
parA o prolongamonto da. &atrada de ferro do 
N"ta.l ate a cidade do Pdncipe na grande e.irn· 
portante z;ona do Seridó. 

Eston -c onveneide de qne, ell'ectuado este 
prolongamento e Ioga ·quo tenhamos tambem 
uroo. outra lmha ferrea, que, -p~~ortindo do porto 
de Mossoró e servincl.o ao alto sertão da pro
vineia, Yá. ~~oté a vi!l& de Pau de FettO$, estou 
convencido , digo,_ qae , ai D.i!o ti'lermos 
connguido conjurar todos os male• resulta atos 
d~• etioe~~a, tentmo• ao menoa. proporcionado a. 
provincla. do Rio Gnnde do Norte recursos 
muito podaroiOI e ~110 com eerleu hlo de re
dou;Ü' IC[Mlloa mal• • -proporQllea 1111Úio iftfe
riores u que ailtulllrnante tem tido. 

• 
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O Sn.. B liZJIRllA C• VALCANTI : - Í'õde acre- E atando, como ~trecthi!.mente está, hoje re-
scentar- e que bllo de apr_oveit."'" muito ca.pital conhocido, qu~ o torrivol fiago.llo dO: SGCC~>, ll&:ó 
quo so porde pcr' fal\1 d e um& lmho. ferrea . regiões do norte do Imperio, voltà periocliea-

O sn.. TA RQú iNIO o:s SouzA: ...... Acresceu- mente,e ei n&o· quizermos de futuro fazer me.io
tarei, Sr. presidente, qu·~ com ess >~ duas· l i- ru despezaa, n •m saerítioar VÍdas, q,ue n o• 
nha• ferreas se delle nvolverá. a pro<lucção de mi- devem ser mw car:ls, parece, Sr. presidente, 
nhaprodnci~ n811 co~çi'l eo prosper""' ; ~ q a&udo ~ne devemos ir acauteb ndo pouco e pouco 0 

f~ltarem o.s ehuva.s, nos tempo~ ele secca, as llturo · 
populações serão O.cu<lidas f<:cil 0 [>rornptam~n· Não sei . porque não havemos de ir em pro
te, com unia gmnda ocononn<> no tl'mspo•·t~ <le gsndo !Gnt~menlc os •nsios nGeoss:uios para 
,,oneros nlimenticioo, que feito, como tem>1do, impedir. ou pelo menos altenuar, ô:i effeitos 
: ,,,costas de CO\'!Lllos, •ugmenl" Mnsideravel- <lo tlagollo, " qu o me es10u !'eferinJo. 
mént<} as dospez.is. . N!fn ser:i porventura nrus convenlenle pre-

E ' com oft'eito um pont?, pars o qual muito . ven~t· o =1, d? quo esperar qu~ eU e !Ol le pa.ra 
convem a! tender: qua.ndo ha stlcca ,. conduc' entii? P,ropor<;tonar-l he remedtos rnuttas vez' • 
çilo de generc• torna- se difficilim"; ll" f reies tardioe • . . 
ene•recem ellrMrdinariamente; e ainda assi m . Sara porventura acertado, hu!Jlano ~ p~tr•o-
05 anima~s . em cujo dorso se faz o tN nsporte ttc? espe_rAI' q':e ~· popul&võcs do• proVtuctaa ~o 
dos mesmos geileros, nem sempre conseguem n.ot I~ se;am Vtctun•das pela fome, 'Para . ~r:t.<O 
ohogar ao seu de•tino. 6 muitas vezes vio de i- a~ud~r a el!as co~ alguns generoa alunen,ti.cto~, 
~~n<lo as cargas p 1los caminhos. (Apoiados.) dtfficü c dt:<pcndLOslmen.te t:~nsporta~oe f . . 

Com as estradas de forro, porém, se Evit~rão Sr. pres•den~e, o p~olo':gnmento da ~str.ada 
tae• inconvenientes ~ se diminuir& 0 grande de ~erro . do Natal a ctclade. do Pml:Ctpe, 
dispt!ndio, que tanto coacorr!u para a.ug- na .tmpo~\llnte zona do Sendó! tal . como 

. mentar a somme. deipendida .nos tres ultimo3 havta.mos prol'oato '. e~.t .e o meu tll~strc 
annos da sàeca.. quo flagellon a minha e outras cuUega de deputaÇ;"o, e uma · neccsa1da~e . 
rovincia:a do Norte. Li? urgente para. o Rio Gran~e do N~1'18 q11e n>W 

P . . . põde !Ser por mu1to tempo .adtada, sem que se 
O . Sn.. BE2EIUU. c~ \"ALC.INTI : - Cóncorren sacritl.quem interesses 'fitaes, s~m q~e se em-

con!Slde~avclmcn to. barac~ o de~;euvolvimenlo da producção d&q uella 
O Sl\. TARQ11l><IO Dl!l Souz., :~,Já que fallei, provincia. &em que em urií futuro, qu e Den• 

Sr . presidente, tia• dEspens feitas com a ul· queira reiarJar, se ponha em perig o as propriS.s 
timp. aêcea, despez~i que segundo uns elevam· v idas dos meus cODlprovinci~uos. . 
se • sesc:'lnta mil contos, e ; s~gundo outro• a Aecre~co ãindá que •quelliis allutidan\es ja
•&tenta · qu~tro mil , devo dize' em zida• de enx fre nativo, d& que !i.os dá nptieia 
confirmaçã•· daquillo que já. tive oecasião de o rel&lol'Ío do engenheiro fiscal, á que jó. me 
expender eL , uma outra discussib, que essas ·roferi, jazida ·, que tão facil mente poderiam ser 
de•pezos, si l ·>ram considera~eis, muito sen- exploradas, augmentando a riq11e~ da. pro
•iveis mesmo, om rol»y!io ao mo.n estado do · vinoi~, íic•rão completamen te de••Pt'OVOita.d:>B, 
nosso tbesouro. ficaram s1m duv-ida milito emqus.nto niio fór dotnda a pro•i ncia.do me· 
ll. 1~cm das reaes neeess;dades da.s p opü!Açõeà; · lhoramento, por que estt>p çeehun,and'o, . em 
• cujo soceorro for.llll ~~ d~otio.adas. qu~to a linha fen:~a. d;. Natal nlo fór prolon-

E nem ae dig-a:, senhores, quo eSS® iriótos gadA MÓ • ci<L>de do Ptineipa. 
nccidt~n tés, que as g-randes despczas, a que elb E . pelo que tenho dUó, eenhot•I!S, pa rece-m.e 
<l:io lug~t·. do factos novos e peculiares . ao hner d lmonstt:&clo que era fundada; iiu llia1s 
no•so pai2, por-tuanto, Sr. pt•clii.dente V. E1. solidas r~zões do oom publico, a emenda <i.ppro
bem sabe que outros pe.lt·es alo igondmente vi- va.<La· por esta augusta camara. o que in
ctimM da grandes calamidades, c que os re- felizmente o senado entendeil devor S!J.P-
;p~ctivos g'overno1 aio tombem obrig-ados a primit•. . . . 
gostar som~a.~ enor~nes para acetidirom ás po· Tratarei a gora Sr . presi4enfe, de uma outra. 
pulaçlSa•, vtct:mao deries grandes da.gello•. emends., que fqi approva.da pelo seii&do, e á 

Poderia. recordar a:;{ol'a qae .a l rígla.tet'r'a, por r espeiU> da qual tem de pronunCiar-se a camara 
o:easião da fome ·que Move na Irlanda e<it f846 doa Srs. deputados, · · 
e etn 1847,gaàtou a somma de 23,603,525 frs. Esta e!D9nda , s~nhores, a,utóriza o gorverno 
·. Pr eiiro, porém, Ucor~r factO mais rec·ente, a prant.~':j~o• de um l:ápital, qtie ~ é xreàa 
qual o de haYer despendtdo o go~éi'no inglei, a 2.000:UW$ par.!; o proló:o;gaãionfo. da es\rada 
·coo1 . a: sêcca e· a !o~e que em 187'3 e 18i4 de fe rro .<!? Natal ~. Nova-Çruz; pelo válle do 
rtcvtiStaram a. pronnwa de Bengala; a avnUad& t:earã-mtnm. 
somm& de tr~aento, milhlSes-de fn ncos;. eeroa Como osiã. patente, a emendá Vóiãâ~ pelo ee·-
1le cento e vinte mil contos· de réis· da nossa nado. co~tendo urna parte da .que havi a: . . sido 
moeda.. . approv.ad.a por esta· caniiU"&, não comprehende 

V e,. P?''• ~ eatmlra d~ Srs. dep:ztados, ha. de um~~; idéa nova, que houvesse esc:apldo a.os iin· 
v ·r o pSiz; q:ue a qu:nha despendida. oem a ul- .mediai.<» rsi'reeont~nt~• do . R<o Grande do 
ti ma Jlêcca, <JU6. per tra~ ann.,s .affiigill-as prG- Norte, nem e destinada a sati•fuer uma· rie
vioci~don~rto. não· foi ·tão ·eoilsideravel eomo e~ssida® d1': areama. província,_ qa~ ill o _tiv_esle 
~G P!e.en_de.meulear ; e amda que fosse; eUa se· a<~O a.ttendida por . mun e pefo. meu 1Uustre 
·jUSti.ficarm "~piamente pe:la granoou do· fim collega de deputaçãO. . · . . 
_qu l ':' deler:nmon, o de aiha:r u vid'aa, muito A diEeren 'l'!o: entre Jis .d.nàs eiii8Iidi8 é"ôjJ.eiate 
prec•osas de• tanto5 ltr""ileiros. · em que a<!nella qi:le ~àvia sido o.pprõiàd& por 
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esta aogus~&- ca1n11ra, era mais eompreb.onaiva, 1 pede que lodos os dias _s~ fil.çsm coneessõ ~ s de. 
e tendia a eatisfaz~r interesses muito mais e.strad .. ·de Cerro· p:rra outras províncias; ..• 
geraes, muito mais vaatos da provincia que eu 0 Sn. Bxzl'li\RA Cw>.LOA!STI :- Apoiado. · 
tenho a honro do representar. . 

Se ndo a!Uiim, comprehcnd1 a. c amaro. qu~ eu f! Sa. TAaQoL-., \0 DE Souu :-. .. q ue se nu: 
ni.o poaso.dewr de dar o meu voto em fitvor da torl%em·obr.>s de Ieda. ~ so_rto Jlil!"" olla&, e so 
emenda. do B3nado, a qua.l· em todo o caso !avo- quand~ se tr3.t:> da. proV>nC13. do R·~ Gr~de ~o 
roce a. minha. pro~inoia, Gmbor• em proporçõea N?tte 3 que se. quGr attonrlcr '" d1ffice1s con-
inferio•e.• _as que ou deseja\'& 0 ella. tinha 0 d•ções do thesouro. . 
direito de .espera.r da ~ssembléo geral . O Sa; Bzn:an.t · CAVA!.CAXTl: - Apoindo. 

M&S, Sr. presidente, votando como me cum- E para outras províncias que ·j!. têm diveN!as 
pt•e, P"la emen:la do senl\do, o mc11 voto il·:i. estrndt>s do ferro. · · 
acompsnbado do protesto que façO de, em todo 0 Sa . T.onQUI!<Co n~ So~,;o1 : ~ Pois não 
o tempo, amqoanto tiver assento nesta caso., est:i o Rio Grande do Norte em condições de 
propugnar pelo prolongamento d:. estra.<h d~ obter os mesmos . favores _q\le t.ão geaero
f~rro do Nat&la.té o sertão da minba provinoio., s>monte &stão sendo eonc~didosd.s oul.ras pro-
eoo.venc.ido, <.".Orll(\ estou, da que fi essa. UID:l- DG- vincins '{ · . 
co~id..,lo urgente, imperioso do Rb Gt·ande do 
Nor te • . 

Não desconheço -Sr. presidente, mas Anles 
· soa. o primeiro· a proclamar que o prólong•

men to da. linb ferrea do Natal pelo Ceará
rmnm, como foi votado pelo senado, ha de 
tr.<zer grandes vantagena a minha província, e 
só deploro qoe o capital, cnjos j uros são saran.
tido.,sej~ t~o regtricto que não permitta levai' a 
estrada até a rona do aert<o, como é instante
mente r~cll!Jllado por vitaes inter esses dos habi-
tantes· daquella zona. . · · 

Acredito q-c:e, -se houver a neossaaria fiaea
lização po1· par'.e do governo,a garantia d~ juros 
votada pelo lK!nado Mrá inteiramente nominal 
~ o.ào aearre!lri onus para o Estado. E ac"e
dito iBto tanto mais firmemente q:u:.nto estou in
fqrrna.do por pessoas do minh~ provincia,que a 
companhia da estrada de ferro do !'\atai a Nova 
Cruz j:i. esto.va dispost& a construir o ramal pa..::a 
o Çea.rã-mirim, a.inda. mesll.o que não obtivesse 
a garantia.de"juros: tanta é ~ ~erte~a que tem 
a mesm_a companhia d'e q"e a.quelle ramal ha de 
remunerar dev~damente oe&pttal , quo for n elle 
di~ pendido , · . 

.1\...;.m pois, Sr. presidente, o favor, quo a 
~r~!Ueir!l vista pal'ace resultar para a minha 
provinci\1- da emend~ do senado, é mais ll.ppa
ren~ dQ que real, visto - como o proprio eng-e
nheiro fisc3l i_nforma, como a camaro. já ouvio, 
q11a n r endimento do r~utal do Cearli-mil·im 
qarã nãP. ~ó pa1·a o~eio do mesma l'a.JDil., utais 
tieilçlll'à aiilda grand~ saldo pa!-a ser levado. a· 
GO.D.~l!. da linha pr-illeil'al. 

O @'!•ande o 1-e~l favor q~o ~ po<lio. • <levin 
fazer a minha província, era o q\le estava com
prehendido M en>e:(ld$ qt\t foi · regeit3ilo pelo 
!!ênado, e que autorizai·~- o prolo.ngan~ento d• 
estrada de fe rro d<> Nat.U •té a dd~de do P rin
cipe, r.orqw.e só as.im jicaria01 satisfeita& as 
·g-r~ndes neeeseidacl es , de 'l ue já fall~i. só com 
eaee prolonnmentQ seria!O attendidos os. in 
lereases dQS habitantes da zona do sertiio, 
l Ona comprellendida no uistrict? oleiLarnl que 
eu tenho ·n hoDra do ropreaent.ar nest:t ~a1111. 

Conlra o prolongamen~o da. estrtL<l~ de ferro 
io Natal a Ui a cidade. do PrinoWo •. só 118. pódo 
e.bjoctar llé•i,mentl eo.m ~~- critie~s circn!ll
stanci.all. do thesouro . . . 

Maa, senhores.,. não ~ei OOU\a ~· ~h·eumQián
eia~cia theea,u-.; . 8 fll! ta do r~u~~o~ ao im-. 

Sei. St. prC$ÍdéuLc, ttUC ultim.tro;.} nt.o_ toau.so 
pr.l?.ndido formar um ce•·to balan~-.o entre ~a 
despezas, que o EsLJdo f~" com as diversas pro
vincíaa, e as rcnd~s que o !las arrecadam. 

Não me parece entretanto que este balanço, 
cosa conta de de,·c e haver, envolva uma idéa 
?enerosa, que tenda a estreitar os laços que 
devem unir todas as províncias do lmpcrio, 
fazen(io della.s um só todo tiio compacto e har
monico quanto possivel . 

O Sa. BzzEnn~ C ivALCAl<Tl : - São calcu
lo~ de a.yarontii ~ o.zura'foi_o. 

O Sa . 'l'ARQU~to D>:- Sooz" : - l\fu já qu~ 
se preten<le form~r este balanço; indagando-se 
quanw arrecadam a.s diversas províncias e 
quanto com ellas _dispende o Estado, seja·-me 
p~r10ittido neste . aj u•tc do conlaq l<lV&nt~J· mi
ni\~ fraea voz em favot· da minh& pro\'incia ; 
pQrqu~. senhores, se ella nl!o é das mais pro
spel'IIS, tambem nii:o é das que I!lenoa arreeádam 
Jl'l.l':l os cofNo publicos. · 

O Sa. Bli!tE~nA ÜAYAUCA~--rr : .:_ Coniém 
gl'<lndee elemen!Oi d~ proaperidade quo é pre-
ciso deaenvolver. . . 

o· SR. TAaQUJN!O DE Soti1.A: - Pelo o ltimo oa
lan~o do thosouro, que foi · 4istribuido nest:>. 
cas '• r"lo.ti>'o •o ctereicio de t lrr'J-1880, vó-so 
que ~ renda ordinarh ar•·ec.ul:lda. u:>s sag-uiutes 
prOVÍilCiM foi : 
Rio Grande do Norte .• ••...•• _ 21~:634St:l() 
Piauhy . . . .. . • . . . • . . • • • • • .. 154:216.;94i 
Espírito Santo ..... .. . .-..... . ~4 1 :S3if~~4 
Goyaz . .............. ; . ..• • • • 50:121~~6? 

E pqr ahi s e verifica quo n província do._ Rio 
Gr3'1\de dQ Norte afrec~cJQu naquellc c3ercicio 
uma renda maiO!' .qu.e " da~ I>Nrin.oias do 
Pia~_b.y, Espil'íto Sa~to . e Goy01.- . · · 

A tninba. pro\,.iu_cia, port!'lnto1 - nll. a.rrecad~ção 
da renda. pubHca nio é , felizm.onte, a que oé
cup& o a.Itimo legar: · 

Mas, Sr. pre~iu~n te , se não elevemo• aferi,. o 
1.rogresso de um~ provincia. peJo· que e113. arre
clll{a, mas .ntes pelo qu_e ~llo, prQdu'-• fel,i~ít0->u~ 
1 or ver 'l'Ú l1- tnil)b,3 l)«>'in~i~. I\O'l o pouto d·• 
vi11ta 1le s.ul produ_eç.ão, ~CCUfl" lo:;ar j ã llr!l l:l.l)to 
pro~mio.entc enti· ~ a.lgumasoutrasdesuas ir!ll2 -

E' aasiu1,· qnol ref~dndo-rn., ~e:ínpr~- a.o b0:-
1:\nç> relativo ao exerdcio de 1879.-=-1880," ror 
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eUe se vê om qua4to montaram os direitos de 
exportação dos ~renoros naciona.es arrecadados 
_pelas seguintes provi.Dcias: 

Rio Gro.nde do Norte .. ; ........ . 85:8Si$500 
Amazonas . ........... ......... 85:i24 
Cea~·à ••. -.•..•• •. •...• • •.•••. ; 84 : 997 4i 
p..,.ahyba . • . . .. . . . •.• . . . . . . . . . 67:43i 55 
Santa CathiJ.l'ina...... ......... . 39:5 i9i 
Pi&olly...... . . . . . •.. . . . . . . . . . . 28 :5' _ 9i 
Matto GI'OSSO. • • • • .. .. • .. • • .. • .. 12: t5a 
Espirito Santo ........... .... _.. . .•• .. , .. . 

Os alga.claa>oa qae acabo de moneion:lr são 
extrabidos da tabella demonstrativa d3 rend& 
ordinari& arrecada. em todo o impel'io no exer
cício de i879-i880, o por elles se v e qae o 
Rio Grande arrecadou maior somm& de direitos 
de exportação de gene..O. nacionaes do . que a. 
provindas do .Amazona.s, Caará, Pa.rahyba, 
Santa Catha.rina, Piauhy, Matto Grosao e Hs
pirito Santo ; sendo •inda de notar que uma 
gra.nde ps.rte ch U(.lOl'ta~ão dos generos de mÍ· 
nha. prl);rincia. é indirectamente feita pab de 
Pernambuco. • 

Portanto, Sr. presiuenle, a província que 
tenho a b.onra de t•ept•esentar, nil> está em cir
cu!llBtancias tão deef&voraveis, eolll.O se preten
de fazer a.credita.r, nem em condições de n~o se 
lhe conceder o prolongamenw atô o ser~. 
da uni<:> via. ferre& que ella. telll, sem & qpal 
aquella parta d:. ~vincia. não e;)naeguirá 
nunca desenvolver as· forças productivas, de 
que é tão amplamente dotaaa. 

QUAndo vi o •eMdo r egeitar ou &uppriiiir a 
emenda desta august& camara, relativa ao 
prolong&mento da eatrada de ferro do Natal, 
concedendo apellli.S um ramal para o Cear:i.
mirim, o qual, comojá di&Se, não ha. de trazer 
onus so thC83tll'(), coufasso a V. EX., Sr. pre· 
s idenle, que comeeoi. a nutrir apprehellBÕes 
pelo fuLuro d<t mlo.lul provineia . 

Reeorda1·-se-à V. Ex. de quo já. se discutiu 
nesta. casa um projecto, que coneade garantia 
de juros à conatrucçíio de uma estrada d) fen·o 
quo, partindo de Mamanguape na Parahyba, 
deve termina.r no Aoary, no Rio Grande do 
Norte. ~ 

Or&, ai por um lado o selllldo recUBa á minha 
província o prolongamento de sur. via !errea até 
ao sertão, e oi por outro lado for eonoedida a de
sejada garantia de juros para a ••tra<IJ. de Ma
mangu•pe, result~ní dahl que o Rio Gt·ande do 
Norte ficarâ enfeudado ã prol'incia da Parahyba. 

O Sa. BEZBB.RA CA V.!.LCANTI :-E defraudado; 
O SR. TA.RQOINro DE Soou: ...o E contra esta 

cnfeudoç:ío protesto desde já ~e hei do pro
testar. emquanto tiver assento neata eamara 
(apoiadas) e 1.inda. mesmo fóra della. 

Póde dizer~se que o procedime11to do senado 
para eom a. provinci' do Rio Gr~ode do .Nort4 
foi de alguma sorte ell.uitativo, _porqunnto ai 
lho rec11sou o maia que ella precuava, conce~ 
deu-lhe tDdavi& alguma .eousa, o.quinhoando 
tambem a provincia da Parahyba com a ·eon
~euão de . g~_r:u~tia do juroo 30 c~piLal do 
800:000$,. desunado ao prolongament3 da ee
\ra.da de f~rro Conde d'Eu da capital a.o porto 
do c~.oedello. 

Tocando neste ponto, declaro, Sr. presidente 
que não pretendo oppor-m2 à emenda do se: 
nado, que ~utoriz& o governo a garantir jiUOS ao 
capit.af necc•!'a!'i o parao prolonsamento daquel
la estrada, declaro me>mo que Já votei por ~llc 
nesta casa ; mas não posso detxar de reparar 
que uma. llledida, qae não conseg-uiu ser 
approvada 'pelo. caw.arl dos Srs. deputados, 
fosse entretanto restaurodo. e ~doptada pelo 
senadO• 

O reparo que Í&ÇO, ><enhores, 6 tanto mais ca
lJido, qua.nl<l é certo que, ai por um lodo o voto 
do sênado favorece u a provinei~ da Parahyba, 
concedando-llle !l que estl ea.ma~a havi& recu
sado, por outro la.do aquelle IDeamo voto preju
dicou o. província, 9-ue eu tenho a honra de re
presentar, roall'ingmdo .consideraveltnGnte o 
favor, que lhe estava concedido tambem por 
esta augusl~ c&mara. 

Parece, poia, que mais se.attendeu aos inte. 
tessee da Pa~ahyba do que aos do Rio Grando 
do Norte (apoiados) ; e é contra isao que eu 
não posso deixar de protestar·, lamentando que 
a indulgenei.a. do senado para com aquella pro
vincia foos~ prejudicial !I minha. 

Entendo, Sr. presidente, que o prolongamento 
da eotr.tda de ferro Conde d'E u até ao porto do 
Cabedello o!io é incompa.tivel com o pro.longa
mento da linha ferre a do Natal nté á cidade do 
P•ineipe ; o senildo, p)rém, entendeu de modo 
diverso, e ngora só me e<!be appellar para o fu
turo, esperand~ que elle seJa. mais p·opieio á. 
minha provi.ncia. · 

Feitas est:J.A considerações, no intuito de jnsti· 
iica.r o voto, que pretendo dar li. emenda do se· 
ne.do, relativa á garantia de juros ao capital de 
2.000;000$ para o prolongamento da estrada 
de ferro do N~tal pelo valle Ceará-mirim, eu 
Caço os mais ardentes votos para que esse pro
lonsamertto se effectae o mais depressa possivel , 
niio oó porque eUo tem de oervit· ,, zona m•i • 
fertil, mais impor tante o mas rica de minha pro
Yincia., mas a1nda porque estou certo de que~~ 
resultados desse prolongamento hão de eontr·l
buir podel'Oa&mente p ara ll.Ue oe eff&ctue lam
bem o ontro .para a cidads do Príncipe, o 
9.u~ foi etnbo.raÇ&dO pelo voto da came.ra vita
licm. 

F&ço ta.!lloem votos, Sr. presidente para que 
a maia eternpulOSá fis<alinçlío presida à con • 
strucçilo do prolongamento vot&do pelo senado, 
de modo qQe se não eu g-ere o ~pita! neceasario 
p:>.ra essa construc:çlio, visto como estou con
vencido dêque,ti houver s.DGcossaria. E!conomia. 
o rendime•to do r amd do ·ceará-mirim n!io só 
proporciona.rà o pagamento dos juros gar&n
tidoa, maa aind& concorrerá pe.ra minorar o 
onus que já peaa sobl'9 o thesoiU'O com a ga
rantia de juros c , ncedida ao tronC<J da estrad$ 
de ferro do Natal á Nova Cruz. 

Vou terminar, Sr. presidente, mas antes d~ 
fo.zol-o,quero ainda. lavrar un~ roapoitoao proteoto 
contrao voto c!o aenado, que rejeitou· a emenda 
approvada por cst& augusta eamara, autorizando 
·o. prolongamento da linha. ferre& do Natal até á 
cidade do P rineipe ; e, inapirando-me noo: vér· 
dadeirot uteresses de minha prolineia, junto a 
esse proteato, o éolemne compromiaso que tomo 

.-d~, ".mqu•nto fizer parte de& ta eam&ra.,emquanto 
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•• meu• com provincianos me honrarem com a 
Sllll. confta.nça, ~síol·çar-me para que o sertão 
da. minha. provinci~>, o districto qu~ particular
mente repre~nto neata assembléa, sGja dotado 
eom. as duas linhas ferreas de que elle tanto 
precisa, isto é, aom o prolongamento da do 
Natal até é. cidade do Principe c com a estrada 
~e ferro de Mos&oró até i villa de Páu àe 
Ferros. 

Tenho concluído. (Mui to bem:) 

O SR. PR~ro=J: da • seguinte ordem do 
d.ia para. 19 de Outubro de 1882 : 

:t• patte 

Di.scnsiião das emendas do senado ao orça-
mento da. <>gricultur&. 

Continuação da 3• discusoão do projecto n. 
190, credito ao ministerio do imperio. 

i • discussão do proj ecto 84 A,de 1880, limpe
za. de chaminés. 
2~ discusri:~ dos projectos ns. H9, :tiS, 120, 

121, i4B e 1&0, credito5 ao mini8torio da 
agricultura. 
· . 2~ discuasõo dos pr~j ectos ns. 239, 245 e 247, 
crediros ao lllinisterio da marinha. 

2->- dlseus€iio do projecto n. 240, credito ao 
ministerio da j astiça. 

2• dil!cusello do projecto n. 3ii de 18~, cre
dito ao ministerio do imperio. 
Continuo~ d9. :1.• diacllllsão do projecto 

:n. i43. r~cla.mação Tripoti • 
i. discussão do projeclo n. 263,sobro monte

pio do chef~ de esquadr• Corrêa de Mello. 
3• discassíio do projecto n. 219, estrada. de 

fenv do Cr<tZeh·o. 
3• iliscu..ão do p:-ojccto Jl. 209, pr~ten~ão do 

tenente Sontos Rocha. 
3• discuasão do projocto n. 23 A, est!'ada. do 

ferro do Batudté, 
2• discimãc do prqjeato n. 197, estt-ad~ de 

ferro do Donl·a.dinho. 
i • discusdo do projocto n. 47 A, e!trada de 

ferro do Alcobaça. 
i• discassito do projacto n. 130, favores :< 

san l~ casa de mi.!Jericordia da Victoria. 

2• parte (ás 3 horas) 

DiscaSJ!ijO unica dai emendas do sensdo sobre 
o project.o n. 93, casas denominadas E"oneas. 

3a discussão do proje~to n. 19"2, pretenção 
de Andrade Neves. 

3& discussão do projecto n. 75 A, e Zõ7; 
monte-pio da marinh~ e estrada de ferro. 

2• diocuosão do projecto ri ... 249, sobre fo~:ç~> 
naval. · · 

1• discussãO do projecto n. 160 de !880, 
sobre privilegio Moris Weinrich. 

Lev3Jita-&~ a sessão Jis 4 3/4. horas da tarde. 

~ 

ACTA DA 83• SE'iSÃO E)[ i9 DE OUTUBRO DE i88 

Pr•sitl•ncia. rlo Sr. Lima Duarte 

SUUA.RIO~~Bxr&tllril'ITB.-R.&querimoato do~ Srs. htis
boniL, Ca.tTa.lhLl 1\e:r;eodo o :\ll'a.r~ Caminha.-Proposta. 
do ministerio do imporlo.-Bequerim&nto ~o Sr. Ra
tisbo.u .. -<lltDD DO DU..-Rtquarim!lnto do Sr. Es
cra,gnolJc Ta.unay .- 3a di;euuio do projeeto n. 2,05h 
proton,lo ~o tanonte Aprigio dos Saolos R.oba.-{!on
tinua~!l da. dis-cussão d:~.s emenda.s do senado :1.0 orça· 
mênto da ministe:l"io da agrieulLnn. R$qnorim e.nto do 
Sr. Zama. Diseurso do Sr~ Ecz:t~rra Ca,alcanti. .Kncar .. 
ra.mtlnto. Votaçã.a,-continu•ç.ão da 3:~. discuasã:o do 
projBct.o n. !90, creditn ao mltlistorio d.G imperia.. Dis .. 
eurSQ do Sr. Andrade .Fi~lliÜ.:a..-u,GO:iD.L PARTK DA 

OA»SM D O »u..-Diseussio d.o. projeeto n. 93, sobre ea.sas 
tian()mina.das ~Evonea.s. • En~erramento.-3a d.iscUSJão 
do p:rojoeto n. 1921 p:rotenç:te> do tenout.e Andrade Neves. 
Euc&rramento.-3:~ di3cuss5"o do projeeto n. 75 A~ sobro 
monto-pio d;.l. marinha.. Eneomunento.-3:a dis~ussãodo 
prGjecLo n. 2m, sobre moaLu·pio ao~ emprcaados ~a ei .. 
lra.da de forro IJ. PEdrG li. Discurso dll Sr. Atronso 
Ponna-Ordcm do dia. para 20 do Outu.brG de l882. 

A's H hora•, feita a. cbamad,., acbUl-ae pre
sentes OB s~s. Lima Duarte, Ma.tta. Maêhado, Ri
beiro dG Menezes, Leopoldo Cunha, Bass()ll, 
Carvalho Rezendo , Gonçalves de Ca.rva.lho , 
Vieira de Andrade , J uvencio Alves, Manoel 
Carlos, Ro.tiohom., Martim Franci&CG Filho, 
Joaqiim Tavares, SeraphioD, João; p~,iilo, Au
gusto Fleary, Bezerra de Menezes, Alvaro Ca
minha, Moreira de Barros, Martilil Francisco, 
R.odciguea Junior, lnysses Vianna, .E:scn8Dol
le Taunay, Craz Gouvêa, Aleoforado, Almeid~ 
Nogu~ira , Olympio Valls.dão , AtfoiiB() Celso 

.Junior, Souza Carvalho, Theophilo, Soares, Al
fredo Chaves, Almeida Oliveira, Rodrigues Pei
xoto, Lourenço de Albuquerque, Carneiro da 
Roeha., Silviano Brandao, Barão de Canindê, 
Mston, Franklin Doria e Bezerra Cavaleant.i. 

Comparecem, depois de. chamada., os Srs. 
Espindola, Prado Pimentel, Antonio de Siquei
ra, S01xza Qaeiroz Filho, Barãc da Villa da 
Barra, Z~ma, Rodrigues Lima, Generoso Ma:r
quea, Paul11 Souza, Felisberto, Diana, Fer-
nandes de Oliveira, Ribas, José Pompeu, Vaz 
de Mello, Tarqoinio de Souza., Gonçalves Fer
reira, Carneiro da Cunlla, Ildefonso de Ara ajo, 
Alves de Ar'>ujo, Ferreira de Moura, Rogo 
Barros, Per&tti, Maciel, José Marianno e Abe
lnrdo de Brito. 

Ao meio dia, achando-se presentes 68 Srs. 
deputados, G Sr. presidente abre a seosiio. 

Comparecem, depois de aberta a sessão, os 
Sra. Barão dll. Leopoldi~, Andrr.de Figueira, 
Fu.nciseo Sodré, Pas~os Mirandll, Ferreira 
Vianna, Aftbnso Penn&, Rn_y Barbo•a., Ca.rlos 
Alfonso, T. Hen6ques, Felicio do! Santos, 
Manoel Portella, Paullno de Souza, Araujo 
Pinho, Mortinho Conta.gem e D~que-Estrada. 
Teixeira. 

Faltam, eom canoa. participad9., oo Srs. Barão 
d.a Estan"cia, Cantão, Coelho e Campos, Camargo, 
Ca.ndido de Oliveira., Caotello Bl'anco, Gomes 
de Castro, Ig nacio Martins, Jollo Caetano, 
Príseo Paraiso, Pereira da Silva, Silva Mafra, 
SalW!tia.no e Vi~nna Voz. 
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·Faltam,sem cansa participada,os Srs .Adriano 
Pilnentel, Almeioa Pereira., Antonio Pinto, 
~ristides Spinola., Bm·ão de Anadio, ~arão do 
~uahy, Ba•iiO de Ar,,çagy, Bulhões, Cr11• 
Cost&. Pinto. F. BeliS&•io, Gemi<ria.no, Henriq11e 
Marques, Monta.ndon, M~c~Dowell, Pereira 
Cabral, Pompeu, Soua. Leiio, Rodolpbo Dantas, 
Silva Maia e Ulbóa Cin\ra.. 

E' lida, posta em discussão e a.pproyada,_ sem 
debate a. acta da sessão de i8 de Outubr" cor
rente. 

O Sa. i• SECRETARIO :!9. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oflieios: 
·no p>in,ieterio dos nego cios da j osti~a, de 16 

de Outubro conento, . devolvendo, competon
t9~e'n'te informado 1o r.eq_uerimen.'o em que,Ray
:rnundo Nonato Vieira 1brtins, ~x-official de jus
tiça. do antigo tribunal do commercio da pro
vinda do Maranhão, solicita o abono. da grY.ti
fieação am1n•l .de 30()$.- .A, quem fe>= a reqlli
siçào, 

Do Sr. i•. secretario do .. senado (2), de i8 
de Outuh!'U cll.r'rente, coiD.Itlunicanda que o 
oonado ó.doptou e vai di~igir :1. ••ncçiie> impe
Dia! 9.S reaaJU~CS que auWrtzam 0 goverQO a 
manda.r Pcver as CO!ltas de Urias Antonio da 
Silveira, e a conceder a José Agostinho B~r
hosa, agente · dé 2• cla.se da estrada de ferro 
D. Pedro :II, um. anno de lieença para. tra.tar de 
s11a saude.,,Inteirada. • 

Slto li<bs,.,postas em discussão e approvad~s 
aem. debate as,,Ndacçõêa do projoeto D.. 238, do 
1882,. e u Ires emendas ao mesrnJ projecto 
o:íferecidas pelo Sr. Jos~ Marianno, ss'!im como 

·<\ do. projecto n .. 256, de 1.882, e' do sulls.ti
tutivo du Sr. Leopoldo de Bu!Mes ao projecto 
n, i80, de i882. . · 

E' lido e vai a. imprimlr para en lra~. na. 
oriiem dll8. trabalb.Gs o seguint~ · 

ftojectQ 

· N, 265.- !.882. 

E' lido, apoi•do, posto em discussio e appro-
vado o seguinte · 

R~lfUerimer>to 

• Requeiro que oe peçam ao governo, pdo mi
nisterio da ~gric1,1ltl,lra, informações sobre as 
provi~enc~_que _deveriam ter ~ido tomadas pelo 
referido mtmSt!'rJo e. pela presldencJa. de Minas 
Gers.es para pôr termo no Yexame E[Ue estã cau
~ando a companlW;. estr&da <l.e ferro da Leopol
dina. aos viajantes, eobr~ndo aa pass~gens com 
au~mento de 10 '{c, C()nforme foi denunci~do 
no Jornal do Oammercio de :i7 corrente. pur 
distinctos cidadãos, entre elles o Exm. Sr. de
putado Barão d1 Leopoldina. -Bxn i9 do Outu
bro de i882.-Soa~es. > 

U SR. PRESIQENTE :-Tem a pahm;1 o Sr. Ra
ti•bona. 

O Sr. ·Ra.t>isbona pede a pahvra 
para faze-r uma reclam-ação á ·mesa. 

Apresentou à ca.me.r~ um projecto sobra e:-:e
cuções, o qual conlém medidas muito s~lutare' 
e tem sido bem aeglhido por todos que s~ntem 
a neecssid~de de uma lei q 11e regule eeta im
portante roateria. 

Igualmente apresentou outro .na intuito de 
offeracel-o em substitui~ão ao pl'ojecto sobre o 
co!Ilmercio interprovincial de escravos, que 
havia. sido submettido á aa.rnara ~elo nobre de-
putado pelo Rio Grande .do Sul. · 

Estes prajectol não tem tido andamento, e~ 
sessão aproxima-se do seu fim. , 

Sabe que semel~l!te .demora não provém do 
s,·. presidente, que tem desempenhado perfeita
mente os seus deveres, mas da accu.mulação de 
materia:;~ t.aJyez de caracter mais urgente. 

Entretanto &m vist:1 da imports.ncia do as
sumpto de ambos oa projactos. pede ao Sr. pl·e
sidente que colloq ne-os na or<l.em do dia da pri
mtti.r .l sessão, a.~ de q'ge tenha;ru u~ diScussão 
rapida e po•aa a camara encerrar o• seus tra
balhos, . t.enda dado an.d&Dlento a d~as medidas 
tiio importantes e a que o paiz liga o maior in
tet·esse. 

O Sa. PREsmENTJ!l :- O pedido do nobre de
P. utadQ set•i tomado na devida eonsidet•aç:;;o. 

A ~iiSio d~ P!W&Ões e orqenados, tendo 
exa..l,llinado a cópia. da deCJ·e\o de7 d• Outubl'a O Sr. Ca-rvalho Beltlende :~ 
elo cor~an~B an.J;lo, re.ctificando a pen~ão c.pt;c_e- S1·. p~esid~~_te~· ca.da. vez roa.is mo ~on venço de 
<ljqa a A11\0!Lio Bez.~rrn, ~ de pare.eer que se que ao de\ur o pode1· a situação liberal ter:i , 
a.clopte o seguinte projecto: completamente nnllificado a lei de 9 de Ja.neiro 

A a,s,sewbl~a gel"~ J'e~Jve: · de !881, que aqui jó. oe disse valer por um• 
Art. i.• A po.nsão de 40Q TO.· dial'io~ conco- conatituiç;;o, o que realmente, mediante certo• 

çli~"' l!Qr decrat<,l de ~ de Ju\l,ho d~ 1872. ao retoques e executada com sinceridade, ~adia 
s.ol<\a,do. do. ~· batalhãq de jnfantaria Antonio çon,correr muito para melhorar os noi.sos costu
. E·~z~:~, ·e aEp.ftwaQa pelO decreto ~egisla~.i-vQ mes eleitor3.es-
\1- 2:285. qo 11 .(Q Jo,nho de :!873.,.fi"a eleva.dâ · ·Sabomoo todo• o· que foi nesta ·casa a verifi
a. 500 rs. diarios, por ser 0ll' ans; 'e~uda. Nfor- cação de poderes de poi' que ae orgn.nizon o ga
P.l;:lo <l.~q~elle ba.talh&o e não soldad,, con· binelo de 2i de Janeiro, Por seu la"o o governo 
f<WJJ!.~ a> ~e<;lara. Il,O decreto <le 7 ~e Outubro tem procurado )>O~ todos oa Dleio• cavillar nu 
de 1.882. pr9.ti.ca as :malhor~s dhposi~es des!;So !oi. 

~r~. ~·'·Esta. el~vaçãq de )lEIIJsàll ae~:\ paga 'I (.ApoiadtJs e tt<Zo· apoiaqos.) Eu mesmo já. ~iye 
~~'ªª~ a. qa··.·~ d .. q, d .. ~cl;•.~~ 4e ?\i ªe ~u.n4o. 4e i ... ~72. '. o.cc.asião \19 oc. cu par .a a.tten.ção d. a cs.'!!& qmArt, .?.-~ fiel\m ~~vo~~- .'}.~ ài.s.~<o~iÇÕ!ls em gindo uma interp~ão w. nollre m~nistro do 
cgl),1~?."'~- . . · · imperio. S. Ex :·dcêlaroll-DOS que· podiamos.ii-

Sª)3 qas. c~~wü'~Qes. em lB.d.e Q.qt~bro. de car'. tranq11Ul.os. · reiativalll~t~ ã~.!ll~i&ãO do 3' 
1882.-I!defo»so d6 ,ára!.'jo,.-,.,.Sij~ia~a 81·~~- \.districto da. provin~ia do Rio Grande do Sul e 
dão. · - · que nl!o tinh!im íundal!lento as e~nanras que 
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eu então formulei. ·O que é verdade e o quel Espero mais q a e nio ~~ 9-l>af•das a.e in
resultado d(> i' e.sctatinio naquell~ districto formaçõe• que solicito, pedindo-se a pa.la.vr-. 
Q.emonstrou cabalmen~e que eram m!iiB que sobr-e o meu 1·equ.erimento,. 
fundadas esso.s minha< een•lll'li~. Todos nós· devemoo I<! r in teres•• em ver 1i-

Ag9ra, Sr. presidente, estou informado d e 'l. ui dadas estas questões, que tocam tão de perto 
facto ainda mais gra.ve, visto como parte d& aos direitos do cidadão. (Apoiados-) 
:rnagistr•tura a quem a lei cGnfion exclusiva- l\faado á Illella o. meu requerimento. (M 1.4ito 
mentes p~rte mais imporl·tnte ·ao processo b~m ; mui(o bem.) · . 
eleitora.!, o alistamento. Vem :i. mesa, ó lido, a~oii>do, posto em di !I-

V. Ex. sabe que o art. 8• da lei estabelece c11ssio e adiado por haver .Pedido a . p~lavra · o 
de modo claro e terminante que no primeiro S1·. Alfonso Penna, o seg.umte 
dia ulil do me• de Setembro de o:.da """o 
se proceda á revisão do alistamento dos elei
toro~ em todo o imperio, para os fins espe
cificados nos diversos paragraplws desse ar
tigo, disposição esta que foi reproduzida nos 
arts.i6e 17 do respectiro regulam.~nto. 

Não á s6 i~to. Nn intuito de acautelar 
abusos, a lei determinou que o serviço eleito
ral teria pr~ferenoia oi outro qualquer. 

Pois bem; no município daS. Josá d'El-Rey, 
pertencente ao 6o distri~to de Minas Geraes, 
quB tenho a honra de representu, é. poucas 
horas dea(a córta p2la estrada de ferro, o jui• 
municipal Dr. José ·Martins Bastos, ti.e sua 
alta recreação, entendeu que não devia fazer 
ssae serviço, naturalmente porqu~ de nag•s 
níi:o rleve curar o pretor. 

Este magistrad" Mm ao menos procurou sal
var as appa.rencias, mandando affix;,.r os editaes 
convidando os seus jarisdiccionados a apresen· 
ta~em 15eus t·equel'imen_tos,de cooÍormi.dade ·coUJ. 
o art. 6•, § 6•, da lei. . 

Sou ainda. informada de que nos diaa (si ti
veese cutnprido o seu. dev~t) em qúe deveria 
achar-se na sãde do munici~io para ·receber 
essas requeri:ment~• p~rc.orria-o em diligen
cias lucrativas. 

O Sa. ALll!l!lli>A NoGUEIRA:...:. Assim tat~~beOl 
procedeu o j niz municipal de minb.a loCalidade. 

O Sa. C<~.RY.!.L'IIo R.EzENDE:- Não pt-ecieo 
cha.m&r a atton~ãO da cama r& para a g-ravidade 
do facto. Trata·-as da um doa artigos maia im
portsntel! · da lei, e o a huso não póde deixar de 
ser profligado. 

o Sll.. AFFONSO P.e>;NA '-ralvez sejam exa"
gera.d&s as informaçQes q ao V, Ex. recebeu. 

0 Sa. CARVALHO REZJlNOlll :-V. E~. ha de 
verifico.~ que inf&li•oo•mte sâ;Q v>rdadeir"" am 
tod06 g,s sna& pa~tes. (l juiz municipal de 
S. Joo~ d'81-Rei está. incurso no a.rt. i54do co-. 
digo crind nal; e e o. pe~gunto ao.goverll,o,no Cllao 
de terconhGcimento do 8\tent.&do, ai jli l!)llndou 
responaabilisar esse juiz nps termos àa: lei .. 

Maa Dão baet.& o procedimento. erim.inal : é 
p~ecíso ~ue seja sanada a íalta. O abuso com
mettido não póde prejudicar os direitos dos ci
dadãos daquelle muni cipio : por conseguinte 
tamb&IXL pergunto 8() govern.o ~. ~ hyllo~b.ese 
figurada, de .ter conheci~~nto do fac~. já. se 
e1Jiedlram orden• para proceder,-,aa á revi.são 
elethral ne.quelle munic1pio. 

Por ma.is que o gcrverno queira ser benevolo 
para eom esse magistrado, não poderá pre
•cin~r do prooessoa. que està clle sujeito. E' 
~rec\So ~ue nw fique impune Wl sel'io Mten.
t~do. (.Apoíados.) · . 

Requerimento 

Requeiro que o governo,. por intermedio dos 
ministerios do imperio e ds j nstiça infor-
me: 

i.> Si j<i te~e communicação de que no mu• 
nicipio de José d'El-Rai, pertencente ao 6• 
districto de ~!i nas GerMs, deixou-se de proce
d ~r à re1.ioi!o do alistamento dos eleitores n os 
termo• do ~rL. 8> da lei de 9 de Janeiro de 
i8S1 e arts. i6 e 17 do respectivo regula
mento. · 

2.0 No caoo affirmativo, si ja mandou res· 
ponsabil!ssr o juiz municipal. Dr-. José Mar-
tina Bastos, como in curao no art. 154 d<> codigo 
criminal. , 
~-· Tambem n~sse caso, si ja expediram--se 

orden.s afim de sanar·•• a falta,. procedendo-se 
á. essa. re,•ísão na.q uelle m.unici'tlio. 

S. R. Sala das sessões, i 9 de Outubro de 
:1882.-0ar-valho .&ze"àe. · 

O Sr. Alvaro· Ca.:minl:!a :-Sr. 
pr eoidente, u.m facto b1stan.ta gra,·e deu.-se re
centeooent> el!l minha província, no muni
cípio de L~vra.s, facto este que não póde deixar 
de merecer a attenção da. camara e !lo governo, 
redro·me ao atten~.&do praticado. por occa.siiio 
de proceder-se ã ultima eleição para vereadores 
e juizos do P"'~ quo ali foi feita. com o a.uxi.ijo 
da força publica. 

Pare. qne a cama.ra pos~a a.valill!' da in:ipor
tancia dessa occurreoci&, preciso remonw a 
out~a• que díi:o a. !lledida do estado an<>rmal em 
que se llch .. aquelle munictpio. 

Era prcmotor da comarca A .• J .. de Sonza. Ro
lim, o qual, certo dn toleranoia demasiada do 
ac\ua.l presidente da provincia, cxe,ceu a.troz 
pGl'Seguição contra as. influenc.iaa conse~ado
ra.s de Lwras. Ultim~mente, devido a. recla
mações da imprensa, eas3 promotor' que é um 
simples rabulo., foi rel!lCI'tldo para a coiQaroa. de 
Jaguar~~&-rnirim, · . 

Cumpre observar q~e o eleitorado coaser" 
":ador de Lavras comp.5e-se de 52 oleitores1 ·e o 
liuoral .de 48. 

O Sa. R1. nsso1u. : ... .Apena.a qua.tro 4e ·~if
ferença. 

O SR. AL-v.~aa C.umnu.. :-Os·liberaea eeJ:O.o 
tos de qo.e ~erderiam a elei~.ão para vereadorea 
e Jnizes de paz, que so dni.a fazer no dia i• de 
Júlho ultimo, trataram de burlai- os trlfeitos tla. 
lei, e para ee·te fim deixQ.rl!nt dó fazer a :neees·
ssria convocaÇão. 

Tendo a. imprensa denunciado aemelha.nte 
a'\luso,cujo unico. fim Bí~ prolongll!' o ~ande, to d& 
eamara e do juizado ij~ pa~ el;is~n~~. 9 a~tlull 
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presidente designou o dia iS do Setembro para 
ter logar a. eloição que deimra de eiroetnar-so 
na dia prefucado pela lei. 

Cumpre lembrar ainda qne o promotor, _qne 
ha;via. sido removido de Lavras para Jaguar.be
mirim, tendo de ser ·um dos instrumentos do 
p!Jmo que havia sido e~ncértado para. a ~odo 
transe se vencer a ellllÇíío Olll Lavras, pediu e 
obwve de pr811ídente uma licença. de tres mczes, 
~uando apenas. tinha entrado em exercício da 
nova promotor!&. . . · . 

Desde logo a imprensa deJ!.u_nctou os 1ntu1tos 
eleitoraes com que ere solicüado semelhante 
fa.vor da presidencia., isto é, vencer o plei~o 
elsitoral e eontinUB.r a perseguição, que ha.v1a 
exercido em Lavras contra as indue.ncia< eon-
servadora.s. (Apartes.). . . 

Na ve8pera do dia de~1gnado p~a preside":ma. 
para proeeder-ae a ele,çiil>, no dia 17 ~ no1te, 
o delegado de policia e o comma.ndant~ _do des

. ta.camento andaram em p•s•eiata e servtt·am-ae 
ele outro• meios de intimiclação contr& o elei
torado eonse~vador. 

A despeito de tudo no dia seguinte os. e~e~
tore• <»neervadores, em .!In mero de 52, dingt
ram-se li """"-· da <lalllar• municipal, C~:fim de 
de~r :na urna os eeug votos, certos de que 
achariam: n~ lei garantiu su:lficientes para seu 
triumpho. 

A lei e a maioria, porélll, nio for&m oufll
cientea. 

O Ss.. ALvARo CA~tmBA.:-Para oonstestar a 
oxistencia. do 1\>.eto criminoso os 52 el~ítores 
eonJervaáorea ..• 

O Sa. RATISBONA.:-0 nobre deputado está 
referindo o que leu no jornal do seu partido, 

O SR.. At.v.ARo CJ.X[l'!BA.:-Vou re:sponder ao 
nobre deputado, <J.Ue creio nõo oe &ellar bas. 
unte inform~do de.te facto gravíasimo. 

O Ss.. RoDRIGUEs JuNroa:- Estamos ouvindo 
a V. E:s. com muita atlenção. 

O SR. ALv.uo C.AMII!a:A:-Os 52 eleitores 
conservadores,re~ito, que tillham. sido coagidos, 
com mais oito c1dadiios importantes da locali
dade, desde logo protestarem contra semelhante 
attentado, referindo o facto tal qnal se tinha 
p~ssado. 

O SR. RouRlGU.l!:s JuNIOR : - Elles natural
mente quei:s:aum-se e o processo dev-e estar 
afle"to á. jnstiça . 

O SB. ALvAao C . .UUNIIA :-Esse prol<lsto. 
cnja integra. pretendo inse;ir em meu discurso, 
p!ll'a o que peço licanç~ a. e&m~ra. qu~ me ha 
de dispelll!8r de Bua. lettura, f01 publicado na 
imprens.. da. ~•pita! de ~ yrov~ncia. A 
imprensa offic~al e a sem officml, tato e, o (1 ea
retz.se e s. Ga::eta rto N Qrte, ~rgãos do partido 
liberal, procuraram justificar o procedimento 
dos liheraes "de La.vn.a, rna• sem contestar n 
facto da intervmçio da força publica no re
cinto onde se procedia à _elei•ão. 

O Sl\. M=N:- Quem peNle a eleição 
aemure protesta. 

6 'si\. ALvAP.o OA.MINn:- Eis o protesto .. 
que me refiro : · 

Tend<He proéedido a eleição de =eira pa• 
eifica na oecasião d& apuração a mesa collocou
qe fó'ra do alcance de toda a fiscalisação, de 
modo que a• cha\>'" cons~rv~dGrJI.!I, que eram 
alias batidas e ttnham stdo entregqe~ a boeca 
dtt urna !Vim de evitar-se qualquer pretexto, 
fOram lidlil I:Om troca f~udulenta. d~ nomes, ELEIÇÃO DE LA TRA.s 
dando ... e ""' candidatos libaraes votoe ~ue "ram "'Nõs 11-baixo a.ssignadol, eleitores desta paro-
destinadollsos candidat.:J• conservad_o~s ; a:~gim cb.ia e memt,:oa do ,partido co11servador des!e 
esta..; que àe'riam 16? eleitos vereadores por 52 municipio, vimos protestar contra o procedi
votos, n4o c foram, ao pos~ que a.quellea ga- manto ~lta.m.enta eriminoBO da. mesa eleitoral 
nha.r&m a eleição tanto da vereadoreo como de desta mesma parochia, e. q 11al, por ooca~i~o, -de 
j 01ue• de paz, tendo um oleitorado inferior ao proceder 11. eLeição da ca.mara deste mutuc1p1o e 
conservador· oos juizes de paz deste districto e da. Venda, á 

O Sa. RonaiGUEa JowiOR :-V. El. ja dá o Msa íé, e por intermedio d~ mesiLrio Ma.noel 
fac lo como provado ~ 1 Carlos de Moraes, por occallil.o de proceder & 

o sa. ALv-Allo c.unNBA. :-Responderei a ~~uraçlo davotação,_fizeratroclt.l' os nomes dos 
V. Ex. em oeca.si~ oppOl'tUna- ' ( JlllZeS de pnz ~O ]!l&r\1d0 COM~rv.a.dor,lendo-Os em 

· _ favor dos candidatos do seu part1d0 do me.emo mo-
Desd~ logo levantou-se reelamaçao por parte· .do por que fez ares peito do elei~r Manoel Anta

dos olc1torcs conscrv .. dores, que. oe. aeho.v~m Ilio Correia FaveUa, de quem tirou al~ul:'s vo
to. d<?B pres~ntes ew numer~ como Já. d.1sa~ de ~2, tos em fa~or de outro com o fim de preJ.udic~l-o; 
pedmdo:quê, llina vez que amda n!Lo tmb&m s1do e estes factos &cham-se provados desde quando 
queimadas .as cedula~ que se a~bavam sobre a vinte eleitores conservadores, votando .no me a-· 
mosa,foosem ellas venfica<las,_Vlsto qne o resnl- mo Favella para vereador, r~cebendo as chapa. 
tade seria favoravel ao partido cons3rvador. Zl8 bocea da urna, mu<to de proposito, comtudo 

Nessa oceasião o delegado de poli~ia e o com- em resultado o mesmo Favella· só obteve i7 
mandante do deotaeameuto, que estavam de •:otos ! 
aceórdo para apoiar o plano de fraude, inva- Além disto tOdos oa cincoenta e doas· elei
dirom com ,. força publica o _reeint~ e, de bayo- tores nós a.baixo a,ssignados tendo votado em 
·neta. calli.da, _fizeram exp.ellir o _ele1lora.do cou- quatro nome• p&ra juizes de paz, do m.eamo 
servador, queunando-se 1nCOl!tl~4nte e açoda- modo saccedeu CJ.Ue na apuração os quatro .can
da~ente aa eedula~, qu~ constltul3m o corpo •e did.atos só tiveram quare~ta e oit.:J vot~s cada 
dehot.:J e eram. a. pr.ova .trre_cu~aTel do attenlado mn, ao paaso 'llle 06 ea,11didatos lLl>er.g.es 
·que se acabava de pratJ.eat". q_ue apenas ti-.eram 48 votos, dados lambem 

O Sa.RoOIUGUze lUI!IoB.:-Ja se procedeu a na boeca da urna, eu1 rssultado . o me-
inquerito a respeito do fa.eto t s~~orlo ManOilL Ca.rloe, adráde eseolh1do, &l'-
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ranjou para cada um de se<1s co-religionarios 
cincoe!lla e do~• vol:.os-! 

o escand ... lo subi11 d~ pQnto •o ser collocada 
dentro do recinto rl.1. c:1.sa da cam:tra.. mnnic.ipal, 
ondo corriam os trabalhos eleitoraes, ~ fot•ça 
p ~blic~ aqui destacada., toda de bayoneta ca.l&da, 
com o fim de s11tfocar os noss~s reelo.mos, sendo 
tudo du·igido P'lo ~&lBgado de policia, Vieonte 
Tei~E>ira Mondoo, o qu:U ameaçava com pr!são 
aos cidadãos, sendo qne jã na noite de hootern 
0 IJ]esmo delegado, à frento de. uma pass"iata, 
o.tr~v~ssàr:l as ruls desta villa em sons assus-
tadores. · 

Ao correr da eleição levantámos diversos 
protestos, reclamando que a mesa eleitoral · es
uw> sepsrada ã mais de duas b~a~.as da nós 
eleitores, e q,ue não podíamos portanto Ítlilpa
cionar seus t~abalhos, bem como que as ced~las 
de'lia.m ser tiradas da urna o contadas uma à 
um~, e em tudo fomos de!attendidos. 

J~ •nt~s da apuraçii:o da eleição os liberaes 
doclara.vam que ~m ca.sJ nenhum tríum.p~ari~
mos na eleição e:nbm>. fosse rQ!=QD.hecida a nossa 
maioria. 

O qu~ leva!llos dito pr<Jtestamo• provar, 
o por ora da alto da imp ,ensa cham~mos a 
~tla n,ão dos poderes competentes para sexn~
lhco.t~• sbsw:do,. 

Villa de Lavr>lS, em i8 de Setem',Jr"o de 1882. 
R.aym undo Corr<Jia Lima, Honorio Curi"eis. 

Lima, Antonio Lui2 Ferrsh'S. dos .Santos, José 
Joaquim dú Msria Lobo, Francisco das'C~aga~ 
Be:<erfa,Fausto Correia de Araujo Lima,Manoel 
A!a:undre do Nascimento, Pedro Gomes de 
LilllA, Victor Pinheiro Torres, João Co>•reia Bnr
hos:t Lima., Antonio Ferreira d~ Araur.· , João 
Fro.ncisco Leite, L ui?. Gonçalves Macia , Beato 
Alves Torres, R11phael Leite Tei:l:eirs,Domingos 
J""e da. 011nha, Antonio Monde• d > Oliv&irn, 
A~tonio Lni• àe Sant'Anlltl Junior, Mnnoel 
D~arte de Passos. \'s.ldivino Leite Teixeira, 
João Baptist>. de Almeida, João Gomea do Lima, 
Yiconta CarnQiro do Aquino, Ric~rdo Gomes de 
Uma, Alexandra Mnnool do Oliveir~. ~noel 
Antonio Correin Favella, Jo!ta Correia Lima, 
1os~ Ale~andro da Oliveir" Antonio Bozorra da. 
Sil~, ~hnoe! Trajano de Souza, Alc:tlindro 
GotMs de Lima, José Fui'\S.<Io de MeneMs, Be
nooicto Gomes de Lim1, Daniel Antonio de 
Souza, Jo't'll.ncisco Gomas do Lima, Eduardo 
B~L:ptU.ta.de Cuvalho, Pedro .Antonio Gon~.a.l
ves, Ro.ymundo Rodrigues Lima, Luiz Gon~.al
vos de Oliveira, Autonio lhphael da Silva., 
Qniríno Pessoa de Araujo, Ricardo de Souza 
Ribeiro, Francisco Martins de Barros, José Ta
varos de "Ménezes, Jo~é Antonio do Nascimento, 
Antollio Clemente de Oli velra Netto, Ao.tonlo 
Thomaz Bezerra, Vicente Gonçalves de Oliveira, 
Joaé Alves de Souza, J0116 Francisco de Sam
paio, .losé Ferreira da Silva, AI>tm1io Gonçalves 
da. Silva., Joaquim Gonçalves da Cosi:>., Joaq11im 
José de Oliveira.- ~'elix Aleundre de Alm.e1da, 
Francisco da Silva · Marque• B~zerra, Fran
cisoo Gançalveo de Oliveira, Felix Soares das 
Neves,Raym.undo Carneiro de Oliveira,Antonio 
Leite de Oliveira.,. 

0 lll\. ALVARO C.ut:!N!I.<:-.M.eus senhores, 
<i de.,neces.,.,.io recordar que pela lei :tctual, 

v. v.-57 

assim como peb. que,foi revogada, a iaterven~ 
ção da força publica. llO p>·oeesso oleitO!'al em 
quolquer hypothe"" 6 Ulegal, e sobretudo 
quando o eleitorado conservador, em numero 
superior :~o liberal, pedia pura e ~implesmentc 
n verificação das cedulas que ainda existiam 
sobre a rncsa. Não havia. Mda ·mais simple~; 
êntrotan.to, era preciso levar ao cabo o plano 
que est:~vn concertado, de vencer á. for~.a ; era. 
preciso auxiliar seus :>.utores com a~ b:~.yonet&s 
e com arm~s embalhdas eonforine diz o Pedro 
Segundo .•. 

O SJt. RoomGUE' JoNioa:- \7• Ex. está fun
tasiando. 

o Sa. ALVARO c,,l\JINH.~ :-'- Não estou fan
tasiando, refiro os factos que •e deram. 
os~. RA·riS!<O:O:A :- Bsl~ dizendo o que leu. 
O Sa. R:mxuGUJIS JumoR :-Dapou,· a!lo tenha 

duvida1 ha t:rihunaes parJ. con_d-amnar 09 crimi
nosos. 

O Sa. ALVARO CA~UN!Ll :-Oa jornaes, quer 
o da parcialidade do nobre deputado, quer o da 
outn parcialidade, não nega.rn o fa.cto da ím·ça 
armada~ o que por Ri só hasta pa:ra. constituir 
um ~ttentado grare. (Apartes.) 

O que mo.is ê de nota1·, é qn~ foram funccio
ll3J'ios publicns q~e se encarregaram de pra
tiear esea fraude ; ó collector Manoel Carloa de 
Moraes foi o escolh.ido p:lra ler as . chaprul e 
trocar os nomes dos candidatos ; foi com seu 
concurso to par i.uformaçllo do e.t.-prol!lotor de 
Ll\TU, actualrnente de Jag-uaribe-mirilll, chefe 
de caball:J., quo ~e pl'aticaram reyoltantes frau
des e ~iolencias. 

O kcto quo dcnu!:!c!o d augusta calll:lra e ao 
govemo tem t·mta mais impor~ancia qua.n\o se 
deu g11o.si ás b 1rb~s do chefe de policia., que ti
nh~ 1do á cotnarc& do Crato tomar conhecimen
to de facUl t.s.~nbem !lr&.visaimo de h"ve~ o Fro
molor publico invodido um cQrtorio e raaS'Ildo 
petições da rocur~o elcitor .• l: Ln1'raa não !ic~ o. 
gro.nde distancia do Cral:.o, O partido liberal nn. 
província do Cear:l. ostd tão conv~ncido de que 
o Sr. S~~oncho Pim~ntel páOtUo com todos O$ses 
alm~s ("i!o apoi•ctos), o de que as providen
cias quo toma apparentemento silo a pena• po.ra 
j11atiftear-s, perante o gov~rno, que não heaita 
em ir repl'odllziudo todoa os dias es~e• í~eto•; 
de sorte que ai medidas energica.s. 8Q provi
danei as severas nlo forem toma.d~s pelo gover
no imperial, n~o e>tã longe o dh <loJII que as 

. elei>ÕC$ alli se façam a baca.Jllute, como :se f a~ 
zi.:J.m outr"ora4 

O SR. Rool\rGU.E~ JtrNroa d& utn aparte. 
O Sa .• U\'.A.no CA!IUNHA: -O ?artido de 

V. Ex. é que está dando esse• exemplos no no
vo regimen4 

O S!t; Rooli!GUJ<S Ju:rnon : - Isto é o que eu 
contesto. · 

O Sa. ALVARO CAMINHA :- Não pode contes
tar o facto, que se deu ha pouco no Crato, de 
serem nsgadas petiçõ2s de recursos pelo orgão 
da jo.stiça. publica.. Esse ftcto que acaba de 
dar-a~ em Lavras, de ser snpplantndo violen
tamente o eleitorado conaervador, que secon
fe~ estar em maioria, pelo partido liber•l em 
minoria, não ê menos gra.'fe. 
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o SR. RouRIGUEB JuNIOR:- Si houve abuso discussão o adiados por haver pedido a; palavra 
devo s•r punido; não ho_'lnesllio nenhuma; o Sr. Ra.Lisbona,os seguintes 
estou de perfeito accórdo com V. Ex. 

o SR. ALVARO c . .,!INl!A:- Que hou;·c abuso 
e qne deve set• punido nilo h:> duvidl). ; mas que 
ha. de ficar impune e incontestavel para rp.im e 
para. o partido liber,tl, que está convenc1do de 
~ue o 81·. Sancho Pi mente! pactuo com todos 
esses abusos (contestações), e só toma provi
dencias para inglez ver. A verdliclc ã que. vai 
tolerando tudo üao sem usa.t"" dos CorrectL vos 
~ue os factos redamão. (Apartes.) 

O Sr. Soneho Pimentel não podia, por exem
plo, ign,,.ar que o Sr. Rolim, ex-promotor de 
!Awras, que havia exercido p er>eguição contra 
os cOnservadores, !i pedia uD.lo. lieonç.n. por 
tras mAzes logo depois de te;L· entL-ado no exer
cicio da promororia de Jagua·,ibe-mirim, em só 
para ir praticar em Lavras essa> e outra.& tro
pelli.a.s. 

Uw presidente moralisado não concGderia se
melhante licença, sobretudo em vista dos ·pre
cedentes,e não tendo o promotot exercido o seu 
novo cargo na~ uma sem~o.a. · 

0 Sa. RoDRIGUES JuNroa:- V. E~. està con
j ectur~ndo. 

(Ha outros apartes.) 

O -SR. Ar.vARO CAMINHA:- VoLI agora oc
eupar-me de outro facto 'que demonstra não 
haver lei no C 1ará., quand.o a ~n!l. Gxaenção é 
COil~raria aos interesses de a.g-~nte.s eleitoraes, 
do chefes do eaha.lla do rartic!o liberaL 

Relil·O·Ille il.o factD de sor ~iri.d~ hoje mantido 
no loga.r d~ administrll<!or d.. mesa de rendas 
do Aracaty o Sr. Porfirio Sergio Saboia, pro
fessor de latim julJilado, e que o Sr. s..,_r-,.tiva, 
por aviao d·, 20 de Ag-ooto de 1881, de~larou 
incompatível pnr11 o carg-o. 

Aq11elle professor de l•~im aposentn<lo, não 
podia exerce•· emprego olgu1n de faz >nda, con
fal'me o tem declarado o deoreto n. 4153 de ô 
do Abril do 18GB, "'r L. 17 o :>visas ns. 459 de 26 
tle Ou LulJro do 18i5, n. 239 do 20 de Abril d G 

1878 o n. 67 do i O Fove•·úo ue 1879. 
Coriformando-so · com disposi~-~es da lei e 

destes av,isa;, o S1·. coneelheü·o Saraiva, pelo 
citado aviso de 20 de Af:OsLo de i881, declarou 
á presidencia. da. provinda do Cead. que aq uelle 
adruinistradot· da mesa de· rendas devia dei:<·1r 
o exerci cio do cargo. 

Entretanto, como ê ne ~essa.rio g1·atificar 
n.(1nelle p:rofes.sor, qa.e tem .serviços polit-icos a. 
uma fracção do pa.ttido liberal em minha P''O
·vincia, e. continUa:,. ser sophismada. & execução 
do referido aviso e aLé h~je se conso.rv• o pro
fes•or jubilado no e:ocercido do refel'ido em
prego, con~ra disposição lll:l.nifesta da lei .. 

Eu, pois, à.ir1jo à mGBa. os doua ~âqueri
mentoil que passo a ler, aguardando os escla.
reeimentos ~ue forem fornecidos ou a. discussão 
qu~ se abrir1 pa.ra. ~ntrJ.l' em mais lllllplo des-
envohimento do usumpto. (U.) . 

Vem à mesa, sào lidos, apohdos, poetos em 

Rsqworimant~s 

Requeiro que pelo ministerio do imperio se 
peçam informaçõ~s a respeitD dos f•etos qu~ se 
ac~bam de dar em Lavras, província. do Ceará 
púr oecasião da~ eleições que alli se fi.1.eram n~ 
di~ i8 de Setembm para vereadores e juizes de 
paz. . 

Sa.la das sessões, 19 de Outubro de i882. _ 
Al1>aro C(J.minha. >-

Requeiro quo, pelo rninisterio da fazenda 
sê informe sobre os motivos ~ue tem tido a ]lre: 
sidcncia do Ce.rá, para de1"ar de cumprit· 0 
aYiso de 20 de Agosto de 18~!, pelo qual o Sr. 
conselheiro SaraiYa, ex-ministro da fazenda, 
eouformando-sa eom a disposição do art. 17 do 
decroto n. 4-153 de 6 de Abril de 1868, e avi•o2 
ns. 4~9 de 26 de Outubro de 1875, n. 239 de 
2() de Abl"il de 1878 e n. 67 de iO de Fevereiro 
de i87Q,deolarou"illegalauome~yão de ulll pro-
fessor jubila,Jo para o clld:'go de administrador da. 
mesa de rendas no Aracaty,que ainda. haje con
tinua a. ser e~ercido pelo refel"ido profeseor. 

S~la. das sessões em ill de Outubro do1882.
Aivara C'ami,.ha. 

O Sr. Ra-tisbona (pel(J. o~dein) re
quer urgencia por 10 minutos para. na i• sessão 
reponder ao Sr. Dr. CnminhA. 

Consaltada a casa, ó a urg-encia cunccdida. 
Acha.'ldo-se na ante-sab o Sr- ministro do 

ímperio, que vem apresentar uma propost.a, é 
introuuzido no salão com todas as formalidades 
do estylo, e toiu assento na mesa á direita do 
S1·. presidente, e le a seguinte 

Proposta 

A~gnstos o dignissimos s~nhores represm
tontos da n~ção. 

Preceituando o art. i8 da lei n. 3Qi8 de 5 
de Novembro de 1880 que o pagame'nto de di
vidas ele e:s:ercicios findos será. feito sómento 
dentro . doa credito o Yotados nos dift'arentes 
l'erb~>.s das leis de orçamento doa respectivos 
ex:ercicios, niío pôde o govm•no autorizar o das 
dividas. dessa. nnture•a, n~ importancia de 
23:27 4$328, mencionada.• na relo.çiio junta, não 
ousl:mte existir saldo sufficienteno credito desti
DflllO i'a"" tal fim,visto que as verbas dosexerci
cioa. a que ello~ pertencem nílo dei~aramsobras. 

Para occorrcr, pois, a.o pa.ga.mento da!l refe
ridas dividas, torna-se neceRsarisr nos. termos 
do citado al'L !8 da lei n. 301.8 de 5 de No
vembro de tS!lO, a autorizaçio prévia do podei· 
legisla ti '10. 

Venho, portanto, em nomo de Soa Mage•ta.de 
o Imperador, •llresentar-IIOil a seguinte · 

Proposta 
A1• t. 1. ° Ficfl. o minigt.e!-io dos nGgocill!\ do im

perio autorizado a mandar pagar as dividas de 
exercicio11 findos, na. importrncia de 22:487$125, 
mencionadas na relação annexa. 

Art. 2. o Revog~m-ae "" di•posiçõeo ern con
trario. 

Paço, 17 do Outtll>ro de i88~.- .Pectro Le(J;o 
Vol/oso. 
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1\II:L!Ç:Í.O DAS DIVI!>.~S D'!: ICXlli\CIC!OS Fl?ID()~ CUJOS PJ.G.\M>lNTOS, NOS T>l!UJO. DO AAT • 18 l>A 
LZl N. 3018 DE 5 Dl!l NC'VI!llBRO DB 1880, DEPE~"DF.>t DE CO"OI!iSÃO . DI! 'FUNDOS PELO 
PODER LI!GISLA.TJVO, VIStO N:Í.O TI!!R.EM AS Rl!SI'.!:CTtvAS '\'1l!lBA8 D'!:l:tADO sOS!lÁS 

.Creàor~s Imp~rtlln- Ollse•·~aeões 
c1a ~ 

---~-~---

~~=c A.ranjo .••• ~2$500 Grotific.tção_- nddicionru por c<>ntimu•r =-=
~;U.tcrio por mais de 25 :l.DDO>, na quolidad& · 
de lente da fncuBade de medicina do. Bahia. 
relativ-a ao período deeorri.lo de iO de De
zembro de 1879 ·n 30 de Junlio do 1881, oxer
cicios d~ 1879-iBS() o 1880-:1.881. 

Dr. Rosenclo Aprigio PGreirn Gui-
m~rães ... ...... .. ........ .. 

Dr. José Alvo• de .Mello ... · .. . •. 

Dr. Francisco Xavier Pacheco . .. 

Hygino Gonçalve• Silveira Rollin 

4oci:;o00 Idem idom de 1 da Julho de iSSO a. 30 de Junho 
· <I e 1881, exercício de 1880-1881 • . (I:" :><a pa

gamento de ~;ratificação correapondeo.te ao 
exereicio <le 1879 - {8S() J\inrl" nio foram 
concedidos os ftmdos pedidos ao poder l egia-
~~ . . · 

234$480 Oratificaçãa pela. accw:nulaçio das íuncções de 
prepar •dor .e d3 regenci:t d• cadêiro. de pb.y
sico. o eb.imica. organioa ds dib. facnldade no 
exel'cicio de i873-tS74. 

530$000 Idem ?0'' sar<i~.o• praalados da 15 da Abril a 6 
do J=ho do· 1880, exnrcicio de 1879-1880, 
no lo.z:u-eto do JlOrto de s. Francisco, erovin
cia da Santa Catbarilta, por occaatiio da 
epi~;;rnia. da fcbro amat•ella que alli mani-
fe•lou-se. 

i83.;ú00 ldero pelo curativo de indigentes em Chjaiei
raa, provincia do Rio Gt·ande do Norte, om 
1!179, osorcieio do 1878-1879. 

Chmsra municipal da cidade de 
CAmpo$ . •..••.••....•.. . •.• . 16:72/$4-12 Dospu~o. foi la com o tmlllmonto de indigontos 

:u·ommoltirlos do vnriol11 noa cxorcieios do 
11f78-187\J c 1~79-1&!0. 

Camara municipal da vilh do 
lguas5tl. .... ........ .... . . . . 

.Rio de Jtmeiro Gas Company U-
miteà .. ..... . ....... .. .. .. · 

Companhia n~ion:ú do n:wo~çiio 
a ,-apor ................... .. 

Es~t·ll.<la de ferro de Cànts.gallo ..• 
Companhi~ d~ navegação n vapor 

e cstrad~ de ferro de Pctropolis 

B. L. Garnie~ .. ............. •. 

Rio de Janeiro Gas Company Zi-
"~lteà ... ............ . ..... . 

818$820 ldom idem no axol'cieio elo 187\l-1880 •. 

1 :297.?400 Gn2 con~umido no imporia! ohMorvnt.o t•io do 1 do 
. Oulllbro do 18i 0 ... 30 do ohlllhO do !880, ox

e.rcicio elo i87Q-1~0. 

450$000 i'll8Siljl'on:. <ladns n immigranto;; ao cxot'eicio 
do 1879-iSSO. 

371$430 Idem idem no e"ercicio de 1.880-1881. 

R52.~01JO Idem a bntns e nluron'>S da escola polyl.cehn!c:. 
13at ~:s;ercici(r.; praticos no cxcrcicio. de tSSO 
- 1881. 

650$900 Livros fol'necidos para a hlbliotheca· d• escoL!. 
.poly techllica em. i SSO. . · 

1.36$276 Gaz oon~umido ·no editlcio da ca.maro doo depu
tados no 4• t~imestre de 1880 e i o e 2• 
de i SSi. 

23:274$328 

--------------------~------~-----------------------------
Terceira directoris. da secretari:t de est:ldo dos negocias do il!)pct'io eu1 30 de Sctom6ro 

de 1882.-0 director, Dr. J. J. de CmllpoS da Cosi~ d.e_MeM;ros c .{U/uqt<c!i'q«.:. 
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O Sr. ministro ratiron-se eom as furJilalidádes 
do estylo. 

ORDEM DO .DL\ 

O Sn. EacMG"o~Ll': T.\tJ:-iAY (pda ordam ) 
pode a inversiio da ordem do dia para CJU9 se.i a 
discu.tido en primeiro logar o projecto n. 209 
relativo M i• wnente AprífP.o dos ~nUJs Roeh?O. 

E' approvado. 
Entra em 3" discussão o projecto e é appro· 

vado sem debate e remettido :i commissão de 
~edacção. · 

Continuaç.ão da. di:~cussão unica da.s crocJHla.s 
do seuado ao orç1monto do n'lini:slcrio d:t agri· 
cultura. 

O SR. ZA!IH ( pela .ordem ) rC<(UCr c a 
que 111! emendas sejam discu-camara consente 

tidos em globo. 

O Sr. Bezerra· Caval~a.nti : 
-Sinto, Sr. pl"esidente; a. me.~m'l, seRão maior 
necessidade, que o meu nobre collega de de pu
tação pela p1·ovincis. que rep1·esento, de fazer · 
alg11mns íl~erva.ções relati va.mente ã- emenda. 
q a.e a. presents.moa, c.o.níerindo ao s o,•erno auto
rização p1ra o prolongamento da. estrada de 
ferro de Nalil.l a Nova Cruz até a c~d:~de do 
Príncipe, emenda que cabiu no sena.<lo e' foi 
a.lli em 3• discussão substituída. por outra autô
rizanli~ com o nome de prolongamento um 
sinples ramnl para o valle do Cear:i-mirim, 
tendo aid~ na diecuastlo desta c pelo ~eu autor 
a nossa tamda de absurda. 

Pela inseri rção que estava fei~a, devi& to; 
car·me a palavra em primeiro logar sobre este 
assutn·ptu, porque o nobre deputado, meu dis
ünc to eollega, ·não estava inaeripto nesta, mas 
nn discu9sio de Ul1l dos cteditoe do ministerio 
da. agricultura. Estimei, porém, que o illustre 
deputado por Pernambuco lhe houvc1se cedido 
o aeu Jogar p~>ra falbr ant<!B <lê mim, por'luo 
!las i m ficou a minhn 11\rofn. ma. i~ roa11mida, o 
\·ejo-me dispenBndo de cit1r o inserir em mou 
discurso trechoa dos rclntorio8 d~ agrlcutturn 
IJ.Ue o nobra deputlldo hontom ciloLL, o eluci
dam a. quoaUo com inteira o dcci•iv<\ proco· 
dencie.. 

Antea de entra.L' pL·opriamente na me.Leria du 
emendo.. ea.ba-ma·la.met\tll\' uma voz m~is, c1ua 
entre nO!Il\\uitas causas se façam ou dob;om 
cle f•zer por meras eonsid.~raç15ea c mntivoJ 
poasoe.oa, om detrimento da& considm•ações do 
j uGii'l" e do verdadeiro interesso publico. 

ApregD~~-Se que ·o aenl<do não fa~ politic:.; 
mas·infélizmen!(!. fa~-se ~Ui alé a pe 'J llena po
litic:t das intrigas. dos odios e manejos pro
vineiaeo ~ (Apoiados.) 

O nobre senado~ gue occupa. a ci).(jeira da. 
l'epres;n\!.ção pelo Rio Grande do Norte, ps.
l'~ce. ter a pratenção de incui<W.r para a pro
vLllem, que só · por aen intermedio poderá ello. 
obter melhoramentos; e foi talvez nessa ·pe
queno intuito que combateu a. nos11a emenda, 
ta:t_a.ndo-a., como disse, de absnrda., pelas se
gutntes rJ~ães que é·curioroo apreciat. 

P:imcin,. per ter sido incluida n~ verba 
da•tln.uda o.o pagamento de juro~ (i'ara~~tidos por 
tr~b~cs)á. .f.~i!o•. &~,e ~onw preeiu. de Umõl. 
.axpllcaç~o prev•a. 

Quando nesta ç~sa. se tratou da 2• diocussio 
do orç~ento do ministerio da agricultur• . qui
r.emos apre~ee.ta.r noasa. emenda no ~enLido rle 
aub~riza.r O g01,~eruo a. g&l"anti r jnl"OS. Data o 
alludido prolon 'fawento; .mas e1u minna "quali
dade de membro da 01aioria, nmigo do governo 
julguei não dever fa.zel-o sem intelligencia ~ 
aCC!Õ rdo com o uobre minjstra da past.a respG
c\iva. Entendendo-me, porém, com o Sr. con
selheiro Fleury, disse-me S. Ex. que tendo en
trado de novo para a. referi.tla. pasto, não eslava 
•ind<L bom inléirado ele todni; os negocias; 0 
porlil.nto estima~i.--. <iUO iosse n emenda reser
vada. para "3• discussão, quando por mais co
nhocimeato do estado d<\.s cousv.s 1~oderia 
talvez aceitai-a. 

Assim pois o Ji,emos, surgüdo rui 3• discussilo 
uma. difficuldade. Fui então informado pela 
mess de q uc não se podia ne~sa discussão ap~e· 
sea~ar emendas a utorizanào despezaa novas, e 
sómen~~ elevando as vorhls já votadas. 

E:s:plicodo o fac~o, nã<J s'i em r1uo oalra 
verba poderia ter eRtrada a nussa eme!lda, 
senão naquella qua dizia respeito a dcspozus 
com €Strada~ de ferra, incl~siva!)lGtüe a propria 
estrada da pL·ovincia, e tambem com alguns 
prolongamentos, que se estão fazendo em 
out~as ! 

Segunda ra.;:ão; porque sem e<'.udos, ao ver 
do nobre senador, se determinou um lray~do e 
ponto objectivo que, segundo asseverou S. ll:lt. . 
lk:and~ alóm ·da serra dG Borborema, ou dos 
Carirys Novos, teri:. o inconveniente de ser 
preciso transpor a _dita selTa, além· de oppor-se 
oe regimen hydrographico dos rios Piranhas 
e Siridó, cujo cut•so se dirige po.ra Mncáu, etc. 

Terceira ; p<Jrque sempre sem estudos, na. 
opinião do S. E:<:., determinou-se a quantia de 
560:000$ para garantia de juros de 7 •J, corres
pondenLe o. 9.000;000$0()0, 

Cumpre refutar primeiramente esta ·nffirmrr
tiva do nobre senador, ~ue é simplesmente 
ine~acta. A nossa emenda não fa!lou de ga
rantio. de juros, e menos Ü'l;OU a Lo.•a. destes ; 
ou !ol'iznva o go»erno a despender no cor!'ente 
oxorcicio aquolla quantia, n~ qual estava in
cluido. a pa•·to que fcas~ necessaria pal'a o com
plell•ento dos estudos a fa,er. 

Qu:utto, po'<Óm, à• auppo•t~s diffieu!dlldes de 
transpor "sorra da Borho~ama c oppor-se a.o •·e- · 
gil'!len hydrograpll.ico dos rios mencionados, 
am primeiro Jogar não colilprahendo qnal o 
grande nlcance que possa ter l'elativamente a 
eetrad"s de í~rro, O·togimen de rios do eertão, 
que só correm pelo inverno e cujo leito fie~ de 
todo em sel:!co, logo que cessam a.s chuvas. 

Sl o.lgnma diffieuldade pudesse baver neste 
pontJ, swia p1·opriamcn.te ern relacão ao rio 
Piraahas, que é de largura considel'av~l e 
mnito m·ais caudaloso pelo in:verno, por ter um 
curso muito lon.go, que termiin de flcto em 
Maeàu. 

Mas o traçado da Qstrada à• capilil.l para ~· 
cidade do Principe, não eeria de tranapcr esse 
rio, porque e ... & eidod9 eslà áquam dclle talvez 
eeto ou oito legaas. No emta.nto não ha e~trad::. 
do ferro decretada .par~ Macau, li qual 10 pc
desse ligar o pcolougrm~ni.O para aqu.elle pon
~ ; e, ai fosse pedidA, bavitl. de enconlra.r oa 
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gr.m~es embaraÇO>$ que se costumam oppor, 
sempre que se_ tr~ta 11e melhoramentos para a.s 
pequenas prov>nc>as do norte, alem das diffic ul
dade• natura e~~, porq ne a h[ é qlle, •lém do rio 
Siridó, ter-se-ia tawbem de transpor Oli per
farar a serra de Sant'Anna.. 
·A infi11encia qu~ a serra da l!orborcma po10a. 

e~ereer sobre e solo pa.ra. 11ervlr de prete1t0 a. 
diffioulda.iles de traçado de uma. vio.-fe>•rea., não 
se sente na proYincia do Rio Grande do Norte. 

A serra da Borbo1:ema fica proprinmentc na 
11rovineia da. Parahyba. ; e si. çomo pensava. o 
fin•do sen~dnr Pornpen, nlguma.s. serras que 
eJdsLem na .do Rio Grande do Nort:> [lOdom ser 
consideradas como l'l1miflcaçõe5 daquella, estas 
Hchtun-se tão esparsas, e é tal e tão longa a de
pres•íio do só lo entre nmM c ouor:o.s, que tal 
difficuldade é de todo o JlOnto imaginaria. 

Txata-se, pois, de ligar o sertão ao litoral 
pela uni c a. eatt·ada. ex.ist:mte, ·e quo traril os 
productos. das zona.& e~tremas e ceP.t1·aea par~ o 
porto da capital, onde se faz já em grande es-. 
cala o commercio de exportação directa. As 
gt•andes necesaid•des da província , especial
monte nas ~poeas d<> calamidade, raelama.m esta 
medida.. · . 

Indo casualmente ao senado, quando se ~oliJ.•·a 
a emenda apresentada. em 3• discussão ·pelo oo
bre senador, a quem me estou referü<do, jul
guei conveniente escrever um artigo a respeito, 
p•ra -mostrar que verdAdeiramente injusta, in
conveniente G a.lisu:rda era. es•a emenda, apre
sentada·como foi, com o nome de prolong~m.ento, 
o que obrigou o m-~smo nobre senador a occupar 
a tribuna para ]ustifical-a, mystificando-lhe o 
sentido e disfarçando-lhe o alcance. 

Fel-o, porém, <Om banalidades e lagares 
colllllluns, commettendo mesmo alg-ulls dislates. 
Por exemplo, disse S. Ex. que não tinha. rece
bido soficíta~lio de nenhum interessado' para· 
apre&enta.r a .5u.a e:n~;~ud-1, ao pils&() que confes
sou ter sido solicitado pelo representant~ da ~m- · 
preza que lhe. foi pedir uma solução qualquer. 

Nesta parte c nobre senador fui v.ictima La.l-· 
""' de uma obso.são produzida pelo mau nso 
em que ficot>. pot• ·ter tomado posse dOl.l]uella 
pro1~ncia, corno 1niuistro, pensando que ainda 
o e,pare. resolver de propria autoridade as ques
tões que "lho dizoon respeito, 

Pois é hoje S. Ex. gJverno pa>'ll que a com
panhia lho v& pedir solução de seus nogocios ! 
Isto se pede, me parece, ac lllinistro compe· 
tente ."persnte ·quer;p taes negocio a tem o seu re-
gnhr andam(lnto, e que os detpachn. · 

!tias por outro lado,q.uem mais directa e par
tieularmente interessado no ramal do Cear:l
Mil·im, objecto da emenda. ds. noQl'e senador, do 
qu:G a em prezo. que e'ompi"ou ! an)i~ conrressr:io 
d:1. estrada de Natal 'M Cea.ra'M1r1m par"' con
vortel-a em "ramal da de Natal a Nova Cru~ ; 
Ningnem de certo podia ter mais interesse, o 
portanto :. oonfioB'io do nobra ·senador controdiz 
"- sua primeira asseveração de não ter cedido 
a sóliéit.açlSes de qualquer interess~do. 

Qo em attond"eu exclusiva e insuspeitamente 
ao' intcroa•es lia proviueia, fornos nós, cu a o 
meu illustre colleg• do deputacão, que só nos 
regulamo• pelos de.doa olllci•e$ oolhidol nos re-
atorioa do millilterio da. a.rricultura. · 

.O S~t- TARQUIN!O DE SouzA:- Iir.dos insus
peitos. 

O Sn. BEZERI\A CAYALCAJSTI: -E' o e.uge
nheiro fiscal, orgão do governo para fiscalizar 
os actos da comp~.nhh e inform~r sobre suas 
pretenções, q11ern assevera ~quillo 'J.ne 'hontem. 
leu o nobre deputa~o e hoje reproduzo· aómente 
em pequenos tr~chos, que já iuseri no meu 
alludidu artigo (lê): 

~ No est~do octual das cousas con1>em pro
lo>~gar a estrada paio !Jalle do lomdiahy alé 
lofMahyba, e d'ohi bi(urca.l-a para o PrinciJe 
e Ceará .. Jli i-rim.» 

O Sn. T<LrrQtiiNw DE 'Sauu:-Os mesmos 
termos da nossa emenda. 

O Srr.B.EZERRA CAVALC""'ri: -Eucb.mente. 
O mesmo ·,mg.errheiro fiscal acrescenta ou antas 
já havia dito, como consta dos meamos rela.tol'ios 
c an.ne:toa citados "pelo meu .nobre .collega., que 
« os engenheiros da. eu1pr~za r~ctlnheceram o 
proltmgunento dessa ferro·Via alé a cidade · to 
Principe, e 1Jcrifica.-am -nlio · ser necessario 
vencer g·r. ndes diffica1d"'de• em um p"ercunro de 
m~1s da flo?.entos ki1ometros .. » 

Eutretanto o nobre .senador diz que nãohu 
estudos, ao passo . que se louv" nos. estudos cda 
propria empreza , relath·amenlc .. ao ramal do 
Gear'..-Mirim., p~ra.a"ffi.rm.ar, lJ. ~ando fallou p.ela 
primêira. vez justffi.c.a.ndo .sua. emenda, q'ne o 
custo desse ramal .impor.ta em 2.000:000$ .f 

Mas o nobr~ senador claudíca muito em 5ÍlaB 
a.ffirmações colhidas em fontse pouco seguras, 
a t}UC na occasião recone. Assim. ·ftg-ur~ a 
serr:> da Borl>9rama, .ou dos Carirys-Novos, 
na. provincia do Rio G~.10de do Norte, ·porque 
assim o viu descri pio na carta geographica do 
illustre fina.ilo, sen1dor Candido Mendes, atlir
mn.çio arr.:.noa, porque n. sor!•o. da. Borborcrna. 
é propriamente na Parahyba, e alli nio ha 
Cnrirys-Novos, os qaaes estão ll.!o prov.incia. do 
Ceará, no Crnto; o que ha na Parahyba e G~
riry-Velho. 

Com1nettcndo esso o outro• er1·os ,por ià.lta do 
conhecim9nto proprio, o nobro aenador .mo•trou 
taml.>enl ignol':l.r a logish<ião da provincia.. 

A omcnda que S. Ex. taxo11 da aboutda, e, 
pelo contrario, do só natural, de ía.cil execução 
e de resultados Fraticos, rua.s até -legitima, ou 
mesmo legal, como pasllQ o. de!IlOilltl"'~-

A lei provincis.l de 8 de Agost<> dQ :!.873, .orn 
seu primeiro artigo dectetou o seg-uinte ( U ) ' 
. " Art. L•. Fica o p1~esidente ela pro"llincia 
autorha.do ~. contr&tar com quem melhor-es .yan" 
tag-ens orrerecer, uma estrada de .ferro, a _pa.r.tir 
d• capital da provincia ou -de. outro qualquer 
ponto que fôr julgado mais eon~elliente, á villa 
de Nova Cruz, llassando pelns, .val1es do Capió, 
S. José -do Mipibt\, Jacu, YITla de Goianinhs e 
Penha.; a..ssi1H como out1·a de. "S. Jose de Mi
p-ibtt, Ot{ de OUÜ"O l)O.HtO mais convenient-e ã!1S 

sertii~ ào Seriàó. Oit ~Iaioridade, mediante as 
.seguint~i bases, .etc.» 

Por~"ll.W, o tral}ad"Ó que -~qui ,a.pr!!aent&mos, 
firmados nas i11f"'maçõ~s e. pttrecel'8-~ do Jlng&-· 
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.nheii-o fulcai, é j~stamente aquelle qu~ está 
pra-.;lsto e determinado na l&i de i873, aliá.• 
feita no doo:rinio do partido do nobre se~ 
nador. 

Outra lei provincial deate anno, consta-me, 
decretou o ramal do Ceará-Mirim pelo va.lle de 
Jundiahy, pnaoando pela vil4 de Macahyba; isto 
pela& segu1ntes rao;ões, .:M11. qual mais impor
tante e procedente : 

1.- l'lão poder o mesmo ra.mal partir da. 
eapital diraetamente pa.ra o Ceará-Mirim, por· 
que oerio. procieo transpor ·o chamado Rio 
Grande, que participa da infiuencia. da.s marés 
e !'e compõe da eonfi11enciados rios Potingy ,Jun
dtab.y e outros menores, sendo na capital, que 
estl> proxima. ó. foz. commnm, de grande lar
gura. e profundidade ; pelo que. seria pelo 
l:llenos diffieillimo atravessd~ por meio de 
UIIlO. ·ponte q_ue désse passagem aos trens da 
estrada paro. o outro_ lado; Qreio mesmo, a -na 
isto constitue um!to di:fliculdade invencível. • 

2.~ Tal ponte i.Iiutilis~ria a. via. JiuvU.l, 'lu e 
se. presta. a ll:t.vegaçll:o de grande tonelagem 
até além de Guanra.pes, eeroa. da Ires leguas 
acima da c•pital, " em lanchõce, a~é Mace.hyba 
cinco leguos.· · 

Seria.. pois, inconveniente e mesmo preju
dicial ao commoreio e à lavoura priva.l-os 
de•se tra.tupor\e faeil e sempre mais b&l'&to,para 
•njeitar todo~ oa productps e generos impor
tados, que tem esse traJeCto de cinco leg-uas 
navegaveis, á taxa ma.is elevada ae uma estrada 
de ferro, exclusivaxnente em proveito de uma 
compa ... hia. . · · 

3.• Différenças para melhor de sólo e nível 
respectivo, sendo o entroncamento, como indica 
o engenheiro fiscal, na esta~ão de Pitimbu, e 
&~guindo • es\ro.d~ pelo 11ill.e do J undiahy ,a..té a 
vtlla do Macahyba, que fie.. Blém da parte 
na.wgavel do rio e, pOrtaato; não havendo ne
cessidade de lrallapol-o, Gu atravessai-o,. senão 
na Pll:rte j_a·muho sstreitado Jun~iahy, e adiante 
no lc1to Já. aeeco e tambem estretto do Potingy. 

O solo é muito mais van~joso pa.ra a eon
strucção e movimento da estrada de ferro P.Or
que é mais solido, e não ha tão grandea'diffe
renÇSll de nível; •endo e.I!SÍm ,. viaçl!o mds 
co~oda 9 de mais faeil raolização. 

A1nda uma 4" 1·~ão de grnnde importaneie. 
e é q!le, I!O~re onerar-se, como já disse, o com~ 
merc1o e a lavoura com amn taxn muito mais 
elova.da, detJ<le que íorem privados do transporte 
fluvial e saj eitos un c:ttensão correspondente 
ao dA' via ferrea, i~ to viria tambem ~' produzir 
u!lla dei!reeiaç~ . e perda total de grandes ea
ptt&éa, lmmobihzado• n' 'Villa de Maca.hyba. 
que é b.oje um verdadeiro emporio e praça com~ 
mercio.l da província de muito maior movi
·mento do que a propria capital. . 

.Yiri~t- a ser portanto; além dos incJnvenien-
. ·tea apontados, ninda. elamoroo» injustiça con

demnar esses >1;vultados capitaes a deperacerem, 
q_ua.ndo por alh vem os productos com mais fa
~ilidade e por muito menor preço ao embarque, 
Ji no po!to de Guarapos, jã no da <lapito.l, pa.ra 
onde neguem ett~la.nchu, de modo a ser&m lo"'o 
recolhidos 110• navios. • ~ · 

Todas estas ra~õea procedem me~mo consí
deran do a. oontinuação do. estrada a.t4 o valle 
d~ Ccará~Merim como simples ·e ramal nã.o ; 
pOde ser outra cousa, tanto que o proprio nobre 
senador, quando pela primeira ve~ justificou 
Sll'!- emenda, só fallou em ramal e não em pro
longamento. · 

O nob~e ~in\Stro do imperio, que preoidiu 
aquella p~onnclll e a conhece bem, porqne 
nell• via.jou até o a.Ho oertil:o, declarou na 
te~c.eira. dltlcllCS~ que a. eatrada par" ·o Cêarã 
m'll"!ll!. não podm ser senã:Q rllmal.. Outro nolJre 
senador, que foi tambem presidente da pro
víncia, ó Sr. Nunes GonçalTeB, n!lo só reco
nheceu isto,. como quiz apresentar uma sub
emeo.àa. para corrigir os inconveniente• da 
emenda a.pprovada; mas o s~. presidente do se
nado nlio q uiz ~c·eita.l-a, o que n!iO se póde 
compreb.ender, porque evidentemente do ne
nhum resulbl.do será uma discussão esJiecia.l 
que b.a no senado sobre as emendas propos~aa e 
a.pprova.das em terceira discussão, si não podem 
eiras ser melhor!Mias : discuti!' para. voéar 
forçosamente o mesmo qu.e eatá. proposto é 
qw.si de todo inntil. (Apoiaàos.) Mas, afinal, 
o Sr. prestdente .to senado não q~, por este 
ou por aq uelle motivo, aceit~r a sub-emenda ; 
a nlo sei' isso, teria vindo a emenda eom a con
veniente correcçío. 

Não obstante, a disGusaão havicla,. nos proprioa 
termos em que se viu cempellido a fa.lla.r o nobre 
seno.dor, autor da emenda, deh:ou claro e pa.
ton.te o reconhed.mento dos inconvenientes, que 
terl& o .prolongamento pelo valle do Coará 
Mirim, com.o ollje~tivo· e traça.do obt·igados ; 
pelo que sustuntou o masmo nobre senador q ua 
não tinha tal intenção de prefixar traçado o ob
jecti-vo, que deixava isto completamente ao 
juizo do governo, bem entendido, não é S. Ex. 
quem o deixa, é a razão pratica e a !Gi, que 
obrigam o governo, quando exerce taes autori
zações, a. proceder a todos os estudos necessa
rios afim de determinar o mtlhor tra.çado e os 
melhores pontos objectivos. 

Mas, tendo ficado pela di1U1111do demonstrado 
que a emenda precisa de aer eonvenientllmen~~ 
i'llerpretada. na. e:.ceeução. pelo governo, de 
aceôrdo com os estudos completos a que mand:u· 
proceder e coll! as informações com;petentes, 
ni.o tenho motivo. algum para roje1flll-a ou 
deiur de votar a f:~vor, porque em" todo o easo 
ella_ trarâ vantagens par:t o município do Ceará 
MU"lm ••• 

O SR. TARQumro pE ·SouzA:- Apoiado. 
O SR. BE:zl!RRA CAVALo~>rrr: - ••• ao qual 

DÃO sou infeuso, e pelo contrario entendo que 
nenhum outro merece mai• o fa.vor de uma es
trada de ferro. 

O SR •. TARQU!NIO nB Souu:-Apoiado . 

O SR· Bl'lZ.l!lRRA·CAvÀr.o.<Nrr: -Esse municí
pio pert~nce a.o meu districtó eleitoral; G si 
eu me limitasse ., considera~ o·meu intere~o 
particular e político relativamenlé ã estrada de 
q~e ·se tra.ta, catarm plenamente o•tiqfeito 
com . o tra.çado primiüvo de Natal • Nova 
CrllZ, pois que passa em minhas proprieda-
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des, e com es~e ramal cu prolongamento, 
cawo quizerGm, pelo va.!le d.ô Cea.l'á-Mirim, 
porque as~im ficaria com todo o meu dist:rido 

eleitoral ser-vido por· uma via ferre a. , á e:.eepÇã.o 
unicamente do munieipio d~ Macilf, que tem 
navegação costeira a. vapor ,durante uma noute 
de Yio.gem só mente. 

Tr~to, poróm, cumula.tiva.mente do interesse 
de toda a provincia, q11e por muitas vezes te
nho representado inte1ra., embora pelo systema 
actual seja hoje representante espeeial àe um 
districto. 

Nestas vi.Bta.s e como deslmpenho de uxn. 
gn<nd.e dever, não po~so conformar-me cem uxn. 
rarn&llimitado. a.o m1lllieipio de Cee.rà-Mirim, 
e pelo contrario entendo, que. da fertilidade 
deaae rico valle se deve fazer eat~io pela grande 
ren~a. que ha de produzir, para. levar-se a es
trada ás zon·as remotas do alto sertão. 

Forneço, pois,-a.ogoverno ~sinformações que 
posso, não por orrl'ir dízer,maa de eonhecilnento 
proprio,porq ue 1·esido na provincia ha. 34 mnos 
e a. tenho v1.ajsrlo innnmera.~ V'~.zes em t:odaA 
as direcções ; Jazendo o esforço legitimo oom a 
devida. insistenci&, visto que não se trata de in-. 
teresoes limitados a es~a ou aqueUa c ireum
scripção, ou que possam alfactar a qualquer 
dssideratum particulàr. E' 1llll.& questão da 
província, e trata-se de uma de snas grandes 
necessidades, geral e indeclinavel. 

Como prolongamento, porem, pelo valle . do 
Ceoré.-Mirim sóm&n~,a.lém dao razõoo expo•tas 
a emenda teria em todo o caso o inconveniente 
de aagmentar ~peJ!aS .mais alguns k.ilometros 
de estrada. de ferro pelo Iiwai, quando a prin
cipal necessidade desse aagmento é muito ~Uaior 
e urgente para o interior, ligando, como ten h·o · 
dito o littoral ao a.lt0 sertão. · 

T4RQÚINIO DE SouZA. :-Apoiao:to. 

O SR. Bu&RP.A CAvALC.Anr:-Só asaim pop 
der-se-á niio só estj.m·.tlu• a produe~io e ap~o
veib.l-a. naq uellao imm.en~~&s l"ogiõeo, íerteie e 
slll!ceptiveis de grande desenvolvimento, como 
tambem nos periodoa calamitosos da seccs. será 
o unioo remedio para minorar os atreitos de IB.es 
ca!aotrophes. · 

E para ir a~uelle valle e ,..guir dalli para 
os sertões, de~~gnadoa pela lei, seria verda
deiramente absurdo, porque, ·deixando de ser 
recto para se tornar mreular, augmenteria 
muito o percU.rl$0, ao. pa.sac. qur' seria. assim 
muito mais dispendioso, e dei:uria de atra..-es
sar todo o va.lle e ribeira do Potingy, de gran
de producção, para percorrer terrenos, senão 
e•lereis, menós fertais, ou_de simples criaç!io 
do gado. . 
. Em todo osso, como ramal até o mesmo 

valle, qne é o que póde ·ser, a garantia vop 
tada e, como tenho dito, desde que se co
IA9ÇOU a tratar d<ll!ta pretenção ha i!oos anuas, 
exe91:1s!va., mesmo extraotdinariam.ente exces
siva-

Em primeiro loga.r, e sobret~do, ~orque, 
como hontem igualmente auevero11 o meu 
Uluotre eollega de àeput~çio, a eompanhla. já 

estava ~e solVida a fazer o ·ra.mal do Ceará-Mirim 
mesmo F;em garaJltia alguma, tão remune:ndor 
saoe ella que ter~ de ser infallivelmente esse 
ra!nll.l. 

Mas, qua.ndo fosse :t1ece.sario auxiliar a sua. 
con.strucção com alguma garantia de juros, 
2.000'000$ é extraordinari& é e'lidentelX!ent~ 
de mais; tendo aind ' :t1este ponto exn. meu apoio 
a opinião do engenheiro ftscal,na propria infor
~açio, que deu ao governo, segundo me disse. 
110r_ earta, que jó pnbliq uei no meu referido 
artigo. Sendo a ettensão desse ramal de iiO e 
tantos ltilometros ..•. 

O Sn. TAB.QUIN!O DE Sor:zA dá um aparte. 

O.Sn. BEZERIU CAVALCANti '-Em !in.ha 
recta, creio que não será tanto ; mas concederei 
que sejam 4.0 kilometroo, a 20:000$ por kilome
tro oow.o me affirmam, que já. oe faz aqui pelo 
sul, são 800:000$, podendo. portanto o nobre 
ministro da agl'Íon!tura. appliea.r o excedente 
em fazer seguir o p>Olonga.mento pelo sertão 
até a di•tancia que a. q aa.nti"' permittir. 

O Sá. T liUÍcrtN<O DE Souu '-Com isso pres
tarÁ maior serviço ã. proYincía. 

O SR. BnzERilA Co~.vALCAtrn :-sem duvida. 
Neste intuito, e pela confian~ que devo ter 

ná rectidiío e competencia do nobre ministra, 
deséanço, con.vencido de q~e S. Ex. fa.r1 d• au
torização que lhe é concedida o uso mais con.v&-
11Íente á provinoi~ e igualmente ma.is proveitoso 
ao .thesouro. 

Concluo, pois, tepetindo qna a nossa emenda 
nutoriza.ndo o governo a.. deopcnder no eorren.te 
exercício a. qae.ntia. de 560:900$ nào ~ Jl!o co
gitou de garantú. de juros de 7 °/o, segundo 
affirmou o nobre senador que a combateu, COEILO 
attendia a um~> necessidade vital da provincia, 
e ao& intuitos da. lei provincial que citei á. q ua.l 
satisfará. pl~namente o prolonga_man.to da· es

. trad& de Na tal ã Nova Craz, pa.rtindo da es!&Çio 
do Pititnbu, que fica entre a capital e S. Joaé 
ào Mipibú, e seguindo para. a cidade do Princi~:e 
nos aertões do Siridó, de onde se poderã conb
nuar depois at<i aos da Maioridade. . 

QQm a emenda. ~pprova<la pelo senado, liO<lerá.· 
hoje o nobre miniotro eneet&t• esse profonga
mento pe.ra o sertão até otide a quantia o per
mittiL'; aguardando os meios oom que sej~ 11111 
outra asa-silo bahili tado " levai-a S. seu termo. 

Fôra esoa a. nos ... intençi!:o, quando tratamos 
de ha.bilital-o a despender neste exereicio a 
quantia de 560:000$, comprehend9lldo-se nella 
os estados complelll\lntares a fazer atê a cidade 
do Principe, ou mesmo ordenando S. Er. os 
necesaarios para •• sert1.ies da Maioridade, que 
são lambem objecti vo da lei, e ~ara onde ~ es· 
trada, dBpois de chegar ao Prmcipe, poderá 
seguir facilmente. 

O Sa. TARQUINJO J>l!! SouZA :-Apoiado. 

O Sa. BEZERRA CAVALOANTJ :-E' ·Ó quelill.IU. 
a dizer, e auim termino. 

O Sr. J:ldef'b:nso de .Araujo 
(pela ordem) requer o encerramento rla dis
cuBSí\o. 

Po!ilo a votos o requerimento, o approve.dQ. 
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Procede-te a votaçlo e são approvadas as oe
g.uintcs 

E1nendas 

N. 94 C.-i882 

Q:t. S'R&SÁO 

Pro~ta 

Emendas do senado 3 proposta do governo, qoe 
· iixa a· despeza do mt:nisterio da agrieultul4f: 

colllJ1lercio e obrAs pu.blicaa po.ra. o exercicio 
de 1882-1883, ecnenda.da pela co.màra dos 
deputadoa. · 

Ao nrt. 7.0 .Elll ~2i'ar de 25.717:498$551-
diga-se-24.136:496$001. 

Ao n. i. Em vez de 262:000$, dig~se-de
dozid~ do expediente a quantia de 26:()0($-
236:000$ . 

Os n.s: 4, 5 e 6 passam a. ser 3, 4, 5. 
. . Ao n . 7, que passa a ser 6, substitua- se 
'pelo seg uinte: c Para c~col":" praticas de agri
cultura .e uma rle vetermana, 150:000$0()0. 1> 

Os na . 8, 9, i O e i1 passam a ser 7, 8, 9 
e 10. 

Ao n. 12., que pa;.sa a ser. ii, substitua-se 
pe!o seguinte : < Jardim da Jlraça d~ Acclo.
mação, 38:000$000. -. . 

·O n. 13, que p~ssa s. ser 12, sa'ostitu,-se 
pelo seguinte: cDeuur.ido. a quantia. de 40:000$ 
aestio.ada pelo ·novo regulamento ás despezas 
accreseidss, 300:000$000. ~ 

O o. i4, p~ssa.e.s~r 13. 
No.n. 15, que pasl58. a ser !4, sappricoa-ae a 

emenda. da ea.!llAra dos d~puudos. . 
No n . 16, que- p:ISsa. a ser 15, em vez de 

7.188:620$ diga-&e 7.000:000$000. 
· Osns. i7 o f8psssa111a ••r 16 e i7; 

No n . i9, que pr.Sea a ur 18, subotittta-ss ,. 
emenda. da cam:l!'o. dos deputado• pela segainte : 
"Obras publicao: eleva.ndo-Je r. verba da pro
pOBLa a 3. 3~0:00~$. sendo o . ~ ccroscimo ~ppli
cado do eoguintG modo : 

c 100:000.} i <!ta as obra.s do desobstruc~o do 
rio S. Frandsoo, entre o porto da .Tatobl. c a 
cacboeiro. do Sobradinho ; 

< t 00:000$ p•ra. a desobitracçãQ de ·rio a do. 
prorincia do M•ranhlto; 

• 100:000$ para a sobstilaiçlo do material 
empregado na consen·:.ção o melhor:1mento do 
porLo do Recife om Pcrna.mblleo; 

c 840:000$ par« os t~a.halhM de desobstrucçiio 
da ba.rra. do Rio Gra.ndo do Sul, nn província do 
S ; Pe-:lro ou quaeilqoer obras provisori.1s que 
facilitem. o movimento oommercial daque1la. 
provinçia, para estudos de . ol>ras definitins na 
~eferi~a. barra. . ou para abertura 4e um canal 
qoe ·as;es ure • franca navegaçlo marítima. e 
par& a deaobslracçio do rio Jagaarão na mesma 

·pmvincia, conforme a ]Jlanta do engenheiro 
Fray, examinada e approvada pelo governo; 

< _?,0:000$ ·para desobstrucção dos canaes das 
lagôas do ool d• província. d&s Ala&-ôas; 

c E 50:000$ para. continuacão dós trabalhos 
de desobatrocç&o do rio· Parnabyb3 ... 
· N<>· n. W, qu& Jla&aa a •er 19, na emenda 
da ca.tnara doa deputadoa • em lo!;al' de 
1.500:452$. di~ 1.573:1106$0<)0. 

O n. 21 pass:o. ~ser 22. Como na propo1ta. 
No n. 22, que passa a se~ 2!, substitua-se a 

emenda d>< c.un01·• ·<los depulados pela se-
sountc: . • . . 
· Reduza-se a verb& a 700:000$, tic:>.ndo o so
verno autorizado: 

L• Para innovar o contrato com a sociedo.de 
colonis&dora de Ha:nburgo, mediante condições 
mais vantajosas ao th~sonro; 

2.• P::.rs rGforlllllr o regnlam•nto do. reparti
n!o d•• terro.• pnblieo.a o colonisaçii:o, cliD>i
nllindo o pcssrol desta e podendo conceder 
passagens gra.tuitao a immigrantes nas estrad•s 
<lo ferro do Eat::.do. 

·O. n. 23 passa a ser 22. 
No n. 24, q•1e passa a ser 23 sublltít111-se 

o emenda da cama.ra dos deputodoa pela 111!
guint~: 

Ded!lZatn-ae 90:000$. importa.ncia. d" economia. 
resullan te doe ollimos contratos. 

Eleve-se a verba a té 15:000:) par~ subvenção 
de barcos de vapor empregldos = nave~ação 
nterna ds. provincia de Mato G~oaso , .entre as 
eido.des de Corambà. e S. Lui.z do Cae&Na, as 
villas de Miranda e S. José de Hercolanea c a 
colonia de S. Lonrenço;. 

Até 12:000$ á em preza de reboque da ba.rrll 
de S. Francisco; 

Até igua.l quanlia. para a. n•vega~o a rapor 
nos rios Igu:opú c Negro, n~ província d3 Pr.
rallâ; · 

Até 24~000$ p:u-& subvençlo §. companhia 
Sergipun:. do reboqne. afim de desempenhar o 
eerviç) de reboque nas bo.rras de S. Chrietov'iío 
e Esrancia, com a condiça:o ·de empregar úm ou 
mo.is ya.poros; 

E até: 156:000$ para so.bvençlo á cÓmpanhi:l. 
bahlaua de navegação,. tic.1n<lo supprimid~ a 
subv~nçiio plra o serviço de no.ve!ía9ão do Je
quitinhonha, logo q1Hl fór rescind1do o ro~re
clivo eoo.trato, celipubndo-se, ·ai assim eonVLer, 
eom ~mesma compa.nhi" bt.hian~ quo os sou• 
vapores. toquem 001 um 011 mo.i3 pot· tos ao sul 
<lacidlde d:\ Bahia que tiverem eufticieuto ca.
pa.cidado pai-a. os mesmo• •"!'or>s, e nio po
dendo o governo, oo c:uo dos~ find:r.r o eontr-.>to 
com qu,lqucr das eom_panhias de navegação, 
J'Gnovo.l-o sem dimiilu1r n subronç!ío aetual, 
s. 265:600$000. 

No a. 25, quo passa a ser 24, sapprima.-se 
na om~nda dn camM'a dos deputados a pr.!avra 
-geral. 

O n; 26 passa a aer 25. 
No n. 27, que pa.sa o. ser 26, supprimt.- ae a 

emenda da cam•ra dos deputados e ele~c-se a 
verba da proposta a S12: 040$000. 

O n. 28. Passa a ser 21. 

-No n. 29. que p assa s:ser 28, supprÍIIa·se a 
emenda da eamara do• deputo-do~ e reduza-se a 
verba<h 11ro~oala oi. q_uanli.- do 32:000$. auppri
mida"' de 18:000$ deatina.da & fundaçio da uma 
colonia agricob na provineir. daa Alagõaa. 
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Credites especiaes 

Os ns. 30 e seguintes até 36 inclusive sup-
pritnam-sa. . . 

Acl'escenl em-a& os segu1ntes arhgos ; 
Art. Fica o goTerno a.utorit~do ; 
L • Para fu.zer as operaçGes d& credilo que 

fdrem ncceo&arias, na fórma da lai n. 2.43Dde 
24 de Setembro de 1873, afim de torn~r etfe
etiva a garantia (le jurus ate ao capital dll 
e 4.000.000, qas a. companhia D. Pedro 1 
Railway, Limited tiver de bvantar para a con
strucção de sna hnha principal, mand&ndo pro
ceder prêviamente aos necessarios estuJos por 
conta do m-;smo credito. 

2.• Até 2.000:000$ para o prolongamento 
da estrada de ferr~ de Ntttal a Nova Cruz, pelo 
valle do Ceara-Mirim, na provincia do Rio 
Grande do Norte, não e:oreejenJo o juro a 6 o/o 
ao an.no. · 

3. • E até 800:000.$ p~M prolonga.mento da 
estrala de ferro Conde d' Su, da capit~l ao 
porto de Cabed :Jlo, ne; provi neia da Parahyba, 
não exceJendo o jll.J:'o a 6 ' /o ilo anno. 

4.• Pa.ra. gat-antir o juro de 6 o;, ao anno e 
ao e>mbio par, até 10 annog, a capital maximo 
de 2.500:000$, li comp&nhta. 'J.Ue se or,anizar 
para melhoramento do porto <la Fort ale.:i e 
construcção da respectiva alfanlega. so h M se-
guintes condições : . 

t. • O prazo do privilegio s~rá no max,imo de 
33 annos.· 

2. • As obras para o melhoramento do porto 
serão as que constam do pla.no apresent tdo 
ao governo imperial pelo engenheiro ingl; z 
&wkshaw. 

3. • A companhia. oobrarã as seguinto.s taxaa : 
De 1 a. 10 r~is por kilogramma. de merca

doria qne embarcar ou deaemb•rcar no porto. 
De fOO a 150 réis por tonelad~ metriea de ar

quea~lo doo n:wios, na ra.z~o da carga. ou des
carga. que ilzerem. 

A de arm~zeoagem, a·ctualmente cobrada 
pel.. repa,·tições Jiacae• e bem a.ssim a prova
nientG do •erviÇ<J da etpatazia da <Llfandega, o 
qual ficará a cargo d~ me~m• companhia. 

4. • .No fill1 do pr.uo do priviiag10, as obras, 
materi~es, predios e accesaorios pa .. ar~o ao 
domini<> nacional, em l>erfeito os tado do oon
servaç.to e independente de qu&lq uor indemni
ZJlllil<> pelos cofJ·es publicos. 

5. • As tuas só serA:o a.rrecadadu depoiA de 
concluidaa toda1 as obraa. 

s..-o governo terá o direito de teTer, do 
accórdo com a oomparihia, a• taxas estabele
cidas para o fim de reduzil·as, tOd4 yez que o 
j~ro axeeder a !O •{ •. . 
. 7. • A companhia indemnisarà. o Estado da: 
1mportancia dos j11ro• recebidos, logo que a 
renda liqllida. exceder de 8 •/.,' sendo metade do 
excesso destinado pal'a aquelle fim. 

8. • O governo imperial reserva-•e o direito 
de resgatar as obras cunstruids.s pala. ~mpa.
nhia logo que ellas estejam terminadas. 

9. • A indemnisação será feito. por a~liees 
da divida publica do juro de 6 •ío ao a.nno, ser
vindo d& base á eatipnlação do preoo a impor
l.a.ncia das deape~a.i effectuada$ e devidamente 
eomprova.d .... 

v. v.--58 

5, o Para innovar o contl"9.to do cOlllpanbia 
bt•azileira de paqueL~ a vapor, ob,igando-se a 
mes.11a. cornpanhla. a. este:a.det· as viagens a.té ao 
porto de Ma.nàos, capit,.l da provinci~ do Ama.· 
zono.s, sem augmento de despeza para os cofre~ 
publicas. 

Art. Fica. sem atreito o contrato celeb.-a.do 
em 21 de Abril d" 1879 c m a Rio de Janei"o 
Gas Comp«ny, limiter:t, para o serviço da illn
minação a gaz desta t·ôrte. 

§ 1. 0 O governo, mediante coneurrencia pu
blica, onnunciada na co.~ital Jo lmp9rio e oaa 
príncipaea praças d; Euro11a e dos Estados
Unido.<, contrat, r:i o referido serviço com quem 
melhores cond ções o!terecer, observando as 
seguintes bases: 

1." R.edo.~ no preço do metro cu bico de 
gaz, lmto p ,ra a illuminação publica, como 
pa1'8o a particular. 

2. • O preço do consumo será p11.go, parte 
em moeda corr~nte e parte ao cambio que fór 
ajustad · no contrato, proporcionalmente :!. des-
11eza que a companhia ou empre~a. tiver de 
f~z ,,. dentr, ou fóra do Imperio. 

3, • Findo que seja. o pn>zo do contra.tQ, todo 
o material da com ·1anhia ou em preza rever
terá p~ra. o Est.ado sem indemnisação al
guma. 

4.• Obriga.ção para a. companhia ou empreza. 
de substiLuir o actoal sy~tema de ill~minação 
pelo d~ ga.z extrahido de outra sub$tancia., pre
ferindo em ig11ald<lie de cire~matancia.s a ~e 
pr ducção . naci •• nal, ou l'ela luz electrica ou 
por qualquer outro syate>na provado que se jul
gue preferível. A substitwção só se tara etre
~tiva •i o governo • erigir, precedendo n.viso 
de Ire$ annos pelo menos de a.eeórdo com a com
panhia. 

5.' Salvo ajuste em contrario,!Q o consumidor 
do ga, 6 responsavel pelo aeu paga-mento. 

O proprietario do predio alugado, logo ~ue 
communique á companhia o nome do inquilhlo, 
úcará isento de tod~ 1'espon1111.bilidade. 

A companhia poder& priva.r de fornecimento 
o conaumidor 'lUB nlo fôr pontu•l. Mas é obri· 
gada ~ reetabelGeel-o am favo1• do novo inqui
lino qns lhe oll'areço !j'!U"&n tia. 

6 • A ârs~ da cidade do Rio de Janeiro e seus 
suhurbios poderd ser dividida, havendo ma.i1 de 
n111 ga~ometro, •i e.uim fór oe~nvo11iente, o 
podendo se~ o contrato celebrado com maU! do 
uma comp~nhia ou Olllpreza. 

S 2.• O contrato ou cont!'!ltos q11e o governo 
oelebrar de aec6r4o com as base• supra indica
da• 1erá provisoriamente p01to em exacu~io 
dentro do pra~o eslipulado e suJeito á approv~
çiio definitiva do poder Iegislulivo. 

§ 3.o No caso de contratar com outra em
preu oo. compa.nhia. q o.e nio a a.ct11a.l, Rio rf.e 
Janeiro Ga: Compe..,y Limited, fica a governo 
autorizado a indemnisal-a do' lalor do :material 
da íllumi nação. de aecõrdo com a avaliação jli. 
feita on que se fizer, conforme a clausula 31) do 
contrato da 11 de Março de 1~31, a que se re
fere o decreto n. 3!156 da 27 Abril de 1855. 

Para isto ~ ga,·emo poderã realizar as neces
sarias opera~ões de credito,.caao não fique este 
p~~ogamento a. cargo da nova. ou novas empr .zas, 
media.nte as. precisas garantias, 
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g 4.• . Iixnqilsilto G nov~ eó~tt~tó nãó.fói. doJe- pedido, o q11e cl illega.l, ou o gõYarno se limi
br~do, o.so'verno poderá f~zor ~úneri~ aer OJilSl<>~ tará a ga:star a té i. impor~ancia do credito, e 
provisorioo com a Rít? rU Jàne•~o G~ Co>!'~ny qeste caso ha e'!: cessa de dêspàiá prenaiÕ~nt~ · 
Limited, para. eontlnua.çio do 88l'VIÇJ d& illu- á -coneel!llio do meamo credito. 
mio:lçio da. cidad ,- · Em w:Jo o casó <i nrri.Hrre~ulàrídàde q ae niio 
. Art. Continuam em vigor, no c:.ércicio .do póde pasaar ~éoiipercebida, . al~W. de denunciar 

1.882- 1883, óé erEiiitiis coilecd1dos pela lei a .. par !é d~ ac·crciw:rüi..,dt> eót11a9 que .orgO:nizon 
n. 3.054 d~ :1.9 de Abril proximo findo pl!.('~ a ~sto íabelb llÍil grânde C eul posn. aeo<!11ido em 
estrada de ferro de Camocim ao SObral é para o servi~o .tão impdrtaliLe, denotà.!i.J9 ao àlcsino 
prolong<Lmenw d": linhà télograp_hi~ do - ~a.- [empo ~ poúco éru!ó em que o podér eJ<eeutivo 
r:inâ, na pa~lG Qa somtria. <!Ul n>.tO h ver SldO tem O vot.o das e .. r:n ....... , IIO interes5>.ni~> artigo 
de•pelldida até aa lim do correnté liíet de Ou- da eompetencia par!a.inent.ài' .;nbre. ó d<icrera~So 
t.ubro. rtas deapez!IS. 

:i> a ,o do senado em 13 de 011tubro de 1882. Si . o zoverno entre :nó.s estive~$e habi toado 
-Conde de Baepend1J, vice-presidcnte.-At~- a. . dispender sómento dentro . <los limites. dO& 
tonio Ca.ndidp da Cr u :: MacMul.o, f • Sllcre- credit.os votados, elle teria mais cautela._eQl·so
tario . - Barúo tle M amango.<ape, 2• seere- licitar do J)arlanumto ,. quantia naceaaari~ ás 
t.:\riO. exige1>eias do servi~o a _q1.1e t ivesse de. att.e.nder 

· O projech assim emendado ~ approvaclo 0 e não ~tirá ria ao 'tapete d ' discussão um pedi4o 
>'emettid·) a eommhsão de ro<l•r.çlio - . de cr~ 1ito· na iiilportanc.iu de 400:000$ •. quan.do 

Continuação dn 3.a t!iscuasão do proje~to julga qne' são neces<ario• quatrocenlo» • vinte 
ll. 190, eredito aoministerio do imperio. dous eon.to.& e tan to. 

· o Sr. AD.dra.d.e Figu.eira comé- 6 orado'r insis~e &ioaa. uma vez no pedido que 
ça observando que a. di.scu.s&o é sempre util, e ·fez- na eeguilda· vez q11e !allou sobt-e este çre-
0 debate ãe$te credito veiil ainda mais um• vez dito. 
demonstral-o. A tabella n.. 3 éontê!n: de•pe.Zãs qjle o go-

E eomo, felizmente, o credito não foi ainda verno ni!o tiiiha. áutot'izado q<ia.ndo solieHoú o 
apreCiado pelllà vo:i.es. competentes qtie tem o . e~edüó. Elle o cliz Di sua pro~stâ, denjoil
condiio d.e obr.igar o governo a . calar-se é esta straD.~o a necessidade do augoiefi.tó no. credito 
camara ,. a~prov>Lr sem diSC~JBBlo,ons..rã insistir para. 0 sen-;ço sanit~rio e o.•t1'as ae.tpé::as 9ut 
no debate· . se têm de fa:er ati ao fim do t~:ercicio cal-

E' tinto lllD.ÍS forÇado à isto,quinto a proposta. ~Úlado em (tê) : 
do go~erno ":poia-se _em dem•:n.•tráç?•• inenos 
cli:actas, con tenM Ate. erro• anthmehcos . . , COm ~ serviç·o da int&rn a9a:ó do 

.O governo pede nesta. proposta Ires creditas; · i mmigrant<>.s ...••... ..•.. , . . 120:ooo;')OOO 
uin extrao~din•rio, pata pa~r aos príncipes, Com soccórroo ãe vict.imas das 
filhos d e Sua Altela. o Sr Conde d'Eu, os a.li- inundaçllea ultimalilente ha-
mentos vencidos de!lde a da.ta. do na.~cilllento vidu ....... :. . ....... .... i 60:{)()()$000 · 
de e,ci,_ um dellea aié que foram o• mesmos ali- Com o ttata.melito de indlgeii.tes' 
m8nlos consignàdos u lei de orçamento ; o acommettidoí de epideriliàs 
segundo, .Stippléme!Jtar, de' 162:000$, lia verba. . que se poas~m ml\llÍfesta.r nas 
-8Y.•reicios findo•.-3lim da pag .. r deopeias uif!'erentes próVinciaõ e rui. 
contempladaS lia \:J.bella n. 2, e o lerceiro é Cõrte, e .:aktiladai segundo 
umcraditoexrra'M'dinario dáquanthdil 40 }.000$ "" qúe se fizeram no i • se-
na verba....;Obrt~~~ poblieao 0 melhor~inento do me~>tre dO exercicio.. •• • . • ••. t0:000$Q00 
e•tado sanitario;.:...àfim de cecorrai' a di;·~rsas Com outros oer-.'i<:oa urgi.iote~ -~ 
depn:l~. limujúfaitas, outt•aaDdtori~adas', con· que o governó.teí!h& do atten-
templa.das. nna t1.b~lla.s na. i o 2, e oufr~s, de,• relativamente i •alo.bri-
finalmeD.te;· por flize r dúr:m te ó restO do oxe't- dlide publieà •.• •• . ; . ; .. ; ; • 80:'000$000 
eieio, contemp]jdU' na. t:.ból!a u. 3. ----

Ora. examinando a.a tabellas qae aeomp.&Jibâin 400: ()QO$ooo 
a prOpoS'a, támos q,no O governo delipendeu, ate. Ve_,•e por oonse:>uiutê "Ue Í..O_c .. . ·d~pe·~;~ q. ue 
:>.<tai"' oW..qu~ fdoi a au,.; propósta, â qua'ntiá de: ~ -. 
rlo 476:8'1\6658, i tinhà. attlbrítãdo o disê~.nãio· 0 goy~rno, . c~le,.Java. cQm.o. nece~sari.J>,~;. ,Jn&• 
•h 346:908$002, o qné tu'do soro ma s23: 71~aao. tendo d<~CQ~rido · cera~ ~. o~to m~eaA~pois. que 

o ~redito . da le} . era ~ 800:000$ ; hávta: esta proposta foi llpl'asentada,_ achol1,do-se fi,ndo 
por '*nse!lu~n'ciá ttu:i ikflc4 li. preenclicr de. o exorei.cio par.~ _que. l5e pe4ia este. creàit.D, 
2.'3:004J$, à 0 gqverno Cireeü., portiiilto·; do crli-, pergunta ;O orador ._Q governo·; gastaste• a 
dÍto: ti.'à Ímpdrt,;\:neia, désta dilfere.nÇ-•;' ni:li p'éii'iu BO!D.m& ca!cul.ad~ ~ . . 
400:000$~· qt~O:ti~ii e. esses .400:00(}$ dêre~sé NiD podo o podM leg'i'i;lativo; dapois de' findo 
a.d~ícionar d déjlcitd'e 22':719$660 éiifr~ o ~r.e- o exerciçio a. ijüe se refere a proposta: vo\Sr 
dit.)vobído e ,, d''é&p.:ia rel.lizãds ou óutóri- de!p&r.â! por oim ,r.; Ç•lcalo; Hll•!l.do essas des· 
:i:idi. . . . . . . . . pezas déveiti .ter .alJ!ó realiiailaS, ~ su:iimpo!' 

O rés·w tado •erã de 422~7i'JS6\\0. e n!i;· dê · tiilCia deve ser preéisarilê nte eonl!eeidt.. Não 
4~ é~'mo. Mi ~. própOSb.·;·, e neslli .easó póde a. eMnaró.~'. em~ t'é~Ç~õ' ao eiercició já en
le1!1DS 'i. ue óti ó goveilno :valfa:tn as driapciàs eetiidó; votar desf)o~a.• él:imo ái ~ve8se't.u d!f Sér 
dellli)ustrail'a:í' no. tãooliá· q'à:e acóin'páiltiou· a fellas,'diisn~zas a liHer ;· iítõ pefo :nienos choca 
SU3. propoatn, (J g:i.itará ma\~. do que O crjj{fi~o as lei• do "bom &en~o . . 
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ln,tor~ssa aind9 à.s CO.I,IVI?.niencias pubU,ea$, ~ d~e do rc~r~er no arbítrio e á ill~.galidadc 
cóata.bilid;Ldo .d,o thesouro .e á Jisco).isa.ção d~s J p;>.t'a construir um~ escola para. ull),a ·das fre· 
rena~-. . . gur,"ios do OOt•to. 

. NAo rooe havor lina.n~ .com .semelhan.te re-' , ·.o eorpo lo;:idaüvo Iom sido prodigo, ma.is 
;illiOil ; ora. dovet· dt> governo, e deve•· de honra, , prodigo m~"llllO do quo J•Ortnittetn os recurso.s 
ll(>ro....,r ... e, UlJI,lL yez quo se J>ro.teloa o discus· ! .do paiz eow de•poza• rcluth·.... :i in •trJcçâo 
wlo do•to CJ'O~ito, 'j. re~Lringu· a ~ua Jll'l)pos.ta, publiea, pol' quo 111Ia •ü n&}n'ovineioe reser•am 
~aclArando ~ somma q•te gastou, •tJ.aJ•a <J.U!l o pur:t ~s~o SOl'Vico eet•ca do \ttll terço da. a ti~ rEi· 
ct·o~it.o ttOlimitass.e à. .s<>rum" despen<Üda. O,~:- c~ita, U13l! aiuda u E~\lldo ga.ta .com a in.strnc· 
luu·io do goyet·uo a respeito ~e tão impot·Lan.t~ ç~o publi~• da t•üt'LO UDlll 'I(Jmru:t ·,tno <:vidente· 
IIIJIUIUJIIO mlo ,tem e:tplicação. we,nte nãc> cslà orn rolaçàu nom c"om o.s riecssi-

i'lll:llll>ndo deslO.!! cons ider.:ções ge~es p~;a o .çll',de~. ·ne)ll éQm os rccursós peculiares dessa 
ÇOI\L .. •udo d&'&lo pe~.d<>; ·o oi'~dor .l!ooeria fazer .c;U•cumSCl~i~o, e ·que oegtiramente nl!o é j\1•.~ 
tllnlH do \IID~ cr~ttca fundada a·· PF9Posln do .t1 ft cada pel~aresultados, P?rque, quando tanto 
s<>vorno. . . . . . . se gasto, a Justt·ucção tom decahido ·eoo. vez .:e 

))aoogundlVez qnef,llou.referill':!'e á dticada p.rog redir. ( .jpoiados.) · · · · ·· 
Praça, do Mercsd(), p,~ra Q':'~ se petlit· uma .c e~~ E'!l t.aes ci,rc)l':"•lancias, por. qole !az.ã9 o go
C)U~Dita, além da. que fo1 gasta pelo -credtto vorno manda a1nda construtr edttlc10• para 
Ordinnrio, , . e•Ct>la~, q!lll-ll,dO teria. a OGl•tcza .do Oobn• !la pRl'IG , 
· Lendo s.,PrO~~sta a respeito de obras em duas · .do corpo leg;islativo a D1n.xin1a facilid• dc do 
lo.ucb~s do sir\o~Ç9 ,de s:i]lde ~o portO, o oradQr decr!l~· os f1Jndos p:tra iiso precl•ws ! E' evi
ouserva que nao·ae trata. de despeza que so dentemenl:l llalluJto, umn illegc.lid;tde !;lmpies
pouo. col!llidet·a•· dc.u'rgente nece .. idade para m"nte. 
ROcCOl'l'~" publieos em ·.occasião de epidemia; O Ol'ador to•·n~L p<>r u! li.no nos doas ite11s do 
t•·atn-ae de uma. despez~ ordin >ria, parquo o credito, de que Bl occupou o. primoit·.- ycz que 
SOI·Viço .d!J illll~~ do po,rto exige· lancbas parll fal~ou, o~ fu , ,1!1!10 por~u~ noccssile Justificar 
IUtlH YiSliiiB. E ; porta~t~, uma: despeza pemt[<_• as propostçüo~ <jDO omtlllu, m~s itnlOnJ?GOto 
nanto quo dovo Ct>rrer ~r .ootrJ. verb.a do orça.~ em consideuçilo a<> nobro tl opul~do pot' Per
monlo. · . liÍl t:nbuco, membro u11 commiHs~o do orçamento, 

Hn grnnclo vantagem em não alt~rar esta. que dou o pnrooer •ohro o projccto om dis-
clauil\caçl? lia,' discrimi nação d•s d~opezas, C!lSOÕ.O, . • 

porquo, si o govera<> tem o..f:.ouldilélo de C..ze~ .O nobro depul1do oniQndou que o orador jul· 
C<ll'ror por oon ta. da verlia-50ccorros publicas- gav,n. pre,cripto peremptoriamente o di.reito ao• 
dupo1.a.a quo pert.eJlcecn a o.u.t.ra :;:erb '• i. con- &limeDto• <los principoa dn famili" imperial , 
•crluonoia. s~::i. deC,a.udar a. lei VQta ~a peh I'Cl!lo<.que •c .. tlllga,nava, po•'q~e. tal. prescripçõ.o 
ro1'po legt~le>t>vo facultando-se oo g<>vorno " njio aómentQ não so dovB, pore.m amei& .. niio sn 
11llor tnra: de credit<>s suppl2m•nta.res estc.bele- POderia ji.tllais dat·, visto que ú. p1·ccoi.to . d:< 
aon.lo ooargem larga para dJlSpezas de Wd,a a L~.ri,tituição' o daa leia co~sii;'nnr estes ::.li-
O"dom. · · · ~~~oontos. · · 

W um "'"~Ptl> S'"a~c, a <>-o•·ndo•· .niio pódo A pri!l'oir" vez qM o or.'!-dcr f aliou l imitO!l-se 
doJXIlt' do aBII-anhs,r o .desemba.raço do !iOYet')lO a. .c~tranh~r <)UO, tJ'at3ndo-sa <!.e uns .dia,• ~c 
'·"" collMign:u·na sua pr~posla. uma cb,ssl.1ica~~ :>limontris .~oS'>OS ~rineipiis, si rossetã?J~igo.rosr, . 
tudovidm; CIJI%10 aquollaque ·.citou. · em . f..zer ~~lc t:>edtrl!), r1uo po:li_a s_erd!spcnsodo 

O urador vê .na ·:tabelln .quo :~eatapan4oJJ • pOr<J.\l<> os prin,çÍpfl!lui o !)'li'C~em .di.sto; ~ Eiüf.!i•t 
p~opol!ln ucna .v~ba. de.S0:965S\!06 .AAra pag-<\f llisse !1\lC;.um.a v~~ 9.ue )1!\Vl!l _ l>lti.O . n~;>or d• 
uollhH ~\ruaJ\as •.. e .entt:e eJ.Ias .Yà a ' )lespeu !?arte daquelle CjUG tLnhu o d il'etto de .ftl.~:~r..e~ta 
coa~ '" .odiliea.Çio do .ca~~;~ .,Para ~scpl~ .»!!'S . ..t:ecl;~,mao;§o, e!l.e orodpr .tu!!be!n·. I'Qd~t:h~ ·sér 
l't·aulliaoo ~a.viru:. :no<E~geA)J.p Ve~ho. Data.~t.l levad<> · ~~<> r.êp.r!l~~n.ta!fte .d!l. noção .a· .JW· 
doK!IOtA .do.oxe~ru.ct<> .de1874.-f87;,, mas tem-se gunt,u s1 ea.t& chre1t0 .&ra bom ; &L : ~i.nd• 
}•rolnnlll!do, .e a té .po~ actos oflici~es dt>s annos 10ubsistia, si pelo Japso de tempo deconiô:n 
do l~-~881 fig.u~>Va.J?l .C0!\~3.11 r~latiyas _ ~ ·~~ !~ya ~u n~~ prescripLo , E', comonntu~·alru~nte 
a•Lo ~til elo no .mt";lsleuo .~ unpertll .a _esb<o' .o• d1:'~lt<l~ llllO p!•ooc ro.\'~!ll· S(>t~~p no .. cas.o de 
rolac10n!!.du no cred1lo e111o discussão. . pão .!la':er qne.~ .po t· cllQa J··~·cl:un G, ~at·guntou 

lato ó silllplcls.menle·um ;~buso, q.ue; com ser mais si algu..em tmha rcrlnmado )lo')r .e.~ses ,.J;·;·a 
anti.Ko, llio ·~6\'e,deuar ~"'ttrahir a.ati,e:g_ç~a .d_e ~en,co: ; qli.qm .era e~ .pe~; i j ,era 
~o corpo logJ.alntn:o, ,pa.::~> _que ao :111Et!l9~ I>io ,j:t>!l\pll~nl!l p~r;>-.(n.zer .a. ~ccl~~o~nçio. · 
,pane a>~n protesto. · . Jà •e vÇ ll\I~JliiOHl81C .gue ~SS?~ ~li!ll r,l!l~s 

·0. guv.er.11o tem um&,VJ\fb,a, Cllle .o~ç_a)loJ.ll . lW .. _l!.sta.w.~ .P~!:jBSrt~Los ; .apa'!as l!rptto~:.s e a: le- · 
mau de mil cont.I>S, p !l8 a-'!lsiJ'uc_çao ,prlliiWlS :v.ant.ar fi~Y~~u, Vl.s~ ,que ':'!' \l"«ta.ll:> alunenlo,•, 
d:1. C<l~te; tem ea•!O ~m.esta y~rbilo.O qu!ll]!~ t,eyt .~,\8'!!~ ~-oo 911J!..o_s com·.O d.e!!urso .de .aet_c anno• ; 
P!~-rocl~O, não só con1 o.pe~!taldo.p~(~aor_l!o'lo . ,ap~l!a8 ,CJ.\J.\Z ; IJ.dago,r . IH ,~e';'do i:i.ecQ.~rído 
~?mO runda. $lODl R .const.r.acçã;o da .. ~cl>dclO!J , t1ve ,~nto .\efll.pp, , ~u!ha .h~Yl~O A~~CJ!t~o d~ parte d ~ 
io.l';ld~}'l'ár~:fot:t= ·.<l.a ~.cha:r .·9t4ad4qs"; CJUO .gove r:!lo .~ ,padt.J-os ru.> ~~l'J:loleg,~J:q,.vp ·o.u d• 
'L~:&e<1i6111 coMi-J.U.:Val' _o serVJ,ç:o .d•·~~ucyao,p!J.- P.!t~ ~q_~U.!> . ?:guo!" !"C~J>o.~ !leyc,r ,de r e· 
bil_.ca no·',.mUIIicipio Jltut.J'o, .éPJi<l!.(reiJ4o. ·:!.'?DI q_uer~f ,~~~Il!' P!'81!.11!.ento. · . · : 
g roeaos cábe!faes_parn.a .co~a{ru,cçlio ~e cd~~.~Qs Si<> edes oe pontos qu~ o Qrac!Qr, Ltnba. o ,dt· 
·..aeqüadOJaO.e.ilaino .. p,rimli.;io . ~·. poi.§, earr;\- reito .~ ver .esclarecidos, '1iôrqua, cotiloJ'mi( a 
ll.Ü'V:~l·q)le 4iiamé 4: :..uuuoi.;n~~ <ie ·~~~· J~- :sol~~ ~#o;: p.Óderi .. . o~Lilauú \111~ 'õohi.y~e-
e ucao1 a :gol':tr.llO se ~uLg.aJ;se ~intla ,n.~ .-P,e~~.- . ;,!Çl'lt'l<.O o ~lr&ltO. · · 
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O nobre deputado por Pern&mbuco, porém, 
entende que não só existe esse direito; maa 
ainda qu.e o orador tinha errado grandemente 
porquo tal direito ê inpresc,·optivol. M..a ~~&ei1Il 
não 6. 

Em prim~iro logar o facto de ser o direito 
consagrado na Constituiçi(J G ll!IS leis não im
pede a p••eacripção1 porque exacta.mente " pro
seripçlio, foi ioventada. e introdu•ida contra os 
direitoneconhacidos rui lei. 

já se vai !Ornando clamQI.•ooo,porqne Sua Alteza 
vive ha aunos na EurO!•a, não volta ao Brazi!, e 
eata.:>os vots.ndo annualmente • quantia de 
75:000$ pan um príncipe que Bão earec~ deet~ 
•nbsidio porque e rico. 

Pergunta ao governo quando terá isto lll!l 
termo, e si é licito a vozes incompetentes trahr 
doot<>a assa.mptoa, si ó que iato nio é uma ni
nhari~ aos olllos de um governo, qae antes de 
tudo pré.z& o silencio nesta casa e adm·a as 
vozes competen~s do senado . (Riso .) Respondendo a u.m aparte, <lli o orador que 

todo o direito proscreve, ineluaive o do Eot<>do. 
N!io cnaheee direito msis sagrado do que o do 
Estado, qlle em direito e repotalo a pessoa maia 
mi•erarel, o eo1n oJreito o é, porque os seus 
negocias aio tratados por procuradores ; eelá 
e.l'riparado " menm·es, a interdietos, a inca-
pazes. · . 

Ora, si o3 direitos do Hstado pOdem perecer 
por prescripção, não_ba direito algam que nlo 
eotaja sujeito a ess• prea<'l'ipção, e os doa prin
eipea não estão por lei alguma exceptua®s da 
regr J geral. 

Esses direitos de pedir alimentoa pódem ficar 
preseriptos ; · mareados os alim•ntos na lei do 
orçamento, si não fôrem requeridos em tempo 
habil, prescrevem lambem. !:la, porém, urna 
differença entre um e outro caso : c ê que a lei 
prescreve o direito pe pedir alimentos relativos 
a certo pt·azo, embora não votados, e si o pag>~.
mento dos alimento~ -votados sa faz menslll
mente cada prest3\'io começa a presereve1· desde 
que deUs. de ser reclamada no f11n do mez em 
que deve ser paga. 

Dei:1a, porem, de parte o asanmpto para p~r
guntar quem foi que requ.ereu : ai foram oste~ 
príncipe• que aahl!·.am tJar:c ftlra do imperio. 
Neste caso o orador, entende que perder~ in 
o direito mesmo a.OR ali mentoa voto.doa. po ... -
quo, 'l uandu o corpo legi>laliro consigo& uli
mentos, é com a clausula e .. Go.cial de que 
o principe s1 conserve dentro do lmperi' 
para ter dir~ito • olles, visto que " con
stituição declara que eo>Salll os alimen
tos •ahindo o principQ para fóra do lmperio . 
{Apoi<Zdos.) 

De8' ja saber ·si Saa Alteza o Sr . D~ ne 
de. Suo que está na Europa ha a:1noo, rece
bendo 75!000$. .està r aaolvido a renovar a. 
licenÇA, porque lhe P,'-reee (\Ue Sua Alt.u 
não eatá mais resolVldo " tornar ao Br:uil, 
pois lhe consta '{Ue vendeu o predio que 
aqui- ti:u.h... ~ pO!<liu. d@miuãll de cargo de 
almirante dn esqu.adra brazileira. 

Desde que Sua. Alteza renova licença pa.ra 
·residir . na Burops teto perdido o direito ao. 
que e1t à r ecebendo annualmento . 

O or3dor ha de reclamar sempre contra este
abuso, porque outro igual já to~ custado muito · 
caro ao lmperio. Refere-se âa h~n.ças dadas i 
graciosa princeza • Senhot•a D. l anuaria, q 11e 
durante 20 e ta.nt0.1 annoslie licença. r ecebeu 
sempr& a. dotação que lhe et•a designada, e n.o 
fiw dss~e tempo tev• de pagar-as-lhe o dote, 
•eguudo o padrão monetario, que andou em 
2.000 e tantos contos . 

Decla::a qne cate exemplo e1·a &lÚ!icieute 
pa;:a pôr-.t"'". de .OOt·e- aviso .com Sua Atleta o 
Sr . D11qile de Sa>e, a r es-peito do qud o ablll!o 

Pas•ando a tratar do ajardinamento do Co.mpo 
da Accl•m"ção, de<>l>'a o orador que Glo.zion foi 
pelo governo preposto (e não discutirá ai com 
isto tornou- se elle emvregado pablico)para fu:er 
por administração oma obra. Ma.aGlll.ziou o ers,. 
e dirà m•ia que Glaúou n o eonttato oolcbrado 
com o governo era tratado eomo o director bota
nieo do PaSAeío Publico, o que dil; entre paren
theeis para contests.r a. proposição de que, pelo 
facto de oer engenheiro do PA83eío Publico, nio 
tinha caracter alg!lmollicial. 

OS&. EscR.A.Gl'<OLL~ TA.UNAY:- Não tinha ho
norariO!l por isso. 

O Sa.ANntUnB FIGUEmA declara. qne o Estado 
paga a Fialho uma somma que elle distribue 
com Ghzhu p~ra. Tier director bota.ni co do pas
seio publico. 

O SR. LooR~ço DE ALllUQliElt(!UZ (ministro 
d e esffarogeiros): -hi 1S Gl~zio~ foi indicado 
por Fialho para este serviço. 

O ·SR. ANDIU.DE FrGUE!B.A não tratou de s&
ber q llem o tinha indicado; o que aJI!rmon e 
allirmn é que Glaziou tinha. o earaeter ollioial 
para administra.· essa• obt•as do >jardinamcnto 
do campo da Aelamaçll:o; que alie tinha um 
vencimento- de 60<1$ por mez, e maior do que 
iooo •i at~endermoa • qne roeebW. tambom pelo 
seu contt••to eo'n Fialho pela conservação do 
passeio publíeo e dos jardina do paço imperial 
de que tambem foi dir<~etor ou amprezario. 

Bm raapost~ a U\1\ :>pa.rte diz qn& qualquer 
pe!'SOO. prefAriria as vanta gens qne tem Glstiou 
a.os 2.000.000$ E~!. mez; porque, além desse 
vencimento de ~. do que elle tom pelo con
trato F'~&!ho. e pelo jardim do paço imperial, 
elle tem nm::. eaaa. pa.t>a snn. resid@nei&; e quem 
conhece o alto valor locativo das casu n'&il:\ 
côrte nõ:o pôde deixar de toinar iaso n~ devid!L 
consideração quando se lrat& de vencimen
toa. 

Fica-, ~ia, provado o que -havia dito, isto ê, 
que Gl az1ou administrava, com caracter official, 
as obras do ajardinmento do campo da Acla
mação; po1· t~nto,fazi• uma obra por adminiatra-
ção com ca1·aeter official e era M mesJDO tempo . 
fiscal nomeado pelo governo para as obrs.s 
daquelle ajardinamento que se fiz essem por 
empreitada ou :m·ematação. · 

Cabem aqui as duas razões que enunciou 
contra a validade do ~ontrato que lhe garante 
uma certa parte da• economias que realiz•r. 

Si este indivíduo fazia éSt&.< obras por adoli
nistra.ção, eate indivilno niio :podia aufer~ 
lllcro• das eeonomia.s qu& porventura m~se, 
pOI'qu~ el!e já era. remunerado colll ~por& 
fazer · • aervi<;o, tinh&.-o caracter otllciil, re-
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prea,nt&vao governo; e siooradordemonstrar 
que elle fez o orçamento lambem. vem a ser 
nuUa esta dausala do conmto, por que fica eU e 
collocado n& posiçáO da Gncarregar-se, por ad
ministro~ção, de uma obra, sendo ao mesmo 
tampo empreiteiro de ama obra por elle proprio 
orçad.J.. . 

O nobre deputado contestou eata segunda 
proposição, dizendo que uma eomlllíssão de en
genheiros, da qo&l fazia parto o director doa 
obras publicas, o Sr. Dr. Mooteiro de Barros, 
foi encarregado de rever e;te contrato. Esta 
e1plicaçã l do nobre deputado podia levar o or•· 
dor a perguntar-lhe quem &ra o •utor do orço
menta, revist.o por esta commiseio de enge:nhei· 
ros. 

Houve wrios ot·çamentos,mas eotes nii.o entram 
em li.nlu de cont.a !J<.rque er-am l&itoa· pela e•
mara munioip•l paJ'a 042rem submetti t!oa ao re
~imen da concurrencia e da publleid •.de, e en
tãa, qualquer que fosse a sua euget·ação, ellos 
tinham o cot•l•ectivo nessa concurra.nc ia. 

Porl•nlo, eó houve um orçamento revisto e 
eose f ,j o de Glaziou, nem pO!iia deixar de ser 
o delle, visto comG os engenheiros nomeadGs 
para eeu commissl!o, pessoas mui to diminc\as, 
não tinham compotene~.o. especial par~ entender 
de obras de ajardinam 'nto, que aão novas no 
paiz, principalmente sobre o politto de viata pri
mitivo do Sr. Glaziou. 

O con.tr&to, poté1n, corla toda a 'iu.estão, por
que no Mntrato o governo reproduz a. cl<>usula 
i•, qu~ const~ dos rel •tOt·ioa, isto é, que o plano 
e.ucul&do do ajar.linamento do eampo d~~o Accla
maçio fui ap1·eeentado por GI .. iou. 

A diversos a{'artes responde que ainds na 
claoeala 3• o contrato se refere aos orçamentos 
apre •enfados por Gl<iziou e nem um plano de 
ama obra, c~mo est:<, póde dahar de ser aoom
ps>.nlwlo do reopeoti:Yo orç~monto. O aformo
seamento, o ajardmamP.nto do campo da Accla.
maçi o e as obras de arte n\lo podiam ser levad:ls 
a etl'eito sem orçarnen to. 

A questão do orador e que o foram e foram 
de direito; portanto, é escus ·do insi•tir sobre 
este ponto. A eua proposiçiW está. de pé : o or• 
çamento fui dell• e só elle o podia. fazer: 011 eu· 
g•nheiros entraram n islo apenas para ho~ 
lo~ o orçnrnent!l qu~ era delle . Acrescentllri 
=i•qne houve uma. irr•guhridada . 
Um~ vez que o governo propunha-se p~ga~ 

uma certa somm• J!O" um orçamento prévia
menta f ·ibO, coma e '1. oe cabia a e. te indívi luo 
o direi to de alterar o p!aoo e diminuir obras 
cont1'8.tsdas no ot•çamento? Como é que, oem lei, 
se fazia uma obra destas, de <-aractar me•·a
meDte municipal1 E' po~ estaa razões que o 
orador nega o SP.U voto M ereifit(). 

0 Sa. GoNÇ.lLVES FEIUU!!RA di um ap~~orte. 
O Sa . Á !•1DRJ.DE FIGO EIRA dit qae o primeiro 

credito eoneedido para esta obra foi o da. lei de 
20 de Ou.tobro de 1877, tabollo C ; foi dotada a 
varb. não eó para m .. Jboramelto• do estado sa
not&rio, m:<s para a. varr• dnra de ruas da cida.de 
do Rio de Janeiro e . melhonmentos de portos,· 
eont $. aomma de noveeontns e tanto• conto!J . 
Mas esta coDtrato data de 1873 ; por eoll88quen
cia, h!lvia· q'l!!.tro !l.llll':lo .que ~ cbras h~'liam 

sido contratadas, e eml877 a.té j& oetava.xn muito 
adiantadas. 

Mui o orador disse ao começsr a eu discUI'IO 
q o e a diecu& -~ era sempre util nó a3io do 
parlatuento. Foi ~ealweute u.til que o nobre 
deputado por Pernambneo nos troaxewe hon
tem o contrato para a eon.etroeçio do jardim 
do campo dJ. Accbmaçio. P or eose contrato 
vê·se que a proposta do govorno nio incorreu 
aómenta no érro de algarismo qne ba pouco o 
or ador denunciou á <iamara ; incorreu lambem 
em uma grave falia : ó a de querer indemnizar 
Glaziou de q uantiaa, a que elle uSo pooli& ter 
direito. O contrato t G"{'r•uo • semelhante 
rupeito. A clausula 2" dz:r o seguinte : 

« O Sr. Glll.zio11 Jiea. encarrepdo da. execu
ção doe trabalhos, dirigindo e admini.slortndo a.s 
obras quo forem proprio.m.ente d 1 comporiçA:o do 
jardim, e fiscalizando e supcrintondendo as da
mais que se fizerem por empreitada on arrema
ta~ão. , 

E a clausula. S. diz: 
« O Sr. Glaziou perceberá por este serviço a 

gratificação mensal de 600$, e mllis a. 4• parte 
do -valor das economias t•eali2allas sobre & im
pertencia dos orçamento3, nas obras que fuer 
por administração. • 

Em TÍsta desta duaa clauouliJI, temos que 
Glaziou foi encarregado por administra~ de 
fazer as obras de composição do jardim propri&
men.te, isto ê, tudo que respeits á pla.ntaçlu de 
arvorao, dütribuição de ruas, oonstrucçio de 
casca.tao e dema.is condições de ajru.·dinamento 
propriamente dito; e alem dist.o foi pelo go
verno nomeado fiscal e superintendente de 
outt-as obras quo o ojardinamcnto ex.i~ia,como, 
por e:rowplo : nive~r os terrenos, fazer os 
aterros, o engradamonto, etc. 

O SR. EsqRAGNOLLE TAUN.\Y:-Qaaes silo os 
.contratos pa.reiaes qae houve~ 

O Sa . ANDRAD.E FrGmlmA vai satisfazer ao 
nobre dep11tado : pede-lhe qu~ tenha a bon
d.J.de de' o.ouvir e lho respondo. depois, si ~ui
zer ; porque, apezar de ter immensa sa.tisfa:çio 
em defender os interesses pablicos do seu 
pa.iz, quando vê eol!egas, que o deviam acom
panhar neste propooito, q uet'el'em preferir in
teresses individuaes ao exame dos negocias pu
blicos, não pódo deixar de sentir-~~e incomma
d&lo. (Apoio;do• e aparees .) 

Diz qu• ·esta em uma indsga.;So de boa fé e 
•stranlia .que o nobre deputado, qne ainda aio 
o on.vin., pretend& io.terrompel-o, querendo 
preferir int6ress,. illdividui.es ao exame de 
uma queatão &éria como eila. · 

O Sa Esc iU.GNOLl.l! TA.UNA.T :-Eu dei um 
apart9, V. Ex . nio póde impedir- ma que eu de 
a.p ortes. 

O Sa. ANDR.4i>ll! FI&t7EUU. diz que tem o di
reito de pedir a S'. Ex. qu• o ouça. Se acha. 
enfet•mo ; oaoupa • tribuna com oo.crüieio de 
sua oaude, e tinha direito de "'P~rar maia con
deseeudencia. dA parte do nobre deputado. 

O Sa . EaC!U.Gl'IOLLE TA.UNAY dá um aparte. 
O Sa. AND!UDE FrGllElRA nlo accueou pes
~ als=.a. de pret~ir i~'!lreeeett pe.ni~ 
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aos interesse$ pub~icos; iallou na pr_et.e;·iç~o l e o ~dor admira _que uma sec3etaria de es
!li!.• in,L~1·es~~s parLlculares ao ex_~me dos rnte· lado, que deve_ tis~hzar a exec~({ao doe c'?nL~
r~s.e:_e~ __ pu?.hqo~_t e pe_d~ _de urna ,:~~ .V~1~a C()d&_s tos,_ q u.e de v~ ter _o ha~nto, sena.._J <.t. ~nsc1enc1a 
li?.~~ça pp.ra não t{l~pon<;?.er 1nau a9_~ apa1·tes e o d?ver, de ze~ar o~ tnl.a res~es pnblieos, fo~ae 
coi,ri:_E_tue ~ _h~nra.rem. . tão _cega., 9ue. orzant~!l&Se Uma. ~roposta nestes 
· ··.continaa.ndo, diz ~ue o contrat·J J?revia duas termo•, em que •• d« que Glo.z_l~U tom direil<l 

cspecies mu~to distwctas .de obl'>B: a 1•, m·• i 4• part~ ~' todas a~ economm•, quando 0 
. ~.9..8:~- q~a .. ~.i rcfer~a.m ti.;c~rn,p 1si~iio d? ja.r~~c1, eo_ntrato ~~t1n.guo ~e~·~eLtamente as e~onomia.s, 

que ~e çorrunetteu a adll\l~~>tração de Glazlou,: a CJ Ue Glas1ou tem d1re1to. _ 
à 2.•. era a d<lS qu~ _se _fizcs~em po1· empret, O co'? trato fii·mou-se em urna ra:u>o natural 
ia<)a ou at·~ematação, e entã > o oralor exempli· se Glazrou se apresentava como competente 
:fi.C·o·u-:- obras'· dp· ,movimento dC tC1·1·n, atCl~l'O_s, pa["a ns. obras do ajardin~mento, porlia: o ml
enin~dram!liÍto • _gi"S4il ' etc. l'odas aqu~lla,s niste~io j~lgar- q_ue ello offerecia _garantias, 
oorâs qiiã !lão fOssem feitas por adminish·ação e podia-lhe garant~rvan la,«.,ms espec~aea_e':' r&
de Gl~tiou, ms,s por Ql!\preitada ou arJ'!1'rnata~, laçâo a obras, em que ~lu10u era esrec1ahata ; 
e qU:e·_·a~ri.O:i:> t~·,. sidomai~ custo~as, de.úa Gla- mas o governo nil.o_pod•a reconhecer-ihe a com
ziou fazel-3.!' eoino :tlsc~lou supermtendecte d0 petenc1a em relaçao ~obras c.omo da muralha 
goveí·no.· ·· · ' · · · . · · · e ~mpeelramento! porque Glaziou nib era· p~-

P~i.s ~em : qua~~ são as e~onom1as q_ ue o cqn- drerro ; n_ão podia reconhecer-lhe co_mpetenc1a 
trato gar~ntiu a Glatiou o dir;ito de lucrár! em :ela9':o a obras. como ~ gra~ll, pa1•que 
Seri•m •s economias feitas não só sobre a ob1·• Glaz1ou nao era ferreno; e nao pod;a o g-ovorno 
do ajardinamento, mas s ~l>re as que fossem ga;:antir va~ta.gens _esp~cia~s como aq uellas 
feitas ;>Ol' empreUad.a ou ar.rematllçãa . e de cuj~ q u~ s.a _rcfec!am _ao aJ ardmamento. 
execução elle era ,Jlscal e superin~en!l~nte .pol' -Portnnto,o. proposta do governo doYO ser cor
parto do .goveJ>no ~ · _ rigida, e o orador pede ao nob1·e ministi'O de 

.O contrato .é claro a mais _niW podeL' ser>~ estrangetros, que se acha _presente, p~1·a que 
Glaziou ler-i L unicamente direito á.quatta.pa.rte • ínte~venh11 pe1·antea comm1ssão no sent1do do\s 
do valor das ecoaomias ~ealizadaa sobre a im- consl.ei•nções que acab• de fazer, porque a 
por.tancudos_orçaman~os !fas obras que fizesse: proposta, como se acha, não,póde ser votada, já. 
'POr .administr:áçã~; Jogo, .o contrato excluiu.as; pela< c~nsidera~!)eg que fez em. relação ás 
.economÍ!l.S q'.IJÍ bouyesss sobr.e as ob .as f~itas f o·Jl'as do jardim do _campo , já .e!!' rela.çào a 
por .empreitada ou .aro-em<>L~çilo e que •. elle :tis-; outras desp"<zas relatLvaoa exerclOIO findo. 
calizasse esuperintendesse. i Sup?õ• ter· tocado em todos os pont.o.s sobJ·e 

o -sn. ·EscRACNOLLEl TAUNA.Y: ~ Mas não! que devia resposta no nobre deputado por Pel'-
l)._ollye'ne,n_liU=_-_ · ob_ ra; · nambuco .. ~·:ca devendo a -s. Ex. apenas a 

- • r~.spostá á pal" te· politica do aeu discul.·so; mM 
O Sll.. A~ADE FJGUElltA.;~Ccmo não .)l.ouYe j O?,pjiroxima-se a hm·a para a segunda parte da 

nenhum• obra ?---:-P.e' i;1!Hta.o orador. ·. i ordem do dia, além de que a 3• di•cussão e 
_O Jl""f.il.q.ue ~i~urnda o jardim d? c~mpo, j restl·i~ta, u.a fór'ina· do regimento, c, portanw, 

fodmto por·adrnuuatração do Sr. {J1a.z>oJi. Te,n' re;ssi·ya-.•a p~•·a ·o ocasião ollporlun•. (lti!•ita 
elle porventur& dirait.ci á 4•'par:tê'das·ecóilo-1 li~;,i; ?nÚitõ oe.'ll>.) . . . . . 

. mias· rSJ:lizadas nea'-" serviço ! As ob:·ãs· de i · A disclisslio -:fie~ adia~" _pel« hoi·a. 
-~, -que foram coÍlctrat.adas ou empr.eitadD.s, l 
e-que d~Vi..m tei- o.ttingido ·a, aomma a..,pexior.a i $.:EGU~DA PARTE DA ORDEM --~o ·DIA 
·20J):UOO$. for.am feitas sob .a .aàmin~Lra,ção do j 
~r. ·Glatiou·~ T~m alie porventura direito á. i Il~êcUI[B.[fl P.,.,s emen<l~s ~9 _senado ao projecto 
-pa.r,ta da.8 .. ecGnoo:$1o,aqui .raalindas .. 1'Não, .d_e j n. 9_3, ~9_bre ·cónstt:ucçãó dis ·caaàs ·dea.ominadas 
··eérto.~M.uitos apoiailas;) - 1 'Eoo.n_c,as.· · · · " .. · ... _ .. · 

Eis o qua na.bia ao ~ovarno, êm vista. do con-j-
·trato, da,cJ'Ímiruc••, para pedir ~o podGi'-legjsla-, O Sn .. DUQUJ: ~srn.~n.~. TElXJC!M requer 
tív9 o credi~o ~recU!o, na.·razão d& ·qu~ta. patte; p.reC!!re,.ct& po.ro. a. clJ.SC~ó!Olto <lo• credito> ~"" 
das,_~nom1_aa _l;eaitzadas >'.&s.ohtas· -fe\tiU ·por· .Jigurllm )!& .ord_em do d~n . 
.admln-!Stra~o, "' .. ni!J dn.quêllas ~m que o O SJit. P]\E~l o ENTE declara que Jti tendo 
:&.·{Ha1iou .simpl€1'mo>nt.e fisiializoa on11uperin- !laílo p~traoii.cus'aã:o 9 •>rojecto annnnCl~do, em 
tendeu-obras ;feitas po~ empr.eitada. ou- iu·re- te'mpo attenderá ao pedido do nobre deputado. 
mataçõos. · Não h~•endo quem pedisse a palavra, ó en· 

Ie.lp êpl~l:O e_m :vista do CPjlt~ntp (apoiado<); '<l<lrrada ~ dieouse'õ.o • 
.J,l)lfll o ,gov,~~rno, pro.cede!ld) -~e modo çoc!.l.'al'!O, Procede·s~ à chamada e -faltam a ella os Sr•. 

· tom_ a _a -i~ porta_ n_cia·~a.s ob_ ras_ do ajar.din.i.m ·ntp, S&caphico, )!..)! {.usto :Flaury, 1\foreira de Bar-
1 .• 600:0~QJ ·e tanto, tom}> aJl obras contrMa- l'O.s, J!.~drigu~li Junior, Cr_uz GOu~êa. Al~fo
]8,8 e.~iu~rei !";daª Ea impqrtand~ de 1.~00:000$ râdp, _A_llneid.a Nogueira., .Soiiza. Car<'alho, 

· ~ ~tp) ~lcW!' a .dlife!'en_ça ~n!J'e !' despeza Th_eilJ1Ç..i,lo, ~i>,r~ ~~ ~é~ Fil>Rklin D.or~. 
~~~Bãáq~u_· __ / __ f.e>~_-_--~_:'-'_~_P ___ ::_-_:_-._·.~_ .• '~e'_àb •.. c-._0• __ zn.,_Ma.OJI!l_._'.·_-_2 __ .!')." .•. s_._•_ob_o~. r--_~_. _q,·unin_~-

0
- . ~-0~r. }~pi9:Q.N,a; ~p~zá 9!1,eir<!ii'Fi!ho; Ro-

r.-~ "-"· ':"' . -~ ~-~ ~r\Ell~S ~g~a,. 9,e,ro,s~ -~_arfipJ~• Pa~_.l~SOu· 
aói!lent•a.s<J_neforam fe1taa por iidmuüslrá.Ção z_a_; _Gog , Alves_<le)tl.rauJO, ,For-
UI~-~ .qusr .oontratad&s;.q ner ,einpreità,d~. rj(Jr -· - Bar'ãJi _·da Léopoldiua. 
~,Jl.i.~$;ê~lt'!J'íl.!' ll."l~rtep,r_e;~.í'.!azillJ1- .P.·' ~à.'V\"-riP.a;·- Ruy B~r· 

J. m"!!li'--"~é- .. ~.\,1:~\o F.filap,j"u~a ~':.J.c- én:\Í)l:!''.s, · ';\i·.â'~;) P';nb.o e 
11reasa. ®_eon'fr'âe'!Otapo•aílos}; e Um9;v10Ienc:~, em. · · 
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Não havendo numo>·o, fica adiada a yotação. 
3a diBcUSllãc do, projeóto n. 19'.2, pretenção 

do tenen te Andrade Neves .. 
Não h~~endo quem. poclias.e a pa,lavra, é .en~ 

cerr•da a discússão e adiuda a vota9iío por f~ltâ 
de numero. . . . · ~ . 

3• di$eUssão do projeeto n. 75 A, sob~e monte-
pio ~ morinho.. _ . . . ... 

. Vem ã mesa, sw h das, a.po1Mas e post as em 
discussão com o projecto a.s seguintes emendas: 

Emendas aa projecto n.75 .A,etn 3 -'l disc usSéto 

Nós §§ i, 2 e 3 do art. 4°., em legar de 
40$, 60$ e 90$, diga-se : um terço, dous terços 
Ei tres terços do jornal. 

Art. 7. • Diga-se : ~Viu v a, · filhos menores 
ou mãe do opérat'io qM f!Lllacer c0111 :15 a. 20 
annos de trabalho, terão direito M raversão de 
um terço do monte-pio que elle receberia. com 
20 annos, •i na classe em que fa'llecer ji tiver 
nía..is ole um. anno ; si não tiver será. regulado 
pais. classe antecedente. 

§ i.• deste mesmo artigo. Diga~se : que fal
lecor ~ntei de i5 anno• de sei."Viço. 

§ 2. o do mesmo ~rtigo. Stipprima:-se este pa-
ragrapbo.-Jose M m-idn>'lo. · . . 

N&o have.ndo quem pedisse a pala.vrs, é en
cerrada. a discussão e adiada a votação pol' falta 
de ntimero. 

3• diScussão dó projeeto n. 257, relativo ac 
monte-pio dos empregados da estrada de ferro 
D. Pedro ll. 

o Sr. AffOnso Pen.na.:- Sr. 
presidente, Y. rJX. ~ a. c~ra. e•t~r.ã.o por 
certo conyencidos de qu6 não' tomo a. ~a.lâ.vrs u·o 
debate sobre este:projeeto. eoro,.o.intu1tode ell!;
bar!LÇ!Lr a s11> adopção, ou de outro que melhor 
p1·eencha. os fins a. que o de& ti nado.. . , .. 

.Embora. est~ projeeto. tenha. sido' approvado 
em 1~ .e 2• discusalies.sein :ge proferir uma. ~ó 
pa.la.vra, ente!ldi dever disculil-o agol"a, para 
olTerecer algumas ol!>Jecçõe• " medidas que. m~ 
parecem incompleta.•, o mesmo l'"''' aprese'I\tat• 
um substüut\v.o, que jll[ga. mais bem .c.o.i:tsu!-tar 
oa int-eresses dos empregados c4 estrada de ferro 
D. Pedro li. .. . . 

E' tt,ma ~uest,iro que pr~oe~up!L o parlàmento, 
em .todos os paizes, a ![U& .•e prende ao~ meios de 
m~lhor acautelar o fu\ar,o ,dos .. eiJ?pregados P\l~ 
bhcoa, se.m sugmentar os sacrlfiC1o~ do Estado . 

.. Por ~d•" parte se,. c~fnio. e?.ntr& .~ ye~1ia 
cr.eseente da despezu. dest>n~da. as c~ase3 m
activas-os cmpregaílos ap.os~ta;dca,)~ntr~.iiós 
m!Lis de uma voz. eloq U6nte tam-<:le.levs.p.to.dn no 
parlamento e muita. ve•ea cobert~ d".rui<o, 
para profiigar a coacesa~ de áposentaaoríae 
que vão pesar no orçameo..to •.. , . . • , . 

. O. principio que inspirou o p.rpje~~o que . ~e 
dtscute, .foi exacta.ID,~nte . . !l de_ , aa~utehr 9.!'l~ 
tur(). .. ,dos empreg?>doL d,l!-· .. ~~~Ja de .feno 
D .. PedN U,,qu~ é uma.alj.ffilnistr~çl\o p~r!e_il
cen\e. ao .. E~tado,. a.ttenundo, . quanto eossiJel 
Os; onus qae t~Íil de peSar sob're oã oofres pu~ 
bh~s.,. .. ..... ... . . , , , .. . , .... , .... 
. Ainda ,h~pouÇg~ aJll!oa}iw,.oc~,ã~ ~e)!l~';o• 

debatea .. bri\h.ll;I!I&t! que.s~ ~y,e.r!lll).)111 CarW~•~ 
franceza sobre o melhor mOdo d() prover ao 

f\1\uro dos , empregadOB, p~blico~, .P?upana~. ao 
mesmo tempo aõ,Ulesouro o·. gr~yame.dt5, Jlaga,
m•nto d~ peuwes e. apo~e~ta.dor>~•. vél'bilõ qui! 
tinto âVaH~ ~oS orç~metitos~. .· 

E ~ntão ti1e. QCelt~ião de a."préciar ym ,bé_m .~~~. 
bor&do parecer, coan:o coo)uma.m se~ q uas1 toãdíi 
que sãó. siibinett.ld!is ao pil:~la~qentll' frailêez, 
aeompinliado dê estudo• minúeioooi,, féitoo pêtô 
coilselhó de ~stado, e de dados estatistiCos múitO 
importantes. , e eon'ienci-me de que na realí
<U!de ó conveniente abandona.r o prindpiG·,· que 
até . hoje tem pre\'llleeido no nosso e em outro!. 
muitos pai:i,es, rerativá.meni6 a apciénta1ociá~ 6 
pensões dos servidores do Estado. 
.. o system~, entre nós ~ceito, dé é9#e4.ef::'~ 
a~oseutadort• no ~m de. eerto e det<mmn:iao 
numero da annos, gravando .:)8 cofres pablieos, 
muitas ve~ei pouco ou nadi aproveita' áoa tini
pregados a quero. o beli.eftcio ·é deáiinsdó.. , . . . . 

E' assim 'JUe o eni'pregado qué consum:io:i i 
nuiio~ .. parte da sua· vida n.ó sérvicjo publléo, 
qnandó chega. á yelli.ice oótom a apos.êlltá~óriã 
do Estado, mas p01tco te!l!po goza d~lla, e a sua 
vi uva e filhos ou ficam n:~ penU:riã, á ti vem bate'r 
i 1iorta do theaoti:ro torliand·o .ó.eceSsa.ria ii cóil'-
cessão de .Ee!l.!lões·,. · .. 

W, portanto, certo qué· o prm~ipío G\i'tre. nós 
aceito e vicioso, por isso. que li.ãO p'rovê Sátis~ 
factóriamen le i.o fim a que é destinado. 
. o cidadão ~ue tem oo~um\do lfi:ilà itr~i!e 

pa.rte da sua vtda , n.o serviÇO públ·rto,. Jn~lt:J.s 
veie~ ao approxi.mar-iíe do. tempo do fát~ jiis 
à, iposentadpria, morr~;,_ de~xàn~O.J:l• ' n\!~el'i~ 
VIUVa. e.iilhos, e ·as mal! .das ,v~zes o Estado 
nãó póde so~eotré~ a.~ssa ~fe~í~idade,. ~ue 
Lidl.to impre••nona O pubheo, .~tiacllalldO néi lm
prênriâ claffio'reiR ;-poiS ê doloró.So.Y~~ it.ã._ mi~e~ia 
a vi uva e Íi.lhos de velhos s'efndi!ilieii i;U:e trába
lha~a.m consta!lt~mell,ta .·pela .. ca~sa pub)j:~â. 

Pa.r~ m~tos· é_ , qo.es~i()- a. .. -v.e·n.tila.f_.;!!é~ ã: .s~
guinte' o Eota.dJ deve edid:ir. do ftttii~. da.que'I
les que lha tê.ni p~està~9 o~ ,s}l.us ~·I'V)i,oii ~ . ., 

E' ést!i .uma.. questão SUJ~lta a. de~il:te, Xli.iLs 
pela wlu~ão aceita ~mJodo~. o~ . . f.â.ü~,M,Põ~~:ife 
a11~egura~ que .D.enhtuna , duc.répanma. lúi no 
aen tido ae resõlvel.,a à:l!irma.tiv'amellté. . 

() que c~mpre .de'seo~rir, ~·, fl: .~~ip. ~e ~eJ~~r 
~0'!-~~lt~!' o _fut~u:o" dos ,~mp_:eg;~P.<!S. e ~!;. s~.~· 
raspeehvas tac:>tlt~;. Pa~a. .o'~~r~~!-•!;:. If10,-
demament' o, recll\'SO de c. e e __ !lm .8apitãl 
~rovenienie dê .. deau~~õe!l fe nos iifde~s 
dos. emprégados," ·é de rubve'n~&il oo'ttc&11à~s 
pelo.~S.ts.4~.. >r . :· ~ -.,~ .;."; :,~!!'":~ :: .-:u!.:r_~ .. 

Deste. modo, forma-se. um. pecüho, arranJa:'89 
u.rn ~.:pital9.1Je,_n\.S:js t~l~e a.~ reil~§ ~a~~}eó
bertar do. lll!ser1a o empregâdo qil:e ehéltP:ti á 
yclhic~_, ~ . a.o· _.;;J.ô~iii~. te#tpO fódi a:ii/.pá.H.~. a 
aoJ:t~.d~.~ü.~.fi~vi ~ 1\!Jl~s .... , , , , . ,,, ... 

F'o1 ate certo ponto calcado neste prmc1p10 o 
proje~tti que hojé dc6tipà: i. ~t~i!Çio' & çB#, 
poi,s ahi,s~ cogít~ .d~.uma pensãO ,j1'\ra}• viii.V& 
e filhos menjij.'é~ d? ~lÍlllteg:j;d(\ ~~gi?o; . . . , 

Nem esto 1dea. e tli.te1ramente niívs.. Jà; no 
trâ.balho dê uma cdrriiiiissão extrà:pa.rláinftntar 
em Fl't\nQa, no anno oe 1833; . cogitiiu'-se de 
~ubstituir o systema de pebsõés por meio êla. 
formação de-ufn eapitalqtie gârantisse à.O~ ser
yidore~ ;do __ Est&dq um,ttecu!f<?..,l!.~ra. a aU& ~e
lhice e de ~ua.s familias. (Á.paiailos.) 
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Ha um1lei ingloza, de J uaho de 1871, si me 
niro f.dha & memona, qae determina que se 
possa converter em 11m capital a pellBilo qne 
caiba ao empregado, cdculada sobre a vid& 
provava! deste. · 

o senado francez, $111 1879, votou um pro
jeeto, coneignando eate principio, como d1ase, 
ealcadoaobre estados minuciosos e muito bem 
feitos do oonselho do Botado, ·c depois de um 
del>ate Iuminot10, que tive occasiio de ler, n01 
Annaes d•quelle p \rlamento. 

Estudando com at.tenção oole auampto, con
venci-me das vanla.gen5 . de oer obandono.do o 
principio das aposentadorias como tem .aido 
pratic•do entre nó&, po:' ii!IO · que é deficiente 
um ponto eapi.ta.l : n~ attende ao f11turo das 
familw do eDlpreg&do. Em r egra, a remune
ração que a es\e cabe nii.O é suflicient1 para du 
lagar a economias e formação da um capital on 
peculio, que po•sa. pôr e. coberto da. penaria. a 
ii.wili> do empregado, quando oate fa.lleça. 

Inspirei-me nos fand~men.IM do p...-e er da 
commisaio do senado fralicez e em grande parte 
procurei lra.IUiplanw para. o nosao .paiz dia po9i· 
çlles do pro j acto <jUO alli foi acoilo em t879 .. 

Tomo.ndo 1 palà.vra neste dal>atA, tenho, CDmo 
disso, doqa fins: i •,f&zer a critica de algumu 
da5 diapcu içõea do proj ecto, que me parecem 
tornal-o ilucei\avel ; 2'>, otferecer um ouboti· 
tutivo, que, aujaito ao eatudo do pa.rlame11to e 
d1111 pe&S018 co!llpGteotGe, possa maia tarde ser
vir de bale a. uma medida geral, tendente a 
sub• tilair em noaso paiz o aystem• de aposen
tadoria• por um olltro <J.It9 me parece mAis a per. 
feiçoado, qual o da fo~maçiiO de um peculio 
que gara11ta aos empr~gados, na aU&. velhice, o 
futuro daa eua.1 reopectíva.a famílias. (Apoia· 
dos.) 

Debald<l se clama coniTa a concessão de apo
sentadoriii.S. B' certo que este dir3ito conferido 
!W governo dá lopr a wuítoo alJ11.0011. (.Apoia
dos.) Co!lced•m-se aposeatadoriu para abrir 
'flroga& o:nde vlo aer e~ca.rtadoa pretendentes fe
lizes (apoiadu), de rorte que ha e mprego.· 
pelos qn&es o Estackl paga 8 um serventua.rio 
efl'ectivo e 8 t~ea ou quatro apoaentadoa, qn~ 
vivem corno pensioniatas ~~em prestar o !IIllllor 
serviço e aebándo-.e.wuitas vezes empregadoe 
em outra~e.ommÍBII~es . (AJ>?f<!dar.) 

O henrado deputado pl lo H• dialricto do 
Rio de l&lloiro, que me bonra com a eu~ atten
çi!O, offorecen um a.<!ditivo ao orçameato ds 
receita determilllllldo que, no caso dos etOpre
gada. •poaentadoa .coitarem e111progós ou 
commi.aalSes, o Estado lllllpelldeeae o paga
moniO da respeetivupoaeat.adori•. 

E ' uni principio 69t~ de alta moralidade, que 
interesse. :1 j aoti.ça o 'L ue ia corrigir de alga01o 
eorte oe abusos que todos oa dias lemos. (Apoi .... 
dot.) 

Entl'&tanto vi com pezar que o ádditivo Ílo 
eenado nlo foi &pprovado. 

O S1. ANmul>m FrGt:liD.A. :- Ha· de sel-o. 
O Ss:. A FFONIIO PJ:x:l.&. : - Creio que 

foi deetaeado do orçamento, isto é, foi 
lançado ao limbo daa pastas das commi88Õel. 

O 81. .A'N!)JUDt FJGu:mu. : -Está adiado 
apenas. 

O SR. AFFONSO PENN..t. : -Ora, si por Wl!. 

ladO a cocceadil de apoSentadoria~ ae presLa a 
estes abu<OS, por outro lado não se póde e"lin
guil-1e 1>1n ae lev&n~ar um gr~nde clamor 
porque,quanda se visse atirado á rua o Olllpre~ 
g :do velho, que se inu tilizotl no serviço do 
Eetad>, a conscieMia publieo. havia de reagir 
e reclamar, ·e forçai' o governo e p<rlamento & 
coneeuão d& meios Jo vida e r eeuuoa a. quem 
dedicou tod ' a sa:1. Mltvidade 6 forças, quando 
tinha. vigor. ao •ot·viço do p..iz. 

O meio mais seguro, ma.is eftleat., mais m'Jra .. 
liaodor de guantir o fatnro dos empregado. 
publieos serà, portanto, corno disso, a formaçlio 
de um capital que os g&rllnta da misorie. u 
velhice, e ao meBmo tempo si ·v a de peculio par• 
aa aa roepootiv:w fam Uiao. ( Ap 3iad"'.) 

Muitas v&z ,., pelo receio de fa.zer com quo oe 
em~regadoa fique"' Stlll O direito a àposenta
dort&, são conservados fnnecionarios que, sem 
duvida lll.~uma, estão inoap~zes do pr ••~ar bom 
aerviço, de maneira que as apoaentadorias pre
stam-se a. abu11os em UJdoa os sentidos, quer fa
zendo com qae eejam conservados empregados 
qU.9 nio estão no caoo do sorvir, por'! ao o go
verno tem uma legitima condeseenden.;ia, e Dio 
quer prejuJical-os no dir., ilo, qu~ vi!O adquirir,· 
â pensii.O; qner facilitando a concessão de pen
sões, diofarça.damen\e, a bomeno que se a<lhaOI 

em perfeito estado de saude, que· vão deixar 
vagaa, p.ra. serem preenchidas por protegidos 
ou afilhados. (Apoiados.) 

Tenho fcli\o estudos a res peito desta ma.teria 
e pretendia offereMr li consideração da camara 
u.m projecto neste sentido; mas, como belll com· 
prehendem ·os nobres deputados, ~mudança de 
u.m systema para. o outro não é couoa facil, 
por9ae ,.. finança• do Estado n!o comportam 
maltas veT.ea os favores qne a transição pó:le 
torn&r neces;arios· no começo. 
En~retanto, de..de que se \rata, om um pro· 

jecto relstivo á administraçlo da eslrad,. de 
ferro D. P edro li, que pertence ao Eelado, 
de conceder favores a. emprega.ioa da nomeação, 
favorus sabstitutivOB ds apocoentadori~ de quo 
gozam oa outro& empregados pablicos, entendi 
<J.UG era occasião opportuna de apresentar um 
novo projeeto, q u.e oerviase, quándo ma.is não 
(O!ae, de base· ao estudo dos competente•. 

Nlo poaao ter a protençlo oi e ~e bar uma SO· 
luçã:o perfe ita e adequada á questão; mas en· 
tendi que 6 dever da todos acls suscitar &Stu 
idêas era tribuna., lançar a Bemente, que póde 
par" o fularo g erllli!IJLI' e cbr fraetos aazonadoo, 
eom vantagem para o poi.z. 

E' esleo wotivo pot que tomei parte no deba.Le 
de boje : foi para oiferecer um aullatitutivo, 
'1. o. c, ropito, não poe.a ·ter 001110 bem elaOO. 
rado, porque foi calcado em 'UIIl projocto mais 
VI\SIO que eu tinha em mente apresentar • 
roapaito da aubstituiçiio do systema de aposen· 
ta.dorias de elllp•ega4oa pnblieoo. E, devo de
c~arar ~ c~mara., niio t ive o tewpo neeessado 
seqaer para fazer 1101 exa.me · 1nuoioao da• 
condi9Õea especiaeo doa. empregados da estrada, 
de modo a j ulga.r com aeguranço daa alterJ.
çi5aa que· fiz no meu plano primitivo ; mas 
julgo conveniente não adiai-o por mais tempo 
e dover submettel-o ao exa.me, ao estado do 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 3010112015 10:51 - Página 21 de 27 

se9sao em 19 de Outubro de 1882 

parla.lllonto, á critica da imprensa, que nestes 
oasumptoa deve intervir par" ,;uia:r a opi.aiJo, 
afim de pre_parar os elementos de projectos maú 
aperfeiçoadoe, q11e tand~m. nio só a garantir o 
futuro dos empregados, como tambe111 os legi
timo• direitos do Estado. (Apoindos .) 

0 projecto contém defeitos, e creio mesnw 
·que, IMI menos quanto a algum's disposições, 
deve haver erro de impros•lo, porque do coll• 
lrario nito se comprehenderia o systema nelle 
sdoptado. 

Ante• de tudo me parece inconvenieute a 
dualidade de associações creadaa pelo pro-

jecto- . . 1 . d 
Em · pnma1ro ogar o proJeclo trata oa em-

pregados d& nomeação, para 01 quaes fnnda as 
caixas de penoü"" " a_pQse.ntadorias, e em se
guAdo logs" dos empregado• da e~trada. que 

· pereebem 6alarios, para. u quaes autoriza a 
oonstituiçio de sociedades de soccorroa mu
tuoa. 

Si a lei das socil!dadea anony"m~• Gll:l nosso 
paiz cogit .. at, como devia cogitor, de usocia-
ções que modernamen te se formam com deauAo 
a promover aeconmr.ia e poupauça entre classes 
opol'llrias, a disposição do projecto seria dio
pensavel. (Apoiado$.} 

Bastava. siruplesmente autoriur a. concessão 
<le uma sub.-ençio em fa.-or d .. sociedruie por 
parte da estrada, UAÍc:o. diopoais;io quo aeria 
preci110 pass1r em projecto de lei no parla
mento. 

Entretanto com pezsr vi que o novo projeeto 
de lo i sobre •~ciedades •nouymao.qus ha poucoo 
diaB passou na camara, não cogitou d•• aocie
dades cooperativas, nem de ~tras aomslba.ntes, 
que, entretanto, modernamsnte preoccupam 
muito a attençã:o dos legisladores. (Apoiados.) 

O s... AnoNto CJ:LSO JuNIOR • - IníeUz· 
mente o projeéto l!Obre ooeiedad.. ancnymaa ó 
deficiente aobre este ponto, COIDO eobre" muito. 
ontros. 

O Sa. AFFONso P:s~:<.& ; -E' um& lacun'l 
muit.o oenoive!, 11 que b de euMcitnr legitima• 
queixas e reela.mações ." . . 

No projecto que diacuto autoriza-~~& & creaçlo 
de dnuaodedo.dee clisLinct&s, com. fina difl'eren
tes, alimentando-•e ambo.s com o pro.1ucto 
dos dueontoanos 01-denadoa e tal>rio• doa a~r.
prt$'adOa e ttabalhadores da estrada. No modo, 
porem, de distribuir este fundo ha nolavel dee
sgualdade o iojnaLiça colllra a ILSIOciaçlo de 
aaxilioe mntaoa, unica d1 que Carão parte oa 
operarios. 

-Disae eu qne no projoeto,por esta dualidade, 
conaigna-oe uma injnoLiça, porque, a.o mesmo 
t ompo IJUé tor na. oa empregados de nomqaçlo 
socios ou participantes dos beneficios da socie
dsde eooper~tiva e de sOc<:orros, impõe-lhes 
uma contribuição mui1o iAsigniticante em re
la.ção áqueU... com que concorr9m oa simples 
empregados de salo.rios. Antes de todo convém 
notar que a média dos ordenados que vencem os 
empregados de nome&Çi!o ô de 2:050$, como s e 
diz no pneeer que precede o proj~cto, circum
:stanei& esta q11e os pile a cober to da~ neees· 
sidlldes que ae fazem -sentir entre em~>-egadQa 
~uo t.êm pe'l11enos salsrios ; e sendo aqnelles 

v. v .-59 

el!'eetivos, nã:o são sojeitos durante a doença a 
aaspen•So do ordent.d.o, como aeonteee aos em
pretados de saliM"i.o. 

Entretanto. pu-a estes determina-se no ~ro
jecto que coocorra.m eom 4 •f· de joia • 1 "I• de 
desconto annual dos seu• sala rio• para fazerem 
jus ao aoceorro da caixa; ao passo que os outros 
que têm na média. aquelle ordeuado, concor
rorilo apenas com l/10 da contribuiç~o, que se 
desconta nos sens· orde~dos p:u-a " caixa de 
pensões. Ora, ma.nda« deS!'ontar no pro
jecto 8 •Jo de joia par& a caixa de peDS"Oes ; 
poctaato a parte qne entra pat'J. a caixa de 
aoecorro1 será dê 0,8 •f• isto é, nio chega 
a i •·f, de joia eom q11e os empregalb de no
meação Yio concorrer para a caixa de soccorrotJ. 

Bm 2• lopr, o desconto annual dos ordena
do" é de 3 •f,; e oenl o oô a decirua. porto des
t>. quantia. qae ontr& pam a caixa de aoccor

·ros, vêm oe nobres deputados que a contribui• 
çito será de 0,3 '/o, isto é, flea. muüo longe de 
i •)., com que concorrem os empregados de sa
lario. Entretant() o.qaeU·s emprega<!oe terão 
direito ás mesma.s va.ntagens de que vilo goza.r 
os outros. PoS30, pois, aflirmar que ha aqui 
uma. injuotiça 1iagran te; •<tuellos que têlll or
denados maiores concorrem com -qu•ntia muito 
menor para a for mação do fWldo da caixa. de 
BOceorros. (Apoiados . ) 

Entendo, Sr. presidente, que a ca.mara, a 
vota.r um~t. disposição sobre o as~umpto, deve 
v~tal·a igual para todos que quizerem fazer 
parte da. caixa de aoeC4rros. (Apoiados.) 

EntGndo lambem que devam. eer cGmplcta
·lllente Independentes a cn.i:ta de soccorroa e 
a caixa de penaões, p~l-qne são a.ssociaçÕ28 de 
natureza muito diveraa : uma d para o ; uUlio 
em eircumstancias paasag'eims, em casos de 
doença, de aceidente, de interrupção de traba
lho e oatns semelhantes; ao passo que a ou
Ira trata de formar um peeulio para gsran tir o 
futuro da famw do 9Pipregado, e para elle 
prcprio em 111a velhice. 

Entre aa diaposiç(les do pr ojecto que a.nalyao 
encontro uma mandando d.sr ã !amUia e he1·
deiroa doa empregados de Galario um~ panslo 
nlo exceJent~ a. 2 °}• do salario que perceberem 
taea empl"egados. 

Oro., os nobres de~util.dos vêm que Ulll8. pen
Bão de 2 '/• dG solaMo de jornaleiros, que nio 
têm vencimento certo por anno, e insignifi.· 
cante. (Apoia!los.) Um empregado de sa.larlo 
pôde vencer JlOr anuo, supponhamos, 700$ ; 
a pensão, pola, eero do 1.4$, o quo é ve r<la
deirament e i rrisorio. (Apoiados.) De.ta eorte 
o projecto em.nada acautela o ínturodestea em
pr€t;ados. Nada obsta. a qae elle• possam crear 
entre si anocio.9!1eo para formar lllll eapita.l ; 
seria. o modo de desenvolver entre ellea oa ha
bitos de economia. E' uma qnsstão que preoe· 
~!lP"' os pen .. doras que tratam. <1estaa matarias 
soei:-:. e a, o n.bor ai o R"liltado devo ,em certos caao!, 
obrigar á economia aqaelles que se aehuo em 
circumatanciaa espe.ciaes. Em these pareee fóra 
de ·duvida que o Estado não deve cogit&r de iu
terrir entre empregado• e tro.balh"<l<K'eo, aenão 
para o caso àe prot.egel.:.OS contra imprndeuci.aR 
e perigos, maa :não para impor-lhes a prati~ da 
economia. 
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Em alguns paizes,por G<cmplo,em ':alação aos 
operario::s di! wineraçãot. na. P:u::;a:o-,. na~ Ba.~ 
vietal S:n:onig,, na Anstrm.~ SerVltL e GreCl:l os 
oper:u•içs tem obrigação de deixar uma P""~~ 
dos seus salorios, com o fim de format• pecullo 
que os gar:.~.nta. no ca.so de doenç.a. <?U desastres. 
Na França e na ln~hmrra ha o systcma de 
economias 'loluntarias. Na Belgica tambem ; 
mas nas concessões de mina.s feitas pelo Estado, 
o Cakier des Char!Jes impõe-lhes uma con
tribuição forçoda·. . 

Nesses pHize~ obriga-se ta.mbem os patrões a 
contribuir cor" uma quota igual, e o Estado, 
como na Pr11ssia., ~atnbem concorre. B' sabida. 
a gra.nd~ luta que houve ainda h~ pouco tempo 
na Allemanha, por causa dos projectos do prin
cipe de Biswat•k sobt·e sem~lhao.te ~ssumpto. 
. A baso du sysLewa aceito pelo proj e c to é 
om parte a qu·~ se acba est~b~l~cida. em Fra.nç:a. 
em dive:sas comp Lnhias d~ estridas de ferro e 

' on1 al·rllJlas administrações industr1aes. 
Apo~ntJ.._se lá como o mais pe1~fdto o qu~- s~ 

acha estatele o ido r ela companhi:c geral de se
guros d~ vida ; m:ls não é exaetamente a ba~e 
deste, pol'quanto a. com·,..nhio. fórwa o peculto· 
de seus ·m1~rcgadus sómente com a. subvenção 
que bz deduzir dos seu; lu-::ros, isb:l é, dedu~ 
doslucr,.s annnalmente 20 •j., destinaJ.o-. afor
mw peculios dos seus empregados. 

Este systen1n.. te1n d;do os melhores resul
ta.!o.s: torna l1S func~ümarios iuLere5:3ados :o.a. 
prosperil:ub da compan'tb, por isso •tue elles 
contam com o favor d~duzido dos lucros d"' 
mesma. companhia., e fixa-os, porqu1esta.belece 
para elles a economia. e a necessida:lc de ir au
gmonundl· o sou peculio para garuntia da ve· 
lhice o para terern nlf:uma eousa quo deixs.t• a 
seus filhoo. E' por isso que se vê pt·econi.sado 
pelos melhores au torc;, que tratam deste• as
"""'ptos e qno tenho pl'Oeurado estudar 00111 
todo o cuidado. o QysteHta das cadernetas, onde 
u deducçile. dos ordenados ou do jornal dos 
empregado• e as subvenções <lo Estado sej1m 
e•criptur~d '"• de manaira que o eznpra8'9.do 
acompanhe,pód3-se dizer, ditt a dia, o progrese~ 
no peculio que vai formando. Assim el1e tem 
maia interesse pela ·administração e pela pros
perid~d• da oom1>aa.ili>, porque espera obter 
desse. ~ro~peri<lade o. meio de formar um ca
pital, nõ:o só pa.ra. se ~~rlntir a si, como para 
deixar a seus filhos. 

Pela :minha parte, adopto de preferencia 
o s.yatemn de formar ca.;?ital,em \'ez de dar uma 
renda vitalicia, porque peb form>ção do capi
tal melhor se consulta a intereMe da familla do 
.empregado, qtie deve set• tomada.· eiil conside-. 
ração pelo legislador. 

Uma rendo. vitalícia com reverslio de uma 
terça parte sobre a cabeça d" 111ulher tem sido 
adaptada em muitos empre~as de I!Stradas de 
ferro em França, ma• do collSulta o futuro dos 
filhoo, porque, deupparecendo os paie, desap
parece o elemento de soccorro. O systema d~ 
capita.lisação em ead~rnetas, onde sejam lança
da~~ as deàucç15es dos ordenados de empl'egado• 
·e a M.b~ençi<l do Estado, fórma o psculio que 
aprov&itará aos :filhos, aos descendentes do 
mesmo empregado. 

Em regr.l, adroitte-•e nas o.drninistrações 
eongenorcs d• estrado. de ferro D. Pe;iro I! uma 
deducção de 3 a 4 o }o, com subvenção igud da 
parte da respectiva compo.nhia : entretanto um 
dos principaes autores desta reforma em Fr>nça. 
o Sr. do Coarsy, com ruc:<tos bons dados de~ 
monstrou qu~. para. ser efficat. a eeonomia an
nual deve ser igual a iO 0/, dos ordenados do 
empregado. 

O projecto s~bstitutivo, que t9nho a honra de 
apresentar, eslabelece que adeducçõ~ dosorde
naàos seja de5 o/o, e qusa.snbvenç.i.o da estrada 
de ferro sej~ equivalente a 112 '/o d~ sua renda 
liquida. Por este molo foi consultado um ponto 
essencial, porque a. ren.:la liquida regul '· m:>:is 
ou menos, fi •{, doa orden~dos dos empre~dos 
d ~! nomeação, para <lS quaG:s .se io.stitue o monte
plo, 

Àdoptado o projecto substituti,·o, que ofi"e
reço, ~s ernpre.~aclus q ne s '::rvire:ru. o tempo ma.r
ea.do na nossa leg islação p~t·a apasenta~oria~ : 
isto é, 25 ou 30 annos. terão, pot· meio dos des
contos e subvenções, r~u•lituido um capital, 
ir.J:u~lllis~ivel a. seus filho&, ,ue lhes garantirá 
renda igual ou. supel'iOl' á metade do;;: eens or
denados de a.etividadc. 

Assim. um orop~egado que perceber, suppo
nhamos, 2:000$ por anno, no fio.t de 30 annos 
de serviço terá. constituido para si e sua. fa
:nilia um capit.9.1, em .s.~olices, de n~da mAnos 
de 17"' 20:000$000. Isto quer dize1· que, si lhe 
convier convel'tal-o ealll·end.a vitalicia~perceb~rà 
q_uantia muito _superior aos venciwento:s a.n
" us.es que percebe. 

Quando f>i la,-rado o parecer apresentado em 
1880, pelo nobre deputado por Pernambuco, o 
Sr. conselheiro BuarfJ. uo d~ ·Macedo, ~e saudosa 
memoria, a renda da estrada er\ mutto menor 
ao. que hoje ; portanto, não Csbbeleci que R 

;ubvenção fosse igual a 5 'lo dos ot•den:>-dos. 
D.mdo uma quota parta d·t renda da estrad~, 
estimula-se o zelo dos empre:;ados para fiscah
Lar.,m melhor • ,.pplic.ação dos ·dinheiro• do 
Estndo, a ao mesmo tempo olferece-ae- lhes um 
estimulo par& o trabalho, porque em taea 
circumata.ncias alies s~rão in.teressado11 em pre~ 
enche1~ todas as ex.igencias do -serviço à seu 
cargo1sem a.ngmenLar a numero de empregados· 
(Apoiados.) 

Si a quota parte a que me refiro tem de. ser 
repartid~ entre os empregados, á ;proporção ~· 
seus ordeuados

1 
muito lhes con.vem quo seja 

menor o numero do• co-participant~s deste ~e
ueficio garantido pelo Estado. E' um_ prlll
cipio moralisado1' ("poiaàos), porque n1 fazer 
com qutJ o ~:mpregado tenha. interes5e em 
àes~mpenhar o maximo do serviço de que for 
capaz a soa acti;idade, para não augmentar o 
na mero de empregados, que teriam de c.on_corre~ 
para a dimiauiçito do beneficio concedido ; e 
um eotimulom.uitolegitimo. (Apoiados.) O que 
póde ser distrituido -por :maior numero de fnnc
eionarios :ficará linutado ao circulo -dos func
ciona.l'i.os strictamente .c.sceesari015 p~t.r~~o o s~r
viço. Lucram os empregodoa, porqne m11.1or 
proveito Theo cabe na divisão do all:riiio con
cedido; lucra o Es~ado, porque não oupportará 
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um excesso de empregados, acarretando des
pezas , sem vantagem real para o serriço. 
(Apoiados.) 

Em vez de empreg-ados que trabalhem poueo 
e que ~poquentem os cllefe~ para conseguir 
nugmento de pessoal, o que é aliás uma ten
den<lia. natural~ te:rêlDúS empregado~ qu.e eum
pr:lffi com todo o affi.nco os seus deveree,que 
fi ·d.iz:•ru, nã~ so a receita, como a despeza dn 
e•tr•dA, porque cl• diminuição d., do~peza vird 
~u~mento da renda liquida dest,.. 

O systema. do projecto, Sr. pr esidente, ainda 
aprês:mtava. um ine?nv~niente qy..e eu procuro 
obvi"r no meu substltutrvo., Obr1gando o e m· 
preaa..lo a uma d~ucção no~~o seus ordenad s, 
ips; faotn , o projeeto lançava um impt>sto aobre 
a renl>, não cogitando da hypothP.se da demis
sio dos mesmoa em~re :;- 1 dos. Ha.via ni.:s.$0 uma. 
"rave injo•liça. Aque Ues que fossem demiltido• 
P.,rdia:n a importaneia dos deseontos fé tos e 
sem dllvidD. rec!tmariam com j ustiça coalra o 
esbulho da. legitima. remunernção doo tr:ilia!hos 
qn·l ttrest3.ta.m. E' por isto que, C()mn d i~SA, 
o oyot.loma de aposen ladoria. e renda vit..licia 
traria. este inconvenientc-'dcmittido o funccio
n&J:io P"··dorí& todas as dedacções feil ·s no seu 
orden·1do. Parn. obviar estA -·inconvenientA, pn.t·.\ 

. el'itn tão jnstos clamores, en estabeleço qoe se 
loneo discriminada. mente n<l9 Clldernetas de cada 
um ao. l'tnpregados a p arle relativa à dedncção 
dos Bell8 ordP.na.dn• e ii. snbvonçíio d:l. estrada ne 
ferro. 

Discrimina-se por esta fór.tna o capital, con
forme a soa procedencia, e o empregado demit
tido levori como neonomin ~cinillo ~ue for 
d.:soontado de seos ordenados. 

Procuro estabelecer um faudo de re~arva, a 
entre outras medidas par~ sna formação, esta
beleço q ue o empr.,gado,tendo pouco• annos de 
serviço, p erderá · os descontos em fnvoT d a 
caixa . · 

O em.pregado só ao Jim de qu~~ro anuos d e 
exerci cio t.era dir.,i to ao producto dos dr.ocontos 
.-lu:.o.do seja demittido ou quando se resolvo n 
dettitui r-ee do emnrego (Trocam-40 apat'tCs). 

Não acho procedente a objecç.iio de q uo o 
emp~:egadn se demitlirá para emprehonimr n 
v ido. do commercio b:\SBtdo ness:. oconomia . O 
seu diréito é perfeito, represen ''' um o. dedaeçiio 
ncs aGilS ordenados, uma economi:> ful·çadn , 

(\U& ello pódo empregar como quizer . 
O Sa. AFFo~ao CJ:LSO J&Nroa :-E' um de

posito qlle levanta. 

O Sa. SoAB.n :-Mas nlo quando for de
mittido por fraude e outras f.Uta.a graves no 

:cul!lprimento de seus deveres. 

O SR. AlrFO!I<O l'El!NA :-No caoo do fraude 
ou de ser ·a. demi•oii:o dada. como · pena, o Cl)l
pregado perderá todo o direito, (Apoiados.) 

O substitntivo providencia sobre a formação 
ele um fundo de· reserva por meio deat& e· outras 
medidas, anm de o.ttender ás necessidades que 
tem de pesar sobre a e·a.i:J:a de penil6e8. 

Na parte rell.tiva. á subvenção, sou rigoroso 
no roeu substitutivo; porque,trata-sa de um favo~;, 
do Eatado. · · 

O fWlccionatio só fal"!jus a esta-parte depois 
de ter um certo numero de-annos· de eerviço, e 

35sim tlea destruída a objeeçã1>qu e acaba de ser 
feita pot· utn dos nobres depntados,em aparte. Em 
regra o GDlpt•egado só terà d:ireito á oeoa.omia 
represe11tada 11e l~ õeseonto nos seu~ ordenll<los 
n«o a subvenção que e um flror do Estado. 

ó direito ao capital provenle11te dos •ubven
ções só se•á perfeito depois de decorridos mui
to;. anD.O!i da bons s sr\·içôs~ ou. no cn...:o de sue~ 
cod~r ao ê OlpL'cgado algum dc$astrl'! Olt fC).c tQs 
semethan te s. 

No e~ so , Sr. preaidentc, de umaceidente,em 
CjU0 nrn empregado sac.ritiquc .. se p~lra S:lh'O.l' a 
vida dG qu~t lquor pc"'t;on, em que eejo. v:!.ct.ima 
do. dodic~ção ao •crviço. a c;~úa de pensüe• 
deve i ~ em ~u:tilio do s~melhante f unccionario . 
(Muito be>n.) 

P&r:. este fim é que tormo o fundo de r~;e,·
vo. da CD.Í XD. : q~nD.Uo a ;~roda ct.o da c =-.~ernet..."\ 
desse empregado assim s!lct.ificado niio fOr 
suftlciente para DL1ntei'-o, par~ que elle possa 
eon.linoa.r n. -viver decen.tément:c . a ~~aixa cntã.o 
eon_stituir-lho-t! uroa. renda .. ~ · na. eu' fa.J ta. ã. 
sun. viU.\'3. c a s 'Ui' filhos aLô ~hegaral • \ esLes a. 
maioridade. O fijndo de reserra. da c li::>·J , <:<Jmo 
os nobres deputados ,·erão ].Jclo · p rojcc i.O, que 
me dt, pen.so de desenvolver,. pol· isso m~smo 
que tem do •or pablica.Uo, I em alguns enca•
gos, &3ndo o princi1>a.l dellos o de oecorror :i• 
d..:sgra·ças qUe a..contccorem aos co: pregados no 
des empenho de ou a• .fLtncções . ( JI uitQ ~m•-) 

O SI\. FJ:Lmio n:os S.-\N'I-:s :- A } úz(l ·de 
quem 'l 

O Sr. . AFI' O:<&O P&~-,.:,, :-:\'o co.so ds d01· - so 
ess~ ac~id,mte , a que merefiJ•o, diz o projecto 
o s~guio te (tê ) : 

« A gestão da administroçÃo da cabroli con
fiada o. tr ·' " cmpreg-ad s : ao dirc ·tot• da estrado. 
a um m~mbro elei to p olos conkibuintos da caixa 
e que tem interesae na sU~ adrnini$trnçio, f:. 
por um out~o de uomeaç<tO do govo"no. ll<lsde 
que ha favores, eu Q•t~b•ISJ:o a iaterYenção 
do povern o; niLo podi:'l. mosmo abster-me d c.llô\~ 
desdo que, como disse, o Estado vai concort•er 
coru favores e farores muito directo< ... 

O SR . APr"O!<SO Cru.so .Tü NIOR :- E' um: em
prsz.• do Estado. 

0 Sn. . AFFONIO PJ!:'\S.~ :-•• • e alem diS;j(), 
como bem di: o meu nobre &migo, c uma em
prez:. do Estado. 

Conlignl> Olltras medidas t.anderit~s a 1!.88e• 
gurar o futuro d&s famílias dos empregados. 
ABBilll, o producto d essas caderne~s niio é s u
jeito á. penhor~. nem a ce"ão em vida · dest<u 
empregados e de suas viuvas, .para evitar que, 
eabtnjando elles o peculio·fcito duraúte o tcmpó 
em quo· serviram ao Estado, vão c&hir~em mi
oerio, dalldO occasi&o a ~ensuras ao Estado • . 

O Sa. &lAI\llS :-Esse peculió não pertence 
a clles, pertence ás fAmilias. . 

O Sa. A f FONsO PDrNA :-E' um facto dolo- . 
roso -ve.r-se empregllo(Íos- vel~os, <fu;t.inctoo--s$'
Tidores do Balado, ou suas f•rnilia.s,na. miseria. 
Porta.ll.to, !;n&ndo n Eoto.do ·proeura am.pa•o.l.-os 

.eontra tal·· eventualidade, deve lançar mio dos 
meios pau iin~ir quQ. ell~a esbanjem o pe-
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colio l'íltultanle dos deacontoa JlOII seus ord.e· 
nados e sllbvenções, gen~..osament.e pagos pelos 
cofre• poblicos. 

Ao mesmo tempo dete~mino o modo do êm
prego do fundo da caiu,: devê ser em apolices 
da divi<h p11bliu ou em titulos de companhias 
de estrad~a de ferro a ou.t,aa 88!1()CÍaçõea, que 
tenham a garantia. do Eotado. 

O S!l.. So.~onm da um aparte. 
O Sn. âFFosso PmrnA :-Lembrei-mê·d

f,ilnlos a que ae refere o meu nobre eollega; 
mas conceder- essa autoril:açlio á ad111inistra!(lio 
da ca.b:a era dar azo a :b.cilidades, que podiam 
trazer em reeulU.do prejuízos, que iriam recahir 
sobre os empregados da eatrada. 

E' ceriO que ha. t;tulos de boas companhias, 
que da:o rendimento sQperior a esses títulos ga
r3ntido& ; ma& não é menos c~rto o rieoo que 
g.cabo de allegar. 

O Sa. SoARES : - Eu m~ ref~ ás acções de 
preferencia áa debenture1. · 

0 SR. AFFONSO PEX!IA: -0 projecto manda 
levar ã cvnia de rada um empregado o juro de 
6 °/0 aobre " qu~n.tia iueripta, a oontM·-do di<> 
da inscripção. E' eerlo que n ·m sem(lre ae en
contrará emprego directo, immediato, para as 
quantias arreca~daa pelo Blltado; ua.,, como 
essa in.ecripç~o não ae fará imm~dia.lamoote 
depois do desconto dos ordenado• e da parte 
referente ás subvenções, nesse ioterim as 
qnanlias recebidas ficarão vencendo juros em 
:ilgum esmbelecimooto. seguro, o eom estes 
e outros recursos. a caixa. poderá servir aos em 
pregado• a tua de 6 •{0 • 

Quanto ao juro, podia-se estipular uma taxa 
menor ; m1111 est ipulei a de 6 ' /Ot por ser a mais 
eommum do paiz. 

Com os meios de. qne doto o flllldo de reserva 
da eab:a, acredito que facilmente se poa&rá 
aupprll' qualquer denci~neia que •o .dê nessa 
verba. 

Creio, Sr. presideDte, ter exposto, embora 
resumidamente, aa baallll do J1I'Ojeetc, q11e tenho 
a honra de snbmettor & cono1dera.çio da. casa, 

ALGUNS Sl\s , DEPOTADos:-Tem ídlado muito 
bem. 

0 Sa. APFOl!SO PEIINA: -Comodiue ao co
meçar o me11 diseurso,tlão tenbo a pretenQ~o de 
reaolver o gro.nde pl:Oblema ae aBI88"Unt.r o fo.· 
tnro do empregadõ publico ; mat, aendo nta 
uma mataria- que muito me tem preoeeupado, 
como a ~ sorte das classes ope:rarias, tendo de
clicado a ella. e!itujos comtant,s, que ainda 
continuo a fazer, entendi dever despertar a idéa 
para que os ma.is competen tes lhe dêm o des
envohimento necessario e a tornem pratica, 
em pronito de uma cla!l'>e que mer-ece toda a. 
a.ttenção <lo paiz, e ao tDesmo tempo em ben~ 
deio do Eeiado. · 

Acredito que por eal& fórma se p6de finnsr 
e determinar a responsabUi~de do Estado em 
l"elação :1 ~potentadoria aos emprega.doa publi· 
cea, }'?1'(\110 até hoje v~ que a~ reapon

. aabUídade w.i subindo gradativamente, ao ·pl18110 
·que, eotabeleceodo-se um syatema de deoconto 
nos ordenadoa e um:~. •11bv.a.ção fiu. do E•tado, 
póde-ae aahr com antecedencia qual é a. im-

porta.ncia q•u terá de pesar sobre o orçamilnto, 
oonaultan<li>-ae ao mesmo tampo melhor· o futu
ro dos empregados e de'IIU!JI r espectivas fami
m•. (.Apoi~dos.) 

(! St!.. APFO!."SO CELSO JtrNroa!- Eil, como 
maJ.or propuqnador do projecto, primitivo, de
claro desde já que &ceito o substitutivo do nobre 
~eputado, qu~ li e acho que attende m&lhor ao~ 
>ntorosaea aos éiD.pre~os. . 

O Sa. AF10N_eo P:s!INA:- Muito obrigado. 
A declaração de meu nobre ami80 muito me 
b.onra. e me penhora. 

Sr- . preoid•nte, a constituição de uma renda 
vite.lici~, repito, muitas vezes em Dada. &pro
"Teit& àquelle a quem é destinada : o em. 
pregado cb.ep á velhice, obtém eso& renda 
morte dahi a. oito dias, a sua long~ vida d~ 
eerviços não teve compcn.oayiío algwna, deixa 
a aua. familia na miseria ; ao passo que, pelo 
systema que apresento, tomado, como declarei, 
d •s diseuaeõa3 do pa.rlam&Dto francez e de es
c•ipto•es muito notaveiB, que tenho estudado, 
o empregado na:o calürll na miseria, terá re
clU'SOB com que possa arranjar meios de vida . 
Hoje o que acontece~ O empregado é aposen
tado, "ive 10 ou 20,, anoos, morre, e & sua Ca
milia nada aproveita dos serviços que o Estado . 
quiz recompensar com a aposentadoria. 

Censura-se o Estado porq1!e a familia. dos 
sem; servidores cahe na misel"ia . 

E' certo que elleo poderiam ter feito econo
mia dul'allte a sua vida i mas os factoe, infeliz· 
mente, provam que nio é isto o que de ordinario 
acontece .. 

OlfePeço, pois, e projecto 5ubsti tu ti vo como 
materit. p>t•a estudo,_ eeperando qu out.-oa 
mais habeia tirem da id~a os fructos qae ella 
póde dar. ( Mui to bem; muito l1em ! ) 

Vem a mesa, é lido, apoisdo e posto em <lis
cassão com o projeeto o seguinte 

t~N. 257 A 

:!t SESSÃO 

Projecto substitufiw 

Art. i.• O governo poderá· antoriw- a crea
çiio de uma caiu de aposentadorias e pensões 
entre os empregados ae nomeação da estrada 
de ferro D. Pedro ll. · 

Art. !.• A gestão e administratão da caixa 
é con fiada a uma commissão de tres membros 
a saber: 

Do director da estrada, de um membro de. 
nomeação do gover no e outro eleito pelos con· 
tribuintes da mesma caixa . · 

Art. 3.' o fundo da Cliixa eompor-se-ha : 
I. Dos deseon\os feitos nos ordenados dos 

empregaaos. 
n. lias subvenções da estrada. 
.m. Das eonlribuições voluntarias dos em

pregados, dentro dos limites que forem mar· 
cadoa no rega. lamento. · 

IV. Da.• do~ções e legados que forem feitos 
com esse di~llno . . 

Art. i.• Os empregados a que se refere o 
art. l" sujeitar-se-hão. . 
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I. A um desconto de 5 % das quantias que 
perceberem dos corres da estraàa a timlo de 
ordenado ou gratificação. 

n. Desconto de i O%, por uma só vez, do 
mesmo ordenado ou gratificação no caso de 
primeira nomeação, reintegração no emprego 
ou augmento de ordenado e gratifieação. 
Nesta llypotbese o desconto recahirá sómenle 
sobre a qnantia aecreseida. 

Art. 5.• A contribuição da estrada será 
1l:x:ada annualm~nte pelo governo, lendo em 
vista o rendimento liguido da mesma estrada 
no anno anterior. llm caso algum, porém, 
excederá de ;~ % da dita renda. 

Art. 6.• Será aberta a eada um dos empre· 
gados, de que trata a presente lei, uma conta 
individual na caixa da pensões e orde.uados. 

As subvenções da estrada sP.rão repartidas 
entre os em pregados na proporção dos orde. 
nados que receberem. 

§ L• A importancia dos descontos e sub· 
venções serã entregue á caixa no fim de cnda 
trimestre, e levada á conta de cada um dos 
empregados no fim do anno. 

§ 2.• Na conta individual dos empregados se· 
1·ão escripturadas discriminadamente, com os 
respectivos juros, as quantias provenientes 
dos descontos e subvenções. O re>ultado desta 
conta será lançado annualmentena caderneta, 
que para esse fim tP.rá ~ada um dos empre
gados. 

§ 3. • Qnando o .empregado solfrer suspensão 
ou reducção de seus vencimentos. em conse· 
quencia de'meflida disciplinar, a subvenção da 
estrada será di~ pensada ou reduzida na mesma 
proporção. 

Art. 7."" o. empregado demittido que fór re
integrado transferirá á caixa a apoliee ou ti tu· 
lo de renda, que houver recebido na liquidaçãD 
de sua conta, que ser-lhe-ha reaberta para nelln 
~erem escripturadps os descontos de ordenados 
e subvenções, na fórma da presente lei. 

Art. 8• Quer as sommas escripturadas na 
caixa em nome dos empregados,qoer os titulo> 
que forem entregues n esta nn liquidnçiio de 
sua contail n5o podem ser cedidos ou penhorn· 
dos na vi a do empregado ou de sua viuva. 

Art. !1.• Os tnndos entrados para a caixR 
serão immediatamente em pregados em apolices 
da divida publica, emprestimos ao Estado, e 
quaesquer outros titulas, ou ncç~es de campa. 
nhia~qontenbam garantia-do Estado, de eon· 
fonmdade com o Jllll'ecer da admiuislr9ção da 
caixa. A venda dos valores pertencentes a esta 
será realizada á medida de suas necessidade~, 
precedendo approvação do ~verno. 

Ar~. 10. fi. caixa levará a conta de eada um 
~mpr,egado os juros do 6 % sobre. as quantias 
mscnptas, a contar da· data da inseriJ>ção. 

No fim do anno os juros serã9 capttnlisados. 
Art. U. A caixa terá um fnndo de reserva, 

que será composto: · 
I. Thl importancia dos descontos effectnados 

d!!rante licenças, ausencias, ou medidas disci· 
plmares. 

Il. Do valor das contas indiViduaes; que in· 
correrem em caducidado no to{lo, ou em par· 
~. . 

Ill. Da dilfer~nça de juros que se possa obter 
pelo emprego dos cnpitaes á texa superior 
de 6 •;. 

IV. Da reversão de Utulos e readas que se 
realizarem em favor da caixa, nos termos da 
presente lei. 

V. D"s doações e quaesquer subvenções es~ 
peciaes que para esse fim forem voLa~as. · 

Art. H. As qo.amia• descon1adas dos orde· 
nados, com os competentes juros capitalisados, 
salvo os que forem adjudicadas ao fundo de 
reserva nos cusos previstos nesta lei. Hcarão 
pertencend~ definitivamente ao empregado 
que houver completad~ quatro annos de exer· 
cicio do emprego. 

O empregado que por demissão, on qunl
quer outro motivo deix~r o serviço ~epoís de 
quatro anuo~. receberá por si, ou seu.s succes· 
sores, nos termos desta lei, o saldo constant~ 
dos descontos feitos nos seus ordenados. 
Aquelle, ;>orém, que não houver co rn pletado 
esse tempo de serviço nada receberá, e o saldo 
de sua conta reverterá ao fundo de reserva 
da caixa. 

Art. 13. O empregado que completar :1.0 
annos de serviço fica com direito ao total das 
s.ubvenções da estradn e compe~entes juros es• 
cripturados na sua cont~. Si ~e retirar volun
tariamente do serviço antes de ~O nnnos,a sub· 
venção e j~ros passarão a fazer ~arte do fundo 
de reserva da caixa. 

§ L• Todo o eu1pregaào que perder o direito 
á conta da subvenção por demissão, ou qual· 
quer outro motivo, o readquire no caso de ser 
reintegrado no empre~o. 

~ 2.• Aquelle que fór demittldo por se baver 
apoderado, ou usado indevidameDte de ob· 
jactas, dinheiro ou effeitos de cuja guarda 
esteja encarregado, quer pertençam ao Est~do, 
a estabelecimentos publicL>s,·ou a ~rticulares 
ou fôr convencido de malversacão, perde o 
direito á eonta de subvenções, ainda mesmo 
que tenha pago o alcance ou resarcido o pre· 
juizo causado. 

No caso de se haver jú liquidado a conta do 
em pregado com prehendido em alguma destas 
hypotheses, os títulos de renda que lbe hou· 
verem sido entregues reverterão ao fundo de 
reserva da caix:•, na parte relativa ás subven
ções dadns Jlela estrado. 

§ 3.' Perde igualmente o direito á conta de 
subvenção, qualquer que seja o tempo de 
serviço: 

I. O empregado demittido por Cllusa de in· 
dignidade motivada por condemua~ào á pena 
affiictiva ou infamante; · 

li. O que fõr convencido de baver se demit· 
tido do emprego por promessa de paga, ou 
esperança de qualquer favor pecuniario. 

Art. U. Depois ile 20 . annos de serviço o 
em pregado que quizer liqui!Uir sua conto de· 
verá requerer ao· governo, que TemeUerá o 
reqnerimenlO á caixa quando o julgar allen~ 
divel. A decisão do requerimento deve ser 
prorerida dentro de dous mezes e communi• 
cada ao empregado, qne delh poderá recorrer 
para o conselhO de estado. 

§ i. • Firmado o direito do requerente, a li· 
quid~ção de sua conta . será feita pela caixa e 
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approvada pelo governo. Desl.a decisão haverá 
i gualn~ente recurso par~ o conselho de esLado. 
Os juros serão contt~dos até o dia da effecli.,.~ 
liquidação. 

~ 2." o pedido de liquidaçiio d~ couta indi
vidtllll d~V~ ~er 31>f()S~DUltlO dentro de Cinco 
onnos a contar <lo dia cru que o emtll'egodo 
deixar o empr.,go. No ca,o de lullecimenlo do 
interessndo, seu~ h~rdP.i ros ou S lleCt~s.sores: tk
vem 3prc;ent:<r o r~quetimcnto dentro de 
cinco annos, a· coot.~r do dia do f<~lleeimeo to 
do emprr:;:ado. 

Decorr;dos cinr.o ~nnn~, sem rcclamnç.iío do> 
iolere<s:.do<, o total da con•1 re,erted em 
pmwito do fu ndo de re,;erva da enixn. 

§ :3:• O >oldo resulta nte da liq uiclnç~o d<1 
conta ~crá ernp1'P,g.1 1ln pP.I~ cnixa em ~p,oJite> 
da dividD public~, títulos ou~cçõe;; garuntidas 

. pelo Estado, in;;criplos em noulC do r.m ~rc 
gndo, a· quem lie~m pertl'O:cendo, con1 a~ li· 
mitaç~e> e;;tabel~cid:t< nP.~ta lei. 

Si " inte1.essado o preferir, o saldo será con · 
vert ido em urna renda viL~ l ic ia, goar~on~o-sc 
pa1·a o ca kulo ueS1~ as normas ac:eit.1s velo 
monte-]lio geral dos servidores do Estado. 

§ ~-· Nt•st~ ultimo caso, si o empregado fór 
casad•J, n rcn<Ja ser•i .c;tlcul~da de modo a~~-
rantir a reversüo c1n fuvor ·da mulher. tlad•• o 
caso rl ~ sobrevi venci~ clesta, de mct:ule do 
V:tl<lr da renrla. 

§ 5.• i'ia inscripçfi,; da apolice, oo titulo de 
rendo, >C rc>crrnrá á mul her do empreg;odo o 
t~tal do usofructo de ·taes títulos, oo caw de 
so~reviver a mulher , e nfio firarem herdeiros 
aescc~dentes do empregado. l1icondo herdei
ros ncstns condit;iies aerão observadas ns prc
scripções da legislação relativo á successfio. 

Art. 11!. SI o empregado fa llel'er em nctivi 
ilade de serviço, q~t3 lljUer q11c scj~ ,, tempo 
que tenha do cxcrcioio, c deixor vi uva e lilh05,
sua conta será convertida em npolir.es, ou ti
tnlos do nmcln, cnj~ usofmcto vit~licio rer
tenccrá á viuva, e a pl'o~ried;~d~ aos fi! h ~·~- Si 
não fionrcm fi.lhos n propriedade da; títulos 
perten~erá an fu ndo de reserv,, d~ c:Jixa. 

Si o empregado não deíx~r viuv~, nem 
filhoi, e tiver asceoàentes vivos, o U>Ofrncto 
dos títulos de renda perteocerá a estes, e a 
propri~ade ao fundo. de re!\ervn. 

Si não fien rem herdeirns nestas condições 
todo o producto da conta pertencerá j reserva 
da caixa. 

Art. 16. O direito ao total da ~o111n é garan . 
Lido ao empregado, qll:llquer que seja o seu 
tempo de exerclclo, quando se íiDJ>Ossibílitar 
para continuar " se~vi r, quer expondo sua 
vida para snlvar alg'uem, quer em consequnn
cia de acto de dedicação .. ao rervlço publico, 
quer na luta ou coofllcto no exerci cio de saas 
ruo~. Do mesmo favor gotará o. empre· 
g~o que J!Or algum accid~nte ~rave1 exclu
Sivamente Jmputavel . ao exerctclo a.e suas 
fun~es, ficar lmpEssibilitado de continuar 

· no.emprego_ . 
~ L.• No caso de não ser sumciento o c.'lpi

taf pro-veniente da liquidação da conta para 
compra de tilulos de. renda que prodtu:~m 
quantia igu~l á melado do ordenado qne per
ceber o empregado, a caixa pagará a e5te dn.-

rant~ a sua vida, e a sun -viuva, a differenç3 
prec1sa para completar a d>ta ]IOrcão de or
denado. 

§ ~-· Ces:;a, porém, es:;a obrigação da eaix.a 
si a q11autia resultante da liqutdafão fõrsuf
ficlentc para compra de títulos que produzam 
i:2006QOO. 

~ 3." Sl o cmpro~atlo perder a vlda anles da 
liquid~ção do suo contn, por olg,tm do~ facto• 
preyislils no artigo ~!ltecedentG, fjS favores qu~ 
a lc1 lhA g3ran1e serao conceoh•ios a sua vinv~ 
e 11a falta cl~:Sl o aos lilloos até que cheguem ,\ 
maioridade. · 

Art . t7. Os favo1·es- de>t~ lei são exte.l15iVn> 
ás viuvns dos empregados que o iJL~nreul sea. 
tenrJ de divorcio . 

Art. 18. De cinco em cinco nnncs o !(Overno 
Jlollerá, sol> proposta da adminl::t rar.ão da caixa 
e ouvido o consel ho de e.~tado, atitoriur um 
raleio que será levado á c.O!J~l das snhvençõe> 
.dos empregados, proporciom•l nos Yencimen-· 
. tos de cada um, de11 uzindo do fundo de rc-

S<Jrva da caixa, qu~ndo este l:oul'cr aningido 
u um I[Uc:wtmn que )Jroduza renda snllleiento 
~ra far.er r~ce no: enc~rgos a que ti destinada 
par eJia lei. · · 

O rateio só aprovcitnr:i aos empregados que 
tivorem, pelo menos, tres annos de exercicio . 

Art. :I!l. O governo pnder:i :tutorizar ~>O· 
ci:tções d•! soecorf(l>; rnntuos eotre os empr~ga
aos de solo rio da estrada para ,, prest~Çllo dt' 
au-x11iol em ~asa de doenc~. ou em que fiquem 
temporariamente in11 ti lisariO:< ll3J'a ·o .. servko . . 

O capital da socied:•de poderá serformàdo 
com~ produelo de descontos nos ~alarias dos 
O>socia<los, das multas impostas n estes e sub· 
venção da estrada. 

A suhven~5o não J>lldcrá exceder de i ~: d:1 
imporloncia dos snlarios pagos annualmente 
aos a;wciados. 

A!'l. ~O. O governo marcara no rc"ula · 
mcnto que expedir l'ara execuci•o de>t" lei " 
lHO de juros, tobao de roortalidndc pnra cal
culo das tarifas, e minimum das r~ndas que a 
caixa houver de pagar aos eD'I pregados que 
preferirem receber em renda temporaria o·pro
dueto de suas respectiv3s contos. 

Art . 21. Revogam-se ~s disposições em con
trario. 

Sala das sessões,.l9 de Outubro de. 1882.
Affonso Penna. 

A discussão fica adiada: pela hora.. 

Yai a imprimir a seguinte 

R.IID.!.CÇlo 

Ret!acçao do projecto n. 209, de i882 

A ""'embl éa geral resolve: 
.Arl~ i..• E' contado na. >.Jltiguidadedo i• te· 

nente da a!'ll1a.-da Aprigio dos Santos: Rocha o 
telilpo decorrido de t4 de Fovereiro de 1818 a. 
13 de Abnl. do mesmo anno, durante o qual 
elltevll', al ém. éle um anno, n~ 2• classe da 111'
ma.da. 
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Art. 2.• São fOVoga~all "" dispooi~e& em I A.<ru liA 83• uss;\o · Bllt 20 DZ: Oll'rllBRO D.ll i 882 
oontrario. 

Sala d•• eommiM&~es em i 9 de Outubro de 
1882.- Aff'o•uo Oel<o Ju»ior. - Ge>>OI'oso 
MaY"gues. 

O SR. P~t••mENT& dB. a seguinte ordem do 
dia para 20 de Outubro <lo ti!82 : 

i • parte 

Votação dos Proj cCtoe cuja di3cussão ficou 
encerrada. 

Discussão unica. das emendas do aena.do k\O 
oraamento da ra~enda . 

2~ discussão do pro jActo n. 1. 19, tredito ao 
minister1o da a"'rieultnrJ.. 

Presidenc/a ilo Sr . Lima.nuarú 

s u .,nHRJO.-IxlllliL!CTI.- ltt!<fUt'd mont os doa Sti. a~" 
D.arboia, :.Varcfm P'raoet.Seu, .Rat.iabona, Yu do MeuQ 
Sera.pll iw, J~&qalm luart!., Ri&err1 d.• Mue:e~ o L~ 
poJdo d~ Bulll.úct.-nur!Tu .... r.n DJ. ouz:x eo .ou.
VolarAo dos projecc.os CDja din:w~ IJeoa hootora et:~•
urn.dl:. -DI•vuslo du AJuJida. du uoll.d~ .10 oru. 
o:~ento tJ J d .. pe;a do mlntlteMo h f1lt~~a.-Rcquén. 
meoto d(.l St . Cuaclro d~ Hocha. Di,OilrJo)J ..,n. Sn. 
.\ll_drc\do Fi( ll tlira o ... ntonio do Siquein:.o... iiiOE'NDA 

PAtn'E Po\o Oftllut »O DtA.~a dl!1r.nMi!o do projoeto n. '.U!l, 
a~ :nda do til rro ttoCro:r:ciro Di s.eur~ ao, Sra .. . I. Pe· 
nl clo o Ft llcio do.; Sat1U.s.- Ordl'm d t> dt:. f:l.t .). :llt de. 
OutubrO t!o 1!'32. 

2• diocu..ão ~ p<ojeetos ns. 118, 12), 121 , 
f48 e 157~ c~itua ao minishrio da agricultura. .A'e: U horu, feí.ta a chamada, aeham-se 

2" -disctlliSãO doo p<ojeetoo ns. 239 • .2(6 e 247, presMteo ·os Srs. Lima Duart(l. ?.laua Machado 
erediLos ao ministerio da marinha.. . R.!b_úro de Menezes, Leopoldo Ca.nbA.. &.asoq: 

Z... diJJeuü::io d.() projceto n. 240, credito ao VIeira d~ Andrade, Gonr;a lves de Carvalho 
ministerio dJ justiça. ~ti.s.bolla-, José .Marianno, Rodrigues J~.ulíor: 

\ az de M~ ! lo , Gonçalves Ferrei ra., Seraphico 
21. discusaão do projecto n . ::JH., de :f.879, ere- Augusto Fleur.r> Ba.1:ito da L:opo1dina., Jnvenci~ 

4ito ao ministerio do imperio. Alve:3, Thoopb:lo, Ibbas, Bezen·a. de .Meoez~s 
Continuação da 3t~o discussão do projedo n. Rodrigu~ LiJna , Antonio de s;qn&ira, Formir:: 

190, ero.tito ao mil:tis ter io d~ imper1o. Vianna., Souza Queiroz: Jo~ilho, Almeida. Oliveira 
_t a. di&:cussão do proj~eto n. 84 A, aohre lim- Mar~to Frauc lJ:c~. Za.ma.. Joio Penido. A.lm•id; 

pon de cMrninée. . . Nogueira, Soares e L?urenço de Albuquerque. 
2• di~rous,lo do projecto n. i ll7, estr&da de Compai'9C8m dapoia da .ebamo.d& oe Srs . 

!erro do D uradinh.o . Souza Carvalho, .Peliebertó, Bezerr& O•va.IO&nli 
· i• diseusaáo do projecto n. 263, monte· pio do Abd a i'do de Brito, José PompGu, Ca.rvalhd 
chefe d J esqu·adra Coi-rea da Mello . R ez ) lldo·, Cru o;: Gouvêa, ·l\fanMl Ca.rlos, Adriano 

31 dio.cu~.sS:o dl'> projeeto n~ 23 A , t:Strada de Pimentel. N licio doa 8.\nto."J, Alv 'l.tO Oawinha 
ferro de Ba.turité . Meton, Pndo Pimentel, Ca.rneü·o da Roaba' 

·1• discuoaão do proj eclo n . 47 A, eotrnd> de Alfredo Cboves, Maciel; Bulhões. P•ula Sou.ta' 
ferro de Aleobnça. Sinval, Ba<lio de Canindó, Olympio Vallodlo' 

i • diacu&do do orojecto n . 245, fsvore& a pro- Lacerda Wenack, Franklin Doria • . -l lves d~ 
feu orns mun.ici.paes. Araujo. Ta-quin.io do Souza Buão da. Villa da. 

1 d ' Ba.l'b, Affon.toCelao Junior, Cclrneiro da. CWlht.~o 
• l!ICu~lo do pro jacto n . 140~ contrato da lldofons!> de Araujo, GeO.eru!!D M.a.rq_ a.ee, ManGei 

compu. h ia per.u&!llbueana.. ~ortella., Oeminiano! Ruy Barbo.sl\, .Andrade 
· 2n. di~cussdo do projocto n. 65, sobre eucu· Figu.&ira, MoreirA de Barros, Fet'l'eira de 
QÕea commereia ea • ~hura. , Mar til» Francisco F il ho, Eapindola: e 

2• discu.s.sãG~ do projecto n. 6.5, de 1879,. sobre Carlo:i Affoneo .. 
eommercio e transporte inler- provine.i:a.l de ee- .Ao meicrdla, aeha:ndo-te presentes 68 Srs. 
c ravos. clepu.tatl0:8, o Sr . prMidente abre a. 1assio. 

i• dioeo.uão do projoeto n. 12'J, eobr e j ubila- Co<nparocem depois do abettn a B8t!Sio 
08 çlo de Joaquim 1os& Rod:i;oae. Calhau · Srs. ~eclali""" Hen.ri_<luoa, Si! via110 B""ndão, 

Ja ~iBCil&.&.io do projeeto n. f30, :iallb. cae::L FranelBCo Sodré,J~D..lm Ta""ar .,a,Ulyssea Vian-
d:~. mtsericot'dirt. de. Victoria.. na,AJfon.so Pcnna.. Pa.utino de Souza., PMIIJOI Mi· 

2• pa•·to (<lt 3 hora•) 

~ dism:m!tiio do projecto n. 2i 9, eetrade. de 
ferro do Cruzeiro. 
Continua~o da. 3 3 discuasão do prQjecto 

n.257, ooO... mon to-pio da esltoda de ferro. 
2" dloCmdo do projecto n . 2-1111; fi""ndo " 

to~ uva!. 
t• dioot~s•iio do projeoto n . 160, privHogio a 

Mbria 'Veinrieh.. 

Levant:we a oes~ 4s 4 1(4 horas da tar
de. 

r a.nda, Araujo Pinho, Rego Barros. Contagem, 
Diana, Da.que- Estrt\da Teixeit•a, Ell(l.r&poUe 
T~unay, Rodrigaeo Peixoto o Ariotidee Spí
nola. 

Faltam. com ca.us.s. p.a.rtf~p&da.. os. Sra. 
Barao da Eet.ancia, Coelho Ca:mpoe, Cautio, 
Can.fido dQ Oliveira, C...m~rgo7 CastoUo Branco, 
Gomes de Cutro. ItD.acio Martins, Jolio C'A.etanot 
P risco Parai-ao, PeNira de So-a.za, Silva: Ma.!ra, 
Saln.trtiano e Vianna: Va:z. 

Faltam, sem cansa paorticipada: , ol!l Srs. Al
meida P ereira·, Antonio Pinto, Aleoforldo 
& rão de Alladis, Bar~o do Gaahy, Barão d~ 
A'f'<;agy, Ort;z. ~la Pin~o. Ferna.ndea de Oti-
veu:a, F-. Bellaan:o, Henrtqne Marque•. Mun-
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Art. 2.' São revogadas as disposições em A.CTA llA 83• SJ:SSÃO ID1 20 DE OUTOBRO DE 1882 
contrario. 

s~la dns commi•oõos om 19 do Outubro de 
1882.- Affo11SO Celso Juniw. - Gene~·oso 
Marques. 

o Sa. PB.El!lll!NTE da a seguinte ordem do 
dia para. 20 de Outubro de 1882 : 

Votação dos proje c tos cuja disc usslio í\cou 
encerrada. 

Diseussi.o unica. das emenrla..s do sent~.do ao 
or~amento da fu~enda. 

2• discussão do projecto n. 119, credito ao 
ministar;o d& ag-ricultur$.~ ..., 

2• discu~l!.~ <los projecto~ ,,., 118, 121, 121, 
148 e 157, c~edit~s ao minist1rio da agricuhu ra. 

z• discussão dos projectos ns. 239, 246e 247, 
credito~ ao IpinisLerio da marinha. 

2• discussão do proj e c to n. ~40, credito ao 
roi nisterio d1 j u~tiça. 

2' discussão do projecto n. 3ii, de iSi9, ore
dito ao rninisteL•io da imperio. 

Contiauação da 3" diseua.ão do projocto n. 
190, ere.litc ac ministedo do imperio. 
i~ discussão do projz cto n. 84 A, sobre lim

peza de chaminés . 
2• di~cus;ão do projecLo n. i97, estr•da de 

ferro do D urad inho. 
t a discussão do pNjecto n. 2.63,-monte·pio do 

chefe d > csquadr• Corrêa de Mello. 
3a discussão do projecto n, 23 A, estrada de 

ferro de BaLurité. 
1• discUBsão do projectc n. 47 A, estrad> de 

ferro de Alcobaça •. 
1• dillcussão do orojecto n. 245, favores a pro

fesaore.s muuicip:;~.es4 
I• discussão do projecto n. 140, contrato da 

companhia pernambucana. 
2• discussão do projaeto n. 65, sobre e:.:ecu· 

ções commerciaes . · · 
2• discuaoão do projecto n. 65, de 1879, sobre 

commercio e Lraasporte inteL'-provincial de es
cravos. 

i• discilssão !lo projecto n. 12\J, sobre jubila-
ção de Joa.quim José Rodrigues Calhau. · 

i• discru.•i!o do projecto n: 130, santa. casa 
d~ miserieordi~ da Victori&. 

20 parte (as 3 horas) 

3• diacusoão do projecto n. 2i9, e•tra.da. de 
ferro do Cruzeiro. 

Continuação da a~ di~cussão do projecto 
Q, 257, sobre monte-pio da estrada d.e íàrro. 

2& discussão do projeeUl n. 249, fiando n 
força. n~va.l. 

i• díacusdo do projeeiO n. 160. privilegio a 
Moria Weinrích. 

Levanta..ae a. aes.i'IO ás 4 1/4 horas da tar· 
de. 

Pre$íck~teia do Sr. Lima Duarte 

SUMMARIO.-EI.P!PIJ.::~r-t:.- RoqucrimontiJ5 d.05 Ets . Rny 
Barbosa, Martim F1•:mciseo, U:J.LlshDn!l., Vaz de l\fo!Io 
Sc:rapbico, ] '\:O.qllihl Ta."arc~, Tiei()ft'a do i\Jeuc:&e5 D Lco .. • 
Jl!I!Co de Bnlhõc!.-rnmunA. r.o~r.n D.'l ORDI!:IC oc ou_:_ 
-Y0\0\~:.lO dh JlrOjCC:L 'J~ cuja di$OLL~SÜ.t; (I~QH hnnlcm C!Í• · 
torr:u:t:a., -ms~ns~:io d.:J.~ omt"ndas dt.~ ii.~nJ.clo :J.O orç.a
mento d:1. do~pNa. do mlni.:ilori<~ d:t. f:u.end:J..-RcquGri4 

mcnto (lo Sr. C1\tno!ro da R~c.ha. TlieeurSQs rlos S1·.:;. 

And~·.a.drJ Fis-m~lra c AuLonlu tio Siqueira.- $V.Gr,;o::;OJ,. 
~AnTE D.l Ot'tDE)l DC.t)L\ .-3::1 di~~llSS.;iO dO firojcete> n. !219. 

nstra.da do forrt~ do Cruuiro Dlst:l.lrS!>s Joj. Srs. J. P.o 4 

~ldo o Folicio <los .S.tntos.- O~c!t.Jll do rlia. pi1t1 2l de 
OillUbru <to 18~~!. 

A's H hm·as, feita a ohamada, a~harn-se 
presentes os Srs:. Lima +>aatte, Ma.tta Machaào, 
Rib•iro de Moneze•, Leopoldo Cuuha, . llaosou, 
\'ieii-.a d--: Arull"ade, Gonç;tlves de CRrvalbo, 
Ratisboua, José .Marianno, Rodrigues Junior, 
Yaz de Moiio, Gonçalves Ferr~ira, Seraphico, 
Aug·usto Flcury, Bat·ão da L ·opolU.iua, .Juvencio 
Alves, Theophilo, Ribas, B•zoera de Menozes, 
Rodrigues Lima, Antonio de Sijue·ira, Ferteira 
Vianna, SouzaQ11eiro7. Filho, A •neida OlivBira, 
Martim FranciBco, Zama, João Penido. Almeida 
Nogueira, Soarss e Lonrsnçorle Albu.quai"que. 
Compar~em ·depois da chamada os Srs. 

Souza Carvalho, FeW.berto, Bezerra c~valca.nti. 
A~elardo ·de Brito, José Pompeu, Carvalho 
R1z~nde, Cruz Gouvêa, Manool Carla•, Adriano 
Pimentel, Felicio doa Santos, Alvaro Caminha. 
Meton, Prado Pimentel, Ca•ueiro da Rocha; 
Alfredo Chave•, Maciel, Bulhões, P&ula Sou~a. 
Sín11al, Barão de Canindé, Olympio Yslladii<,; 
Lnoerds. 'Vernack, Fraoklin Doria, ·llves de 
Ara.ujo, Ta1·quinio de Souza B.>~ão da Villa da 
Barrn, Affonso Celso Junior, Carneiro da Cunha, 
lldefonso de At•a ujo, Gene•·oso Maq ues, Manoel 
Portollo., Gerniui .. no, Ruy Bar boa '• Andrade 
Figueira, M~reira de Barros, Ferreira · de 
Moura, Martim Francisco Filho, Espindola e 
Carlos Alfonso. 

Ao meio-dia, achando-se preaentes 68 St•s, 
deputados, o Sr. pro~idente .abre ~ ses!Jão. 

Comparecem depois do abcr to. a sessão o• 
Srs. Tertuliano Henrique•, Silviano Brandão, 
Francisco Sodrê,Joa.quim Tavar •a, Ulysses Vian
na,Affonso Penna., Pauiino de Souza. Passos 1\fi
nnda, Araujo Pinho, Rego Barros. Contagem.,. 
Diana, Duque-E•~rada Teixeira,. Escnt.gnolle 
Tlum;y, Rodrigues Peixoto e Aristides Spi- . 
nola. 

Faltam, com causa participada; os Srs. 
Barão da Esluncin, Coelho Campos, Cantão, 
c~n~do de Oliveira, C~margo, Castello Branco, 
Gomes de Cnstro, !gaa.cio Martins, JoãoGaetano, 
P~Íllao Parailo, Pereira de Souza, Silva Ma.fra, 
Sal,.tiauo o Via11na VtL~· 

Falt&m, aem causa p~rLicipo.da, os Sr1. Al
meida Perei!'A, Antonio Pipto, Alcofo~ac!.o, 
BM•ão de Anndia, BarJo do Guahy, Ba rio de 
Ara~a.gy, Cru~. Costa. PitltG, Fernndel de Oli
veira, F. Belisa.rio, Henriq11e Marqus1, Mon-
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tandon, ~Dowell, Pereirá Cabral, Peretti, 
Pompeu, ROOol~ho Dantas, Souza Leão, Silw. 
Maia e Ulhõa Cmtra. 

E' lida, posta em discussão e s.pprovada. aem 
debate. a acta d .. sessão de 19 de Out~bro cor-

·O SR. 1• SJOcKEr.uuo d~ conta dâ seguinte 

EXPEDIENTE 

OJlieios: 
Do ministerio dos negocias da agricultura, 

commercio e obras publicas, de :18 de Outubro 
corrente_ com.munieando, em respost& ao offi ... 
cio n. 598 de 29 de Setembro ultimo, que por 
dooreto n, 8056 de 211 de Abril ultimo foi pro· 
rogaio até H de Novembro de i883 o prazo 
marcado na clausula H• d.,. annexas ao decreto 
n. 5792 de ii de Novembro de 1874 para a 
incorp·oração da oompa.n~ia que tem de con
struir a estrada de ferro do Mo.ceió ao vaUe do 
.Jaeuipe, na provineia das Alagóas,- A quem 
fez a requisi~ão. 

Do Sr. 1° secretario do senado·, de 20 de 
Outubro aorrente, remettendo com emenda., a. 
propo•ição que manda matricular na faculdade 
de direito de S. Paulo o estudante João J o~é 
Vieira Junior.- A imprimir. 

E' lida, posta em díscus~ão· e ipprovo.da a 
redaeção do projecto n. 209 de :IS82,relativo a 
pl-etenção do i• tenente da armada Aprigio dos 
Santoa Rocho. 

São lidos e vão n. imprimi~ os .eeguin tes 

P;•ojectos 

N. 267.-1882. 

Hugo Vieira Leal, bacharel em sciencia.s e 
lettras por aato do ministerio da instruoção 
publi<J& em FrallÇ9., tendo cursado até á 4• in
scriJlção as aalas da, fa.culdade de medicina de 
ParJz e frequentado em Lisboa a 6> cadeiri>. da 
escola polytech.nica, como curso annexo â escola 
medic\ desu eapital, depois dê appro~ado llOS 
respectivos preparatorios em- Coimbra, rAqner 
disp,nsa. da prestação de Itovos exames de pre
piü·atorios, para se matricular em uma das fa... 
culda.des da direito, 

Examino dos essM allegnçõos e os documentos 
que as instruem, a comrnissâ:o de instruc~ão 
publica. e de parecer qae ae adopte o ~egainte 
pl'Ojecto : · · 

Ar L i. o E' permittida a Hago Vieira Leal 
a matrioalà em qualquer d..s faculdadoa de di· 
raito do Imp<.ll'Ío, diapensando-se-lbe os exame1 
de praparatorios. 

A~t. 2. 0 Revog:am-se as diapoaições em con-
trarto. . · 

S. R.- Sais. das eommissões, 20 de Outubro· 
de 1882.- Ruy B<1rb9sa,.- U~ysses Vianna. 

N. 268.-1882. 

2a SESSÃO 

A commissão de instrucção publica, exa.mi
nada. a petição e documentos que a i~t•truem 
de Miguel Archanjo dos Santo• e Tbaotonio José 
Rabello, qu<l req11erem se !boa permitia ha.bi
lit~rem-se, por um exame pratico na faculdade 
de medicina d& eôrte, a. exercer a profiseão de 
pha.rmaMntÍ<!Os, considerando a longa o con. 
tinua pratica dos peticionarias durante 34 
annos, como &llli:iliare.s em estabelecimentos 
de pharwacias civis. milit&res, particulares e 
publicas: considerando ainda ha.ver um delles 
obtido, sob parecer do conselho de Estado, auto
rização do governo imperial para ter sob sua 
reoponsabilidade um~ casa de phar!1la.eia ; é ds 
parecer que seja adroittido o ordem do~ trabálhos 
d& ca.mãra e approva.do o sogninte projecto : 

Art. 1. • E' autorizado G governo imperial 
a mAndar pa.sar titulo d; p1"1'maceuticos a 
Miguel Archsnjo dos Santos e Theotonio José 
Ro.bollo, desde que se xnootrem ha.bilitad011 por 
um exame pratico perante a. fa.~llldade de m<l
dicina da eôrte. 

A:rt. 2. • Revozam-se as disposições em con
trario' 

Sala das s~ssões, 20 de Outubro de :1.8&2,
Ruy Bwvosa.- Ulysses Vuzuna. 

N.~i .. 

A commissão de instrucção publica, tendo 
e:.~nrlnado a petição e documentos do estuà.a11ta 
Argemli·o Gabriel de Figueiredo Coimbra, é de 
parecer <J.U6 sAj• approvado o seguinte projecto: 

Art. i. • E" autoriza«o o governo a ma.ndar
adm.ittir à matricula e snbmetter a exame do 
i• anno na faculdade de direito de S. Paulo o 
estudante Argeaiiro Gabriel de Figueiredo 
Coimbra, um• vez que pl·ove ter frequentado 
no corren.te snno as aulas respectivas. 

Al·t, 2.0 Revogà.m-se as disposigões em ccm
trario. 

S. R. -20 de Outubro de 1882.-Ruy Bal·
bosa.- Ulysses Via,.na. 

N. 2i0 -1882 

2~ SESSÃO 

A commiuão de orçamento &l<Qm.inou a pro
posta do governo autorizando o ministerio do 
Íllipario a. mandtr pagar aa dividas da exer
cidos findog na importaneia de 23:274$328. 
mencionadiLS na rela.gio que •acompanha • re· 
spectiva proposta, e julgando· justidcadas aa 
ruiies porque não forll.lll sali.llfaitaa e!!lla.s dividas 
em '-irtude da diaposiçlo da lei quo nlio permit
ta.que se eft'eot~>.om p~g~montos !en.ão pelas 
verbas que tenham deixado saldo, é de pareeer 
que seja a dita proposta con~ertid& no aegninte 
proj eeto de lei: 
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Acrescente-se li.o lagar eomptte11te: 
A asaea>bléa geral decreto.: 
Art. t.• (Como na proposta.) 
Art. 2. • (Como n~ pl'oposta.) 
Sal& das commissões em 20 de Outubro de 

i882.-A.Uotlio do Siqto.eil'to.- Ulysses Viati,..-F. Sod .. J.-Be1:erra Caoo.lcanti.-Be
~erra de M ene:-es. 

( A propoata . a qae se ;.efe!'G este parecer 
aeha-ae na sefião de i9 de Ontu.bro), 

B' lido,posto em.dise118São e appro>ado sem 
debate o aegninte 

Pu:rece1· 

, \. comroiasão de ins~·ucçãil pablica·, a quem 
foi presente o requerimento do D1·. Thomaz 
. \.lves Junio•·, lenle d.a 2' co.doiro. da osoolo. 
militar, c1ue solicita. lhe seja. computado ·como 
antiguidade n? calculo de sua aposentadorie. o 
teml,l'l que demons!r.~r ter-se empregado em 
serv•ço publico, nece81!ita e requer que sobre o 
assumpto seja. ouvido o governo. 

Sala das commissõee, 20 ae O~tubro de 1882. 
- Ruy Barboia.-Ulyss~s Vianna. 

O SR. PusrDElo'TI::-Tern a palawa o Sr. Ruy 
Barbosa. 

O Sr . Buy Barbosa. começa ·ob.· 
1etvando que ba al~um t~mpo llOlicitoll umn 
urgueia d .. qual não pôde utilisar-se por ter 
adoecido; Irui.S,eomo trata-ae de lliD assumpto ·ao 
quallig~~o verdadeira importanoia, não quer dei
xar de vir li. tribu,.a. No dio. em que pediu a 
lll'geneia a. IJ'Ie acaba de referir-se havia sido 
publieado no Jort~al do Co1nmercio u m artigo 
do Dr. Sà e Benevides, lente da faculdade de 
direito de S. Paulo, artigo esse q1!e fóra ante
PÍotioente ina!r\0 no aon-eio Pau1istatUJ . . 
· Prttendeu o Dr; Benevides jaatificaJ:'oBe no 

alludido artigo de ume. lição de direito romano 
que a eommisalo de ilutrucção publica anne
:Yara., eocoo doeumento, ao aeu -pa.:recer raln.tivo 
ao decreto de l9 de Abril na p~r.tà concernente 
ao ensino sec11ndario superior. · 

Não vem o orador responder as l m&bilidades 
ou a~ oft'ensas contidas no artigo. A pessoa do 
Dr. Benevides era indift'erente i mesma., que 
não o conhece pessoalmente, e p11blicando n 
lição nio mencionou ella o nome de ••u autor, 
nem trato11 de. indagar qual o lente qaa da· 
queUa modo e :s:plieava. aa Pandectas e os Co di· 
gos. Não era, port&nto, um fim pessoal o que a 
levou a a.~nexar aqllelle docnmen.Lo ao seu pa• 
recer; nem podia ter ella em mente analy>ar & 

pbi~pbia: do Dr. Benevides. A commiesão 
de 1110trueção publica:, pondera . o orador~ não 
foi incumbid~< disto pela camara, e entende que 
o sea dev•r 4 fa:er aq11illo para que ~~o nomearam. 
E_xactament1 por e. te motivo é que ella julgou 
dtgn& da maior censura, nã:o o Dr. Be:aevides 
indivnualmente, mas o abuso ml1ito gener .... 
liaa.do na.a nooaaa ~culdadeo,de divaga~.õe• aa. 
tl'allht.l aos Ullllmptos rela.tiTOI ú cadeiras, 
Qbuao q11o dâ em resultado encerr arem-se os 
curoca 18m que se dê ·o do'fido desenvolvimento 
ás mat.eriaa que o constitoem. 

O orador não ae refere tmieamente à facul
dade de S. Pa.nlc mu a todat; faz a. mai3 

v. v.-60 

ampla. justiça a. todoe os lentes de merecimento ; . 
nenhuma faculdade oo tem maia distinetos do 
que as de S . P aulo ; tem no mais alto respeito 
os homens de me rito que &lli e:s:ereem a pro
fie~lo do magioterio, lll8S não pdde deixa.r de 
eondemnar, e a. eamara tambem não póde dei:ur 
de fa~el-o, os abusos que a· reform• de i nstruc· 
ç.1o publica. si algum dia neste pa.iz merecer 
a. attença:o dos governos, deve emponh><r-ae so
bretudo em e:tterm.inar . 

O Dr. Benevid!!ll defendendo-a& não poz 
em duvid• a autbenticidade da lição publicada 
pela commis&lo. 

A diversos arartes, o orador reapond' q_ue 
D1·. Ben evides não póae negar : om pt'inie•ro 
Ioge.r é que as lições su•s e doe domais lentes 
slo tacbygraphadas diari~mente ; aw seg undo 
logar que us liçlSeo taeb.ygraphadaa servem de 
apostills., de compendie ou do que quer que 
seja, por onde os alomnos ae regem nos seus 
cursoe e servem de fundamento (Jilr& os tra
balhos da lição. Da. oombina.ção desteo don11 
factos resulta q11e os l entos eão em grande 
parte responsaveis pelas lições prepa.1•adas e 
eatudádas deste modo . · 

Si os f'aotos eâ:o inconaua;;os, lili ê coalurne 
n a fe.culdade de direito do S. Pa.ulo to.ehygra
J:har as 1içues dos lentes, si por esta.s lições 
e q11e o alumno estudá, qual ô a t"azlo ' de 
ordo~ lo;;iC!l, m~ral, jlll'idica ou de qualquer 
e,11pee1e que seJa, pergunta o orador, que 
:ve11ba inhibir-nos do ootl8iderar um documento 
·desta ordem, qne pudeose inhibir a commiss~o 
de instNe\)ão publico. de coneider•r um tra
balho por onde estudam os alumnos da facul
culdade da S. Paulo ~ 

Si o alumno estuda por ~~oqui (mottra o orador 
a liç<fo ele que ttJ trata) foi perfeitamente 
'exacu a COmlllisaão procuro.ndo at:.rahir a at
tenção da camar& par• este documento, com o 
fim de provar que a últa de seriedi!ode no en
sino dá de ai estas provas . 

Esta. liçto, ponl!!era o orador, que se inti
tula. de direito roma.ao, não se occapa em uma 
aó do s11ao linhas, em uma só de suas p• lavras 
com este aasumplo. 

O paragrapho do compendio ~()!'via, ê var
d:~de, de prete~ á d~fesa do Dr. Benevides, 
mas é da m&ior evidencia que o faeto do haver 
no compendio de direito romuno urna. apro
ciaçl!o de direito natural nlo aatoriu.va o pro
fasaor a. occu.Pa.r a atten;i!o de eeaa alumnoa 
cOIXI uma .reVlllta geral de philosophia qt,~e cO
meça em Pythagoras, Arietoleles, 1'la.tilo, Lou
cippo, Epicuro Democril.o, ate.· e va.i ·acabar 
em Spenoor, LiLlré, Au~usto Comte, Cousin, 
etc., em que tra.t& do r~~etona!ismo, do eatbo
licismo; do poeitiyiomo, do aocia.llim.o, do espi-
ritismo, etc. · 

O Dr . Benevide•, oo11test.ando a fidelidAde· d& 
tachygrapbin, quer que a camara. o o paiz. acei. 
te m co1M a verdadeil'l> a vera iio dll lição eom
m entada o resultao!o de seus apontamento& 
pa.rticulares. · A · deien do ilhxstrado lente e • 
liçio que publicou não ó juetideação, é com
plemento de prova, é corroboração " maia e•
trondolll do qne a eomm.isaão tinha-e.ttestado . . 

O orador não pOdo fa2er a l eitura de todo 
attigo, ma.a va.i le1' algu1111 trechos, J~&dindÕ"á 
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éamara que ai tenda. que se trata dé Direito 
Romano e. que q<kní flilla é o professor desll!l. 
eadeif& (M) : . 

• lneisl.O no estUdo deste ponto pol'qli! }OrO
fuso a philosophia. christã, que niio é fruoto do 
tempo corrente, li ó a.na.thematiss.da pelos espí
rito• êhamad06 fortes nes~ seetilo. Eu pertenço 
ao:i espiritOs chimad lB fracóst e estando con
vencido da verdade da doutrina cath 1liea, nl!o 
perco 'luuquer ocee.siã? ?Pp4t'tuna.de a. •:pen
der p.a.ra. salvar oa e&ptntos que ~unda na.o se 
deixoram a.rea.star pela torrente das idé .. =
terialistas do seeulo. 

. -~·N~· P~~~~;~. ~- ~~~·~;~~-d~~~~ ~~~i~;; 
prof8as" a.. philo110phia. dos padres de. igreja. 
christi; sigo a pb'losophia dê Santo Agostinho 
e de S. Thomaz, desenvolvilla pelos ~eua repre
•imta.nte• modernos como 'V mtara e o1lt.t•os, a 
<tua.l nit'l odmitte idéas innat.l«, Mi• que são 
formadas pela aetividade intellactual do homem. 

(Segundo a phi!osophiil chl'istã $ alma e o cor
JiO !lo homem formam ull;iii?. subst&n?ial, o que 
e t•rnb<>m dog-ma. da ':ehgtao catl\oh•a oposto
liea ram1na.. Ha conhecimentos de ordem phy
sic~ e de ordem espiritual, partiimb.rea, gera.es 
abstr&ctos, nnivér5aes, "l'acionaes, absolatos. 

Attenta a uoião da alma e do corpo htltn3.Il<i, 
os conhecimentos uni versaes ncionaes ábso· 
lutos são formados pela. razão do homem, por 
occasiíio da.a inugens · dao cousaa, eff~ito~ da• 
sensações, sendo a actividade íntel ectud des
pertada pala •ensa.çoo e a razão h\lma,na. iUu
minada por Deus. Os pltancan»a$ siio condi• 
çio da.s idéas, :mas nio oi!o a causa; • razllo 
b.umau ensinada .. peloa aentidO$ e pelt. reve· 
!ação das vcrda!es por Deus feita é a causa 
elllcienle immediata das idêas, sendo Deus a. 
causa remab. 

«A jn•liça póde •er particular, ~batraota o 
ahsolute.. A jnst.iça absolat& como idéa 6 uni· 
verasl, raciond ab'lO!uta,e s attribllto lie Deus; 
Deus tem 11 idéa de jlllltiça absoluta; a razão do 
ho111om con!!Bbo tambelll a id&a de j nsti')a ab-
IOlata. . . 

cAs idéas abaolutaa formadas pela razão hu· 
man• da rotie1oa da. razito de Deus, de soree 
~ua neato. ha idéa.s absolutas. A verdada·abeo
lnta. é a qnalidado de Deus. 

cA1lirmandc-se uma idéa â~lnta na. r&zio 
d~ :homem tem-oe affirmado 9-ue ella eriste na 
raz!a de Deuo.tam.bém,e q_n& e verdade absQlute., 
ohj ectJ da i~êal"bsol!itaJ e l!tt;ibuto de Dé}l•: 

cSendo a JUStiÇA abeOJ.ula 1dea aõsolut&,enste 
perteita ""' 1'8.Zilo de . De!lll e· aéado verdade 
obiiOluta .é &!tributo do ser ili1iniló. Deus é o 
ser supremo'· . · . . 

cSegundo Platão a.s idêaséJ:Últem ali eterno
do o typo daa cousas, silo i11nat~s é sttbgtãncias 
derivadas de De11s. 

c:Eseee habit·o~ naturaea illrmam. a.• idéas, as 
quaes não são tnna.ta.s, nem typo das oousas 
para Aristoteles. 

~Ha, pois, opposição entre Platão e Ariatote
le$I•~br-e as idéu. 

c Não aceito nenhuma de suas doutrinas de 
modo pleno e exclusivo. . 

«A philosophia cbrístã adoptou o meio tel'mo 
entre u doutrinas de Platão a de Ariatoteles 
sob certos pontos de vist..-.poís que S. Thomaz 
modillcaa t&es doutrinas em vista dos princí
pios do ChristianiBmo e rejeitou de amb..,o quo 
havia de exclusivo e suas t~ndencias panthei&
t&s isto e, a panthei.smo é.Spiritnalist& de Platão 
e o' pantheismo ms.terialist& de Ariototeles. 

cS. Thomaz en~ina que em Deus ha i.Jéna que 
sito o typo, a fórma. exemplar e a razão eterna 
das causas;-mas sast.enta qne ta.es idéas não 
são oubstaneias, se~tdo a.ttribntoa de Deus ; re
j~itou as idéas innata• de Platão e mor!ifioou a 
theoria. d:lS idéas de Arist.otales, porq_uanta dis
ting~e as idéas allstrattas geraes das idàu uni
versaes e ambas dos conheoimentos particula.r&s, 
e os conhecimenta• pbysieoi doa espil"ituaeo. 

•'• ~-0~~~~~~-~~ ·a~~b~~i~ ~-p.;~~G·;~~: 
Cion~rio ; nl!o pó de, pois,o. homem de~a p;o· 
ceder· ou descender. Demaa é facto h1sto~tco 
que a especie hamana desce.nde de Adão, ereado 
por Deus á sua imagem. ·· · 

«Os matêriali•tas·t.n.nsformiBtas sflirmam que 
õs elementos primitivos da I!literia •e com
binam para. fol'mar. os corpos compostos n!-~
raes; que d~ co!llblllaçio dos elementos prtnu
tivoa da materiaresaltlli"am os corpos celesLe•; 
a terra e os corpos que elh. encerra ; que 
a terra sahiu das agnas e todos os anim&f!! pro
cedem· de umco eo/)l"a de agua ·1Jerd~. arm~ta!
cu&6 que Sll deren1lo&ve M charco; que desse 
animal cio !o, por evoluçõeo graduaeo, oe for
maram ·a.B diverllas especies de aDima.es até 
desenv~lver o macaco, d~ cujas evolnçües N· 
1u1tou o homem. 

· · ~ s·~~ ~--l!~~;ipt~~~·s~;;~: ~;~~ ?~~~-~ 
céo e a terra pela soa palavra ; . ao prtnCiplO 
creou Do11a o céo e a terr&, fez a l11z, o a~, a 
lilt, aq elltrellae, a terra e o 9-ue n~lla. ae oontom. 
Seg11ndo a Biblia, a 1 az íat r.reada antes do B?l 
e dlll! estrellru!, e 11. terra e~hitt das agaas. D1~ 
a. Biblia,·•Tma a.aem m-atiM!lÍ$ 111uzc"a 
ti lenebra: •rant sup..- façi6m cbyssi; et 
Spirit.u Dei fer'ebatü>" Stiper iUJUas;,. 

• Aristolele~ eoii.cebeu as idéail eamo fórmãs 
<Ja. lll8.1etia, co~no coilcepç~es geraeA induzida~ 
dos conhecimeilto.O séturlvels, e admittiu no ll,.;. 
pirito hum&lló eatepo:_ias ~ll ele!De!ttoo f~r.lll8ee 
. do pensamento, eXJIItüldo a pnon na mtelli
geucia e nas i:Dui!Sis. 'Segu!ldo Aristotelee ha ·nD 
r<~ifi.~ h~tmil.ao_ ha,bit.ilil iilltu~l de qlia só tem 
e!Qs.elOIU!ll!. qnando faZ appliClloçio nila caaoo · 
partleoh.reo. 

c O Espirito de Deus paitua sobre sa aguas 
par• crear i> letra, diZ a eaeriptnra sagrada ' o 
eopirito de DeJ1i commanicou ás a.guao e feellll· 
ffidtdA ,p&ra dellat; llllhir a. terra e a11 creaturas 
que nella.se eon tem ; o espirito de D~u~. unido 
ós ogila.s da oréaçíiO, fecundou-às, !l!lhtndo erea
.da. a terra co.pa.z de :prodlÍllir as plania~ e 
anunà9s~ 

c O. ma teríaliataa, pois, fi,rmarlLm conclusões 
que listão de iloo<)rdo eom a Biblia. aobre ssr" 
agUII. a mãi da terra e da• creatnras terrest\"es . 

c No Chràtianiomo he. o oacriUUento do OO.pti.B• 
mo do qual ê lilaieri&.a agna nàtnral, e ao illr
mu!ario do ba.ptiBm{) e em div•t~Ds textos da 
éleriptura. sagrad .. ae diz qoê à agua. t'eeunda a 
terra. e é a na nilli. 
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d t!!rrs foi e~~-ahida das ag:Iàs por Deus !l .• 
fecll~dada a. tel'l'a pela agua foram c:readas aa 
p~ll~. e oa o.ní,lnaes, pod~ndo-lle dizer quo o 
prLII«pto gerador da.materl.!. ~egetal e anim•l 
nu de ma.teri11o organica foi a agua. 

~Está, pois, verificado que os materialistas 
dewolilores do• livros sagrados, oonfessa.m: 
,mtreta.nto, verdades gue chamam experin:ten
laes em que ac.reditãm. · 

« L!ttré s ~utros mat.,.ialistas, di'ew qu~ a 
aguz. e a mõ:t da natureza terrestre. · 
~Segundo os ma.Lerililistas modernosogermem 

da .rida a..11imal 6 s11bstanei• gela.tinosa que se 
fôrJlla expontaneamente nos charcos. 

•Quando e .com.o, vinm oa materialistas essa 
subataneia .g~latinosa forma.ndo-se nosc!Larcos? 

e eect;ario da phllosophia de (Jousin e de Ki-ãu
se. Li a. philoJ;O~his. dos Smtos Ps.dres do Chría.
tianisnto,. eotude~ .a theolog-ia e auee re!ÁÇões 
com ~t phil~0plna. e fiquei jesuíta., segundo .a. 
phras~ologta nu>derna, qne assim d~nomin~ o 
catholJco que cr~ na in_íallibilidade da. igreja e 
do Summo Pontdice. L1 o Syllabus e curvei-me 
á a~torida.do:_ do ~ummo .Pontifice, subordina.ndo 
a mmha razao plulosophic~ ás ~uas prescripções. 

11. E' precisG que os catholicos ten~am a cora.
gem d~ professar. publicamente a su• fé e não 
ae a !errem com a 'l"alüioo.çito de jeauits.s, ul
tramon_tanos e sech.rios do SyUabus. ~ 

Conttnu.ando nas ~uas .o~servsções, cliz o OJ'a
.dOJ· qu':, Bt o facto de C1lflllr no com; endio uma 
propostção ou um paragrapho relativo a direito 

..... · · .... · ................... ·...... . .. . natural oa ~ philosophi& su.to.rlza Q lente a 
• O e~piríliam.0, qne é tambem um syotema · consagr~r-lhe uma prelecção inteir& e a fazer 

q~e &~.tualmente se trata da propag•r o!lntre toda."' r?vista ~a ~hiloso~o~h~a ou toda a,;evista 
nos, tem seu germen na theoria da transmi- d~ histor>~ do d•ra1to natw·al, por qae motivo 
.gt·açi'i:~ d '" o.Ima~ o d~s xnett>morphoses da plii- nao ficana por e"e facto o lente i<>11almente 
losophie. da Iruha, na doutrina da metempsy- autorizado a consagr3r-lhe ew vez d~ uma, 10. 
ehoee ~e Pyth!'glra.s e PlAtão e na desvirtua.ção de 10, 20 ou 30, tantas quantas o seu ~o ato pela 
do.enelllo chr1stão sobre. os eopiritos. ph!losophia ou a sua prryfundeza n~s estudos 

• A do11trina dos espi.rit.ist•s desvirtua 3 dou-. ph1loso?hicos lh'o permittissem ~ 
trilla christã q~e admitts ~ intervGn.~ão · do• ' Conclue o orador o seu discul'So declat'ando 
bons ~ maus esp1.ritos :~108 n:egocios desoe mundo! ~ue ·0 seu intaito não foi otfender il. pe•soa do 
e L~m-~ eon1"~!ti~o em meio <la propaganda ; r· Ben~vides. Condemno. .o ab11ao, .que em 
antl-chr~stã, soc1aliJ>ta e commanista. · ·npaea. ~~rra.estó. habituado á prerogaticya..de in-

• Lendo-se os jorn~es <lã. Eu~opa e dos Ell- , vto!abihdade, e quando algu·em se atreve a lan
hdos-Unidos da Am~dea do Norte &obre as· .çar-lhe algum~ P.edr:'-, vet·-se-a a c.ele~= .qu3 s•J 
s&lleãea de espititistaS,veridcam-se muitos casos 1 .!e~J?~· Nem. "·~~gmdade, n.em "JUBtl'l;Q, nem o 
de j>t'Opaga.nda diseimala.J~~o ora de soeialbmo, ,melecunen.to,fendo .chegaram nunc• a tgualal,o 
ol'Oo d c communi$rnO, ora oontrâ 0 Bhristianismo lll1 solemrudade grave do tom, na audaci~t do.• 
·-:-•endo a~tão i'lstrumQ.lliD de qile 69 tem ser- ' esforços e no ~esab,imento da linguag.em. 
'?-d!' a S?c•e.dtJJle I~ternacio.nal, ~instituição; ·9uando, po~~m, se temem rnenle•peno.s.onm· 
ma1s pel'lgosa e contt•aria á. ordem social neste ~r_lr ';lm dever, dlwo o tinha a. commissão, isto 
seculo. · · i .e xnditrarente. E !la nílo tem neuhum resenti-

« O .syst~ma philo$0phico. eapiritnalista. mo- i .menta contra o n,. ;Be.nevídea. 
demo é fihação das doutrina.s de :Leibnitz-; (0 artigo a q ne s~ ref~re este discurso 
pxo~und~ ,perua<tor .e Jliulosopb.o notavel. Os: ad1a-se no fim doste volume sob a lott<-a- F. ) 
n>e!Qn<tlietas modernos e philosopboa acleticos· 
de!envolvel!l .o systema de Leibnitz fazendo. · O Sr. Marti111 Francisco tendo 
poqcas modifi~çõas. obtido " palAvra para ~egocio ur~nte, ,..,quer 
•. « Apr_endi o que sei com .CoWlin, Damiron e que se·eoneulte a C!l•a Bilbe concedes. urgeneh 
fl~rghmn, e durante muitos annoa fai se- d9 5 minutos para na f•seosio util dizer alg11ma 
ctari<? syst.ematicD .. da philosopb.ia de (Ruain. coasa exn resposta ao illustrado deputado qne 
Na mmha mocidade fuf xacionà.lista e admirador &CQba de B<!ntar-se. 
doya~~to .e ]\rilhant!J e&pitito de Cou~in. Consulbda. a eama.ra., ~ a urg•neh eonee-

.c O "''l!l~r !).Ue :v~t.o .8 pbiloao~hi~> c .o que sei .dida . 
. deata .ect.enca devo ,principa,lm~nt~ ·"' elle •• !);SR.l'U;IDEN~:&:-'Temapa.hvra oSr.R'-
A rllfi~xão. e a e:sperienoia cpnv~nceram,me . . ~bona.. · 
ann.at. ~epms,d~ ~>l'l)Ío~ que .llão a~ poilia .. e.ào:p,tar 
cxclu.'lt"<a!lle.n\e 0o)l8q,. · O .Sr; Ra..tisbona. pretende dizer 
~ .0 ,j!Studo ·?" philoso~hia ~a~!Ilo.nic,a de muito poums 11~avras em resposta ao nobre de

Kr~uae,, :ç;ulgarlS&?a ,por T1b.ergh1en e ~ll!l, puts.do pela na provineia.,que hontem juse<Jieo« 
.Ob!,'lgoucme .. a ,aceitar algnmaa .mo.:l\fi.ea_çl>es .ao :dou~ raquerim0~tos que .submetteu á consi-
systemo do Oonsin. · - · .deraçáo.da.eamara. , 
~ ~ .psyc~ologia:.a .~i~!Qria. lia. philo!!QPhia e Os •f&etos adduzidos ,pelo nobre .deputado 

a ·philosophia da hiBtorHl. d~vem s. Coustti gra consta111 8Ólll9l'IB d~jornaes. Nlo · ha ainda 
d6aluz~~. ·· · · · · ·· · · n· illfo=açílo·inaWI~Ia a. respeito dos .~nteei-

" O e.•tndo do chriati .. niomo ,..;ia ;t"P.!i!l~tid~ 0 ·mentes que.sa deram.ns. -till8..de Lattaa·no .dia 
.. dos p}illoaqphos !:hcls.t.ã;la ,odhodox_o!.l!l.e ~oon- ti.S de Setembro pnuimopauado. · 
:o:e.nee~ ll!L.de,que a ph.iiQSQp.)liaeele.eti~.e a plti- .-o .nobr3 d~pu,~o, p~~ •J>SJ:~ce .que·t~ve em 
!~{!!ria ,h~~~:mo)liee ,nilo 1pod~ s~r .abn~ · Vlstá -~poJIIlllbill%a~ nao ao .o d.tgno .p~side11te 
l~ten:..,Ql<lU!e ,sept aacri.ti~io-~ fé a.lh.oli~. · do eea.r~. como os hbaraos .daq11ella pWViq,cis • 

..-.Os a:l).nos.MtÜni!lliPAS .em.ll)l~ttos·ma~s Silrios ·por eau~a. .~tes,faclo!l. . . . 
b11ramcme,c~er .que não se ;Podia l!er catho\ico O S11-. Anno·~:- ·E d.e outroA. 
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O Sa. R.&.TISBONA observa qae os factos q11e I que todoe estes eleitores votaram nos candidatos 
ae deram n11. villa. de 4vras, como acab~ de conservadores. Na eleiç§o passll.da deu-se até 
dizer á camar:>, constam só dejo•naes q11o mais este facto : o ca_ndidato liberal ter maioria no 
ou menos apaixonadamente os descreveram o eollegio de Lavras. E" possivel que exista esta 

O orador eonheee a imp<~rtll.nte localídade de ~&ioria o d<! b.do conservador_; ~ na.s elei
Lavras, e tem a sua popula~lo por muito pa- çoo~ ~~~ 1mportantes o candidato liberal teYe 
eifica, quer dA parte dos liberaos, quer da parte matona · . 
dos conservadorea. O ot-ador, po~e~, ?á? ent;ra nes!& quest§o. Re-

- . _ pote: o poder JUdiClano atnda nao fallou; a. a c-
Lavras o wn dos pon.tos da provmeu~ do cuaição, portanto, não tem e&bimento. E' a eate 

C:earâ. onde as lutas clettoraes nunca s_e as- po.ier qllc compete a apreciação e j11lgam~nto 
~gnalaraii! por desorden.s, nem actos de v•olen- íla materia. Nada tem com isto o digno e illus
c;!l.. c por 1sso sorprendeu ao orador tudo qual!. to trado presidente da província do Ceará, e basta 
disse o nobre deputado . yer o que diz o Ped•·o II, relativamente a eatea 

O SR. ALvARO C .U!INHA : - Mas o nobre acontecimentos o para se reeonbecer que a 
deputa.do, creio que leu os jorna es do seu par- accusação do nobre deputll.do é gratuita_. Um 
tido que confes>am a intervenção da força, orgão conservador autorizado, ([Ue não e su~

O sa. R.I.TtSBONA desejaria ua 0 nobre de- ~eito, refer ind<>-se aos aconteci.mento_s de La-
utado lhe dissesse que !U'tiilpaçâ:o teve 0 vras, não faz a mener cellSur~ a~ pras1dente. 

P 'd d - o P od' d a1 - Nenhum goYerno, [XlL' ma1s 1llustrado, por 
pre,I_ ente a PJOVlll!lta, rcs• m 0 no P aClo mais previdente, por maior interesse qM tenhn 
dt> etdade ~ .-ortaleza., ~nos factos que se pela ordem publica poda prever ums. cousa desta 
deram na. villa de Lavras - _ o ordem, tanto mais hoje que o ayst~ma eleitot'al 

O SR. ALv.A.Ro CA),{!NHA : - O parl:ldo h- se simplificou. Esta idiÍa de luta e violenci:i. 
beral do Ceará tomo11 o pulso ao S1· o_ Sancho pnrece mais um a. c to de imagin:~ção do que uma 
Pimentel, e comprehendcu que pod..:. fazer realidade. Basta ler o protesto dos eieitores 
tudo quanto quizessc. ~as administrações dos para se comprehender que foram os amigos do 
~r>. Fleury e Leio \~Doso nlío se de:am nobre dapntado que provocaram estas se e na~. 
tguaes fac~s, porque sab1a-se que elles ha vtam Foram os amigos dv nobre deputado _ q_uo obrL
de ser puntdos. garam os eleitora• de LaVl':l.a a sUJCLtar-se a 

O Sao RA.'ltssoxA responde que o presi- seta ce1•emonia de entregarem o v?to à ~cá ~ 
dente <h provinda. não ·podia prever o que se urna, os que inaug_urar~m esta v10lenc1a da li• 
daria. em uma luta eleitoral, em u.mlogar que berdade do voto. Ta.do Isto cons ta _do ·p rot~~;<> 
fica â dis tl!ncia de quasi iOO legu~ da capi~l que o orB4or.n~o ~ê. Agua.rde-ae, po1s, a dec1sao 
da provincJ.A. E os factos nto tem esta cor do poder JlldiClarlo. . · 
exagerada que o nobre deputado lhes· empre- lo'a.ll 111 ainda o nobre deputado em processos 
s to11 . de injLJ.riaso Pergunta o orador: o que tem o 

Demais, contra. a suppoata violeneia, as sup- presidente do Cearli, que está a 00 leguas de 
postas fraudes allegadas pelo nobre deputado, La~. com isao ~ 
protestaram O$ eleitores que se julguram pre- . Ainda. disto fez: o t;obre deputado c:~rga ~.o 
judicado&. d1g~o e il_l11.1tra.do prestdente -

o Sa ALvAao CAMINHA'-Não foi admittido • D1ssa amd:~._ o nobre deputado que de pr~po· 
r tes.to na acta · • s1to se deu liceoç:~. no promotor àe Ja.guanbe-

0 P 0 
• mirim para. -que fosse a Lavras perturb;~.r a 

O Sn. Ra. T IS:OONA. observa que o presidente d11. eleição. . 
provincia 1;1ad& tem co.m. a eleição, ~is n~ tem Percorre ndo os jo1·naes conservadores, _nã? 
compe~encta para dectdir em mater•a. eleüora~. viu o orador esaa accusação. Esta affirmaçao e 
Os aaugos do· nobre dP.putado prole$t&r:t.m, nao gratuita e sómente do nobre deputado. 
na. oeoosião em qu~ os factos se der:un, mas Conhece o promotor de Ja.n-uaribe-mirim, a 
depois dA eleição. Esta foi a.17 e o protesto quem o nobr~ deput3do deu ':.denominação de 
traz a data de 18. Emquanto, portanto. não se ,-abuEa, denominação que nio é injnriosa, e crê 
pronn.ncia.r o poder judieiat'io a respei.to des:a.s q_ue o .nobre deputado nio a empregou naate aen
occorrênCtll:'• destaa fraudes, d~stas Vl~lencuu~ tido contra. um cidadão clistincto que te';'~ pre-:
a que aUo:dtu o nobre deputado, parnntta-lhe sL~do relevutes serviços á. ordem publica e e 
S. E:~:. que decline da autoridade de seus ami- geralmente estimado até pelos co-reli~illnarios 
gos e da autoridade da s!la palavra. do nobre deputado . E' um cearense muito dis· 

· Quem leu o protesto dos eleitores· de Lanas tincto, que naaceu naquella localida.de,e conhe-
nll:o póde crer qua as cousas se passassem com eido por seu caJ·acter e qualidades em toda a 
este horrvr qu~ o nobre deputado descreveu, província. 
Não houve um. ferimento, n§o houve otrensas a Ora,o nobre deputado nio aeh.ou outro moti.Yo 
ninguem, e o prote3to só ll.ppareceu no dia 18. para explicar aquella viagam. Não sabe o nobre 
Vê-se 9.ue as fraudes não foram tãovehementes deputado que esse promotor é eleitor naquella 
como d1sse o nobre daputado ; que o eleitorado looe.lida.de ~ 
que esta. v& em maicria· não irrompeu em e:~:- Pretende o nobre deputado negar esta. ver
cesso algum. Limitou-se a assiguar um pro- dade, isto é , contestar qne o promotor fosse 
testo no dia seguinte. antes levado pelo nobre estimulo de exerce!' os 

E depois, esta. queat§o de quatro votol de seLJ.s direitos politicos, de que não eata.va pri
maioria em um collegio, tem muito pouca im- vado, e que fo~ auxiliar com o sea. r-oto a 
portancia. O nobre deputado não P«<er& provar eausa do seu partido t A verda.de é, que nem o 
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presidente do Ce&rá podia dar uma licença ao 
promotor para ir perturbar a ordem publica em 
Lavras, nem prepanr fraudes eleitoraes ; e 
nem esse promotor seria capaz de encarregar
se desaa. missão que o nobre deputado lhe r.t.tri
buiu ; nio ha. mesmo na provincia quem faça 
este jui2o daquelle vromotor. · 

O Sr. Leopoldo Bnlh.ões (fe~a 
or~m) requer e a camara approva qae depois 
do proJecto sobre profeasores manicipaes entre 
immedi&tamente em discussão o projecto n.47 .A.. 

Votação daa emendas do aenado ao projeeto 
n. 93 de 1881 a 1882 sobre casas Evonias. Pro
ce~end<H~e á vota.ção, silo approvada.~ . as se
gamtes O orD.dor v:;.i conelair declArando aind& uma 

vez que sente sejam trazidos a tribana factos 
que <fevi.am :ficar sepultados na província e en
tregues ao conhecimento da :;.utoridáde compe-
tell.te. Do •enado substituiLiva da proposil;ão da ca-

0 q.ue aconteceu no Ceará póde acontecer mara dos-deputados sobre constrllcção de casas 
e está acontecendo em t:>da a. parte. Em qual- denominaias Evoneas : 
quer povoado ha p•ocessos de injuria., pequenas Art. i. 0 O governo fica autorizado para con· 
desordens em eleiÇões; isto dá-se em todas as ceder a Americo de Castro o às emprezaa q_ue 
provinciae, maa a dift'erença é que nllo ha quem ~ organizarem com o fim de construir ediftctos 
queira bisbilhotar aqui estas collSl!S, permitta.- deetinados á. habitação de operarias e cla:saes 
se-lhe a ex:presaão ; ninguem traz estas cousa.s pobres, na eida.de do Rio de Janeiro e seus ar
para. a trib11na; e pOl' isso é que nio póde· dei- rabaldes, segando os planos mais convenientes 
xar de deplorar 'l.ue o nobre deputado ~o approvados pelo mesmo governo, 0 3 seguintes 
Ceará trouxesse á trtbuna estas peqaenas llllnu· favores: 
dencias que deviam passar despercebidas, e L• Isenção, até20annos,doúnpostopredial. 
que se tragam nornes proprios, pintando-os excluida a taxa addicional do§ 30, parte i• do 
com cores tão feias como a cam:ua já teve occa- art. 1 i da. lei n. 719 de 28 de Setembro de 
aião do ouvir. 1853, destinada ao serviço da limpeza das casas 

Si o orador tivesse ainda occaeii!o de pedir e do esgoto da cidads, conforme o decreto 
uma urgencia, cousa de que pede sempre a n. i929, de 29 dot Abril de 1857, cessando· a 
Deas que o lhre ; si tivesse de discutir os isenção si os edincios forem alienados pela~ em· 
acontecimentos do Ceará ainda Ullla vez, seria pre2aS, salvo no easo de cessão e transferenci:t 
para fazer conhecer à camara e ao paiz inteiro de concessões ; _ --
o nome do~ benemeritos ~ue prestaram 2. o Dispensa, pelo mesmo pra2:o, do imposto 
relev&ntiasimoa serviços à proVJ.ncia. na cala mi- de transmissão de propriedade qaanto á acqni-

. tosa <JUsdra. da. sêcca, e continual'alD. a pre- sição de immoveis neceasarios á~ construcçl)es, 
smr-lb'os em todas as situações ; seria pa.ra dal' segundo os planos approvados ; 
testemunho das altas q nalidades de muitos 3. o Direito de desapropriação, conforme a lei 
<liatinctos cearenses, e não paraoccupar a. tri- n. 816de iO de Julbo de 1855, rolativamellte 
buna para lançar uma nodoa que vai não IÓ· aos terrenos particulares comprehendidos UO$ 
mente ferir individualidades importantes, como ditos planos, com tanto q11e nos mea111os terrenos 
lançar uma especie de de~ar sobre a desditos!L não haja ediúcios sujeitos s.o pagamento do 
provinci9. do Ceará. (Muito !>em.) · impo~to pl'edial ou isent01 deste por lei; . 

o S:r. Vaz de Mello (pe~a ordem) 4.0 Concessão gl'a.tuita., até 20 annoa, do 
requer e obtem uma urgencie. de 15 minutos dominio u til dos terrenos do Estado eom_pre
para na i• sessão tratar de negocias da. pro- hendidos nos planos, e, findo eate prazo, pre· 
vincia de Minas, ferencia para o aforameu\o pelo preço e com 

aa condições ordinarias, conforme a legislação 
O Sr. Sera.phico (peta ordem) re- em vigor. 

quer e obtem uma urge 11cia de 15 mina tos para. § i. • .As empre~ns aer11o obrigadu ao paga
no f o dU. da •essão tratat· d•} negocioa que in· meoto daa despezae com a demolição doa cortiço, 
teressam a provincia de Per-nambuco e fazer condemnade& pela autoridade competente, eendo 
uma defeza contra uma accusf.\ção feita pelo os donos destes indemnizados sômentc das o !Ira• 
nobre deputado pelo 3<> districto de. mesma pro- respectivas, segundo arbitramento na fórma do 
vincia. ·· .,_ .direito commum. 

ORDEM DO DIA. 

O Sr. Joa.qui:rn Tavares (pela 
o?'àem) requer e a camara approva que, .:tepois 
de votadas us matarias cuja discussão ficou en
cerrada na sessão de hontem, e depois da dill
cussio das emendu do !enado ao Ol'<}&mento do 
ministerio da fazend&, entre em diacnssão o 
projeeto n. 196, credito do ministerio_ do im
perio. 

O S:r. Be::t:erra. de Menezes 
(pela 01'd<Jm) requel" e a camara. approva que, 
logo depois ·ao projecto n. 190, entre em di.s· 
cusaão o projecto n. 245 sobre professores m.a
nicipae!. 

"§ 2.• Nos contratos que o governo celebrar 
para ae concessões facoltad.as , e nos :.:eguls
mentos que expedir para exeeação desta. lei . 
estabelecera o seguinte : 

i. o Prazo certo pua orga.niza.ção das empre~ 
zas, apresentação dos reapectivos eatatatos, pla
nos e plantas da. conatraeçl5es, começo e eon
cl.UJ~ão destas, e dura.ção dos favores ; 

2. o Especificação doa C&! OS de suspensão e 
perda dos mesmos favorea, cadacidade ou re
aciaio elas concessões, r applieação de multas 
até á. q,uantia de 5:0W$. Condições concer
nentes a salubridade, conforto e modicidade da=o:. .. 
preços do aluguel das habitações, e á policia e 
regimen Íllterno doa edificioa, mediante ac:côrdo 
com a municipalidade. e applicaçlo da pena .de 
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pliaão Ate oito dis.s <1 multas até à quantia já 
declarada. 

Art. 2. • Ficam r evoge.ds.s aa disposições em 
contrario. 

Paço do senado en1 28 de Abril de t882 -
Barão~ Cotegipe. presidente.-Antonio Can
rlirto da Cruz Machado, i• secretal'io. -Bo.rão 
de ;11 amanguape, 2• secret!\rio. 

O projecto a!!Sim emendado e appl·ova.Uo e 
remettido à commi86ão de redncção. 

Votação do projecto n. i92, de i882, ~bre :>. 
pretenção do tenente de estado maior de 2• 
claaae José Joaquim de Andrade Neves. 

Posto :1. votes é approvado, e adoptado o pro
jOOtO & remottido á. commissão de redacçio. 

Vota~ii:o do projecto n. 75 A, sob~J 01onte--pio 
dn mn~inha, com as emendas do Sr. José .Ma
rianno. 

Posto a. votos é a p\'ltOI'ndo o projecto com as 
emendas, ~ remettido ,;. commissão de re
dacção. 

Diseussii:o das emendas do senado ao orça
znento da des~ do ministerio da fazenda. 

O Sa. C.UL'IfEHto DA RoeRA (pela o1·dem.) re
quet' e!!- camara. approva que as emendas se
jam discutidás em ~lobo. 

O Sr. Andrade 1:>-.igueira. não 
i)Ód~ ann11ir :ts nova.s p~a.tica.s pal'bmentares 
que se p1·etende autorizar com o exemplo do 
actual ministerlo 

E' o:otpresso no regimento que aa emendas do 
sena·lo devem ter nesta augusta cam.ara. uma 
unica. discussão, a q ua.l corresponde á. 2• de 
qualquer proposta do governo ; é tambem ex
presso no mesmo regimento que à.~ d ídcnssão 
das propost:ls do governo, deve a.SIIi.stir o mi
nislro da. repartição competente.. Tinha o di
reito de esperar, portanto, q11e o nobre ministro 
da. fazenda assistisse ao presente ·. debMe d&s 
~)}lendas do senado 6. proposta do orçamento do 
seu ministerio. Este facto não só importa. in
fraeção do regime11to, como priva a camara dos 
eaclareciment.os que de S. E:-.. tem o direito de 
exigir para votar :1s emendas de que trata. 
A lettr~ do regiznento jámais d i~ou de ter 
execução durante M legisla Lu r as em que o 
orador teve a honra de tim Iognr no recinto da 
camara, jri.ala.is ministro al$um dei-s:ou de as
sis tir :1.0 debate d~s emendas q_ ue o senado faz 
as propostas do governo. 

0 SI\. l..oUllE."'ÇO DE ALBUQUEIIQUE (ministro 
àe estr-a?tgeiros) :- O nobre ministro da fazenda 
assiste no senado a discussão do orçamento da 
receita. 

o SR . .-\;,jD!UI)E FrGUEUU. di2 que e a segQnd& 
vez que o nobre ministro de estrangeiros produz 
esta aeíesa, m1s que de certo não aproveita a.o 
sell collega da ú.:zenda. Assim com') o nobre 
ministro está de accôrdo com o pre•ideute da 
cama.ra para a organização dA ordem do dia, 
póde manter o mesmo accórdo com a mesa do 
senado, que a. isto nunca se recusou, para que 
a eollocação das materia.s na. ordem do i:Iia. 
permiu.am a S. Ex. est.a.r aqui e lá em ho~ 
diversas . Foi sempre esta a pratica. Em todo o 
caso não dà. ao nobre ministro o direito de pre
ferir a diacn"'>i<l do senado á discuas§o desta 
cainara. (Apoiados.) · 

· Si tem de assistir lio >lenado á. 3• discussão 
do orçamento dA receita, tinha de assiat.ir 
nesta ca.mara :i. ~ussiio unica. das amendas 
do senado, que equivale ti 2a discussão de 
qualquer proposta do governo : a obriga.çiío 
aqui é mais imperiosa. Não sómente t ra
ta- se de ll.ma discussão unica, mas ainda é da 
camara dos Srs. deputo.doo que parte a. inicia
tiva em :~.ssumptos desta ordem, c além diaso, 
é uma. discussào pel.:l. qual a c:>mara vai rever 
um trab:>.lho modificativo de suá primitiva re
soiução. 

Este debate, portanto, era mais impOrtante, 
era mais ttr~[en te, não podia ser adiado, entre
tanto que a aiscussio no senado podia sel-o. 

E' esta uma outra. pratica , que o orador nilo 
tinha o direito de esuerar da situaçlh liber:>J, 
mns de que ella. vai dàndo exemplos eom azara. 
Qoem ouviase o partido liberal clamar contra a. 
preponderancia do senado, não só na nossa. or
ganização politica, mas ainda no governo do 
Est•do; quem o ouvi88c proclamar a tempora
riedade rlo senado, uns, os mnís prudente.•, Dll
tros a sappressão daq uella corporação e outros 
até .,_ sua abolição; acreditaria q u.e esse partido 
no poder l,lrocurarin, ao zne110s, por por obra o 
~mpenho real do rcgimen representativo, qual e o 
de dar à. camara dos deputados a just:• preponde· 
!'ancia no t•egimen politi~o do paiz. Eut~:eblonto 
si ao inaugurar-se o novo r agimen eleitoral, o 
honra<l'l parl&mentar, o Sr. Ma.rtinho Campos, 
procurou salvar este principio da. preponde
rancia pat·la.mentar ela <:amara, e"cluindo até 
da organização do se11 ministerio qualquer 
meml1ro do senado, est!l exemplo foi uma ten
ta til-a infructifera qu1 a. situação a qne elle 
presidia nio soube aproveitar. 

Depois deste facto us provas mais irrefraga
veis .;e têm acumulado de que vota-se completo 
menospreço ã justl?. influenci~, que :t eamara 
dos deputados deve ter, não jli. no regimen po
litico do paiz, ma.~ ate na organização dos seus 
or~.:Jmentos e em m.aterias (tUC &.Jio de exclusiva 
compstoncia da mesma crunara. (Contestações.) 

O ol'~dor vai citai' exemplos, contra os quae~ 
as l'eclamações ~iJ impotentes. 

O ~rim9it•n fa.eto é aquello a quo já alludiu; 
ao mtni.lll.ro da. fazend:>. prefarir anistir uo se
nado a uma 3> discus,1ío, a vir nssistir n:~- ca
mara discll!siio unica das emendas feitas pcrlo 
senado n um trabalho da cama.rt.. 

Outro iacto é o abandono em qno ~em estado 
na cnmara as cadeiras dos ministros em toda$ 
as discussões, em que a pa.la-vra do governo é 
impre~~eindivel,a.tê mesmo na discusslio de cre
ditos 6olicitado> pelo mes1110 governo : credi
tos do zninisterío da. agTicultura. credites do 
ministe1·io do imperio têm sido discu tidoa sem 
qae os respectivos zninistros compareçam pat•a 
assiatir ao debate. 

Outro exemplo, e este infelizmente 1118.is 
grave, porque j:>. não parte do governo, mas 
parte d:~. T>ropr la eama~. vai ser adduzido pelo 
orad,., do menospreço das diacu1aões da cama.
ra. em rela.ção ao voto d<l senado. 

Tem ouvido dizer nesta eamara, caja tn&ioria. 
e liberal e que veiu inaugurar no paiz o regi
men da eleição directa: " Para qu.e discutir as 
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emendas do senado, quando ellas têm de ser 
adoptadu t Par;~. que tlisoutir sera re110lt.a.do Y ,. 

Esta. propl)tliçã.o é uma. heresia perante a Con
stituição. politica do lmperio (Apoia:d~s.) A 
Constitu1çio não eómente deu à eamara o direito 
de rejeitar as emendas do senado, maa ainda 
o1ferece11 o correetivo indi.spensavel para o cs.so 
de dh·ergencia entre o voto da~ duas camaras; 
portanto,presuppoz o facto da livre aceita.Qão<ias 
emendas do senado ou da soa rejeição. Para o 
caso que •ej am as emendas rejeitadas, a Con
stituição prescreveu a fusão das duas cama.ras, 
as quaes, reunidaa, resolveriam por commnm 
acc<lrdo o objecto do conllicto. 

Nisto, porem, a situação liberal dà ainda uma 
prova da ·aua incoherencia, da sua falta de 
amor e de sinceridade ao seu pl'()gra.lllm!l., por
que, ao mesmo tempo que tem l evado uma. 
[o»g& vida a clamar pela fusio obrigatoria, 
quando chega a occasião de tentar este recurso, 
de firmar o texto pr11.tico deste artigo da. Con
stituição, recua e pr~fer•e confessar a impo
tencia da camar~. atá mesmo para requerer 
uma ÍIISão, a usar do expediente da fullio obri
gatorin . 

O Sa. M.\:1\TIM FMNCrsco:- Mas qual é o 
meio de obrigar o senado 1 

O Sn. A.~DIU.DE FrGGEIIlA responde que o 
meio é serem rejeitadas as emendas, si não me· 
recerem as~ntimento, e, j ulgada de utilidade 
a adopção do projecto, a que taes emenda& 
foram o1ferecidas, requ.~rer ao 5enado a fusão. 

Respondendo a um aparte, diz que os nobres 
deputados não têm o direito de dizer prévia
mente, antes de tenb.r o recurso constitucional, 
que o senado não anr<uirâ á fusão: dwem re
querel-a, e a questão então se discutir&. 

E' in.auspeito quando assim se pronu:1cia,por 
CJue mantem firme a convicção de que ao senado 
e perfeitament·l livra reeuso~.r-se á. fusão, como 
é tsmbem a camara (apoiados e não apoiados); 
mas tem o direito de perguntar à situação libe
riLl, que peasa que a fusão é obrigatoria, qual 
a razão por que repudia toda s. occasião ae· re
querel-a, qual a tazão por que perde a occa.sião, 
em que tem uma maioria na camara, de firmar 
praticamente e ate texto do. constituiçlo. 

O Sll . Louauço DE ALBUQUERQUE (mi niu1·o 
tk estrangeirot) :-Não tem~s julgado & occa
aião opportuna ; é queatão de occasião. 

0 Sa. ANDRADII FIGUEIRA pergUDta qaando 
c~egarâ a opportunidade para a situaçio, que 
amda nesb sessão tem approvadD muitas 
emendas sobre pontos capitaea, até com a docla
ração, que tem oa.vido com pe:tar, de que taes 
emendas são approvadas pD~'{ne não ha ou
tro recurso, porque não podem ser rejei
tadas. 

Ba nisto um grande engano. A camara peide 
rejeitar aem questão as emendas do aenado. 
Nem mesmo aquelles q,ue pensam, como o ora• 
àor, que o senado não e forçado a annuir á fa. 
são, eatlo impedidos de requerel-a para que 
haja o deferimento que o senado quinr dar. 
O pvtido conservador manteve sempre eeta in
talligencia pratica, e 30b o regimen do llll!"" 
mo partido mai~ de um:~. fusão ae tem reali
zado. 

Ulr Sa. DE!'UUDO:- E sob o rei"imen li
beral tem h.a.vido uma. ou duas. 

O Sn. ANDRADE FJGUl:IRA observa que. 
~~ sob o regimen ào partido liboral, o senado 
J11 se preáo11 a uma ou dua.s fusões, não ha 
ra.zão p11.ra o receio de que não aa conceda 
&gora. 

E' uma razão de mais, observa o orador, 
para que a camara Bão receie qualquer recuas. 
do senado, e para que empregue esse r ec11rso 
extraordinario para casos tambem e:ttraordina
rios, como são aquelles que se tem presenceado 
nesta. sessão. 

Appelh pa1•a a consciencia da camara. e 
pergunta si ella votou ha diM as emendas do 
a1nado ao projecto de sociedaiies anonymas com 
com perfeita tranquilidade de espirito sobre o 
merito daquellas emeadas ~ Não ; foi ao contra
rio confessado nesta cnma.ra que o assumpto 
carecia de =is discussão e q11e nem todas 
aquellas emendas tinham o cunho da sabe
dorill, 

Quanto ao orçamento do ministerio da ngri
cultura, ainda hontem forão votsd1s, preceden
do en~erramento, as emendas do senado. 

Deplora que a discussão fosse encerrada, 
porquo,comquanto esaas emendas th essem sup
vrimido despezss na importancia de cerca de 
i .500:000$, todavia ha um additivo qu~ por si 
só era de natureza a chama.r o nO!SO eume e a 
provo~r uma fusão com o senado, caso a ca
mara. nlto annuill5a a approval-o, 

Refere-se á garantia de 7 •/o até qua.tro mi
lhõea de libras aterlinaa, cujo additivo a camara 
voto•lsilenciosamente. 

Declara q a e a situação liberal, professando 
um opportuniorno com modo, vai perdendo toda.s 
a.s opportuidadea que apregoou sempre em 
s~us programmas ; porque de faeto quando al!l 
:Lcha no poder,qua.ncto auumpto~ gravea podem 
dividir os doua ramos do corpo legislativo, nil:o 
julga opportuno nem a.o ID}IlOS submetter re
querimentos de fusão ao 1ena !o, prefare ir ;o
tando silenciosamente toda e qualquer emenda 
que dalli venha. 

Em resposta a um aparte do Sr. miuistl'() de 
es trangeiros, que diz que se dará flli!ão quando 
valer & p~na., excla.ma o orador : maa para v<» 
jamais nlerã a pena: ; porque, quando um addi
ti.vo como este da garantia de quatro milhões 
de libras não provoca da vos•:~ parte o menor 
cuidado f.m so1icitar a fuaão, não sabe que outro 
interes'!C de Estado o poderâ e:~::igir ! 

Feito · este protesto contra o pr.1cedimanto do 
partido liberal. declara que carecia da presença 
do nobre ministro da fazenda para continuar as 
suaa observações sobre as emendas do senado 
ao respectivo orçamento, e por i.eso pedirá o 
adiamento; maa como perderia o diraito de fallar 
si ae limitll.fie a justificar o adiamento, apro
nitará a opportwridade para fazer em geral 
um:~. ou' outra observação a .respeito dessas 
emendaa. 

Approva. em theae eet&s emenda., porque 
ellas estio de accôrdo com algumas ·que foram 
~presentadaa pela minoria conaervadora da ca· 
mara.. (.Apoiado1.) , 
· Reconhece qne elbs melhoraram o projecto 
Yolado pela cama.ra. 
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o SR. A:<:TOI<;lo DE SrQuEnu:-Augmentaram 
a deepez2.. 

O SR. A:n;m~PE FcGuEnu. responde que o 
augmento era ne~essario, porque apenas se 
tinham consignado fundos pn.ra as ll.}OSentado
riB.l! o.pprovadaa até o principio do anno, e era 
preciso angmentar esta verba de a.l'osentado
~ia.s contemplando aquella.s que o corpo legis
lativo tinhajà appro\"ado durante as duas ses
sões do corren'.e anno. 

O Sa. Ar.no:sto DE SrQUEIR.~'- Augmentoo. 
aind' uma em ma.is de uma centena de contos. 

O Sa. AxoRAOE FcGGE!RI>. diz que o accres
cimo é de 34:000$ para dcspezas de e~pediente 
do the~ouro, mas hll. de votar contra. a emen
da, pot·qu~. o senado nella. pr()curou ser mais 
nünisterialista do que o proprio ministo;·io. 

Porhnto, neste ponto não dará o se 11 •·o to á 
emend~ do senado, mas em todos os oukos om 
que ha g~&nde testl'ieção de despe~a preferirá 
as emendas ao voto da cams.ra. 

O Sa. A:-.-ro~ro in: Sr~UlliR..~: -Só ha. restric
ção da despeza em um ponto onde nao de~et·ia. 
haver, como ho;í dQ 1110strar 1t V. E~. em pou
cas pal wras . 

O SR .• \:-;DR..\DE FIGUEIRA. vai apontar ao 
illu 'tre membro da com missão as emendàs do 
senado que re<luzem as despe"as, e nêsle pro
posito le os ns. 4, i3, i4 o§ 32, e o art. ii, e 
§ 3° desse artigo ctue são aquelles em que b.a 
reducções. 

Quanto ao aug-mento de despeza., o senado 
YOtOil uma emenda, ~utorizando a eleYação da 
verba de aposentadorias pa1•a attender ao pa
gamento daS approvadas durante as duas sessões 
do prcsen te anno. E" perfeita:nen.te just~ essa 
emend:.. 

_-\.. ~egunda emend:~. ó a que eleva a thesoura
ria de S .. Paulo e a. alfandega de Santos á ca
te gOl-ia de f a classe. Quanto :í thes~u1•aria, já 
se pronuncio a contra ella ; quanto a alf~ndega 
de Santos, não póie dar-lhe eategoria superior 
ã thes()uraria c por i2so rejeitam a emenda na 
par~ que olova :l. ia cla.sse. 

Não conhece outrJ.s emendas do senado ele· 
>'ando despeza. 

O s~nado acrescentou um artigo additivo, ~ue 
não é, .aro. dn'l'ida alguma, proprio d!. m~terta; 
é aqueHe que autoriza os estu1os até 150:000$ 
com a estr&ch de ferro do Madeira. e 1Ia.mOt·é. 
Eate assnmpto cabia ante~ no l1linisterio da 
agricultu~a ou nas disposições geraea do orça
mento; está mal collocado evidentemente; mas 
este e:-a. um dos pontos sobre os q.uae> de1:eja.va 
chamar a attenção do nobre rniUistro da fa~en
da., cnja anaencia de!)lon. 

Aceita. ~ emend3. do senado, embora mal col
locada, porque reconhece a necessidade e ur
genci.a mesmo, não só d() emprehendimento dos 
estudos dáquella linha, como da. sua. constrllcção, 
e jà era tempo que uma linha que interessa 
tio 1Jrofundamenle nossas relações com as re
publicas vizinha!, e que tende a conquistar para 
o nos!o importante e imponente valle do Ama· 
zonas um commorcio impor~:lnte que o :vo.lle do 
R1o da Prata. deve desperta.r-noB ; já era. teropo 
que uma 1lBtra.da tão longamente estnda.da, que 

j.< foi objecto de um privilegio e até de um acto 
de uma lei Q.() corpo legi$latiYo, concodendo 
garantia de juros , estivesse perfeitamente 
estudada e preparada p:u·a a sua. immediata 
execução. 

Appla.ude, portanto, o pensamento do artigo; 
mas qlleria. pergnnt~r ao nobre ministro da fa-. 
z~nda. em que estado vai a q11cstão, gue o the~ 
souro tem coro a eon:panhia organ•zad:~. para 
constrnir a mallograda. estrada, a respeito do pa
gamento de direitos para. o sm enorme mate
rial, destinado para esta obra, e que là existe 
em abandono, ~egundo informaram os nobres 
deputados pelo P!l.r:i nesta. casa. 

O thesonro é credor desta. empreza por uma 
somma. importante, pt·oveniente da. isenção de 
di rui t~a. iseaç 1o que et·a concedida elll. conse
·quencla da. applicação daqualle matet•iD.l às 
obras ; mas uma vez que a companhia falli11 e 
~ue aqaelle matel'ia.l não tem de ser applicado 
ailuelle fim, o direito da fa~en<W. nacional é p~r
fetto e deve tornar-se cffectivo. 

Desejava que o nobre ministro da fazenda. 
o informasse ·do ·estado, em qua se acha esta 
questão, e qna.es >J.s diligencias que o g"ôverno 
tern empregado p;;.ra tornar eff~ctiyo ess~ di
reito, aproveitando a. oppo~tunidade para. sus
citar a S. E~. uma ic\é~ de reío"'lla das nossas 
tarifas de alfandegas. 

.lã a.Jlu1iu, por occa.sião d1 di$cussão da N· 
ceita., MS grandes 3busos que ss dão eom a 
isenção da direitos ~ara o material de em
prez~ de estradas de f~rr J e outras. Citou 
mesmo alguns exemplos , que infelizmente silo 
assás conhecidos. O nobre deputado peh pro
vincia. de Minas, o Sr. Soares, recordou outro 
dia outros clamorosas de uma das nossas com· 
panhias mais p~osperas, que podia. hoje m11ito 
hem dispensar toda e qualquer e"Xcepção. 

Ma9 o. companhi:1. do Madeira e Mamoró for
nece-nos um outro 0:s:emplo dessas isen<}ões 
concedidas para m~terial entrado no lmperlo 
para uma construcção que se mallogrn. Si o gQ
vet:no se descuidar, ess~ n1~terial se rã desenc~
minhado para outra applicação, e assim ser~ 
burlada a fazenda publica. n.o se li justo em
p1nh.o de favorecer certas e determinadas em
p!'ezas. 

E' preciso que se aproveitem as liçõe$ que s. 
e:t\)eríellcia. está dando, col·l'igindo as tarifas 
das alfandegas. O or>dor suseitnrti a.o nobre 
ministro uma ide:>. pratica, tendente a corrigir 
o defeito, que é apontado por estes exemplos, 
é exigir de todo o material prd!)rio para con
struc<}ões, ou de todo o material que é hoje 
julgado isento de direitos, o pagamento por 
occasião da. sua entrada nlloa alfandega.a ; e uma. . 
ve~ que e~ material fosse empregado nas li~ 
nha.s íerreas. junto das quaes o governo tem 
sempre iiscaes, fosse restit<lida a imparta.ncia. 
do imposto do material qll~ etl'ect.ivamente fosae 
applica.do na construc~ão. {Apoiarlo$.) 

Assim ee conseguírh conciliar os interesses 
do fisco com os interesses das emprezas favo
recid~ a. O fisco não pe.rderia segura!llen te em 
guardar algumas aommas que live<Se de resti
tuir depo~ ; ~ntretanto que o fi.~co lucraria 
enormemente, evitando os numerOliOS desvios 
que hoje se dão em artigos isentos de imposto, 
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sobre o> qu~es não é pe rcebido o imposto, e i .nlío só so nugmentuam os antigos imposto&, 
e ntretanto depois de despO'chados s:Io d esencn- I como se crearam outros novos; e uesta derrama 
m inhados pat·a outros fins que o lagisbdot· nllo . não foi e squaciào o imposto. territorial , <(Ue se 
teve em vista, i sto e, para empre~as que nl!o ! pretendia ensahr, começa ndo pelos ~uburbios. 
foram fa,·or~cidas p_ela _lei. j dest3: capital. , · 

O ofa<lot· nüo hesttlln a mesmo em estender . O 11npos to fo t orQado em i20 a i 40 contos 
esta disposi~ào n l?dos os eM'JS d~ _isenyão, ! t l nto na disct~>sã?, c~mo na proposta do g-o: 
consi·•narlos na tat·1fa; lomarta. n ta l'lfl~ rrg-o- .

1 
verno c ne~ propna le1 C[Ue o ado•)tOu. 

ro~a. tudo quanto ent?~sse nas alfan~leg-~s p!l.- Ora: s i O> ~e imp-os to devia d~r tão cxigu11. 
garb i m;,csto, e uma ve~ qu e o ma~crm~ ttvesse! q ua11t1a, es t~ c~at'.l q_ue não .Podia ser urna 
a npplicaçiio q ue o l,;gtsbdot· qUlz favor ece1· I foJJ ie de rceetla. unmed1ata e prompta como 0 
com a isenção do imposto, era m:~is f:tcili·esti- , corpo l egishli\'O a "red itava q uo devia ser, 
tuirem as a1•ca~ do thesouro nquillo que th•es- 1 visto que o ad6ptava para supprir uma neees
sern g uardado do que havere!\\ aquillo que in- . sidade u t·g-nnte e ch occasi~o. 
devi dament e lhes tiv0sse s i<lo de ft·audado. ! Si porventura o corpo logislati>·o tinha a. 

Pot' si s6 esta m edida tenderi à a restring-ir '\ perou.>são de que esse imposto não iria além 
os graves abusos CJU<! hoj~ se diio com a isen- , dessa cifl'a, é claro que não podia dar . ol)la 
ção de imposto, abusos que, ~orno já tevo.occa - 1 Dutorização, pela qual se ir ia g-astrlr só com os 
siã<> de ma.nifest•r á camara p-:.r occastão da i trabalhos preparatorios p3ra. o catabelecimen
discussão da recei t..'\, orç,\tn por nada menos de , tós deste i tn]IOsto uma quantia seis ou sete veze ' 
4.000 cou tos.annual mente. _ _ ! su:>erior . i~to é, uma quantia que esse im-

E' um desfal que coo.>tcleravel na rec<H t.a ! posto só em sete ou oito annos poderia 
publica, e quo yai inf~litmento pesar des- I r~ndcr _ 
igu:tlmente sobre as cbsses _da popul~~.;;;~ , j Si se buscava um r ecurso prompto, não era 
poroue, ao passo que se a )Wovertam da 1sen- 1 este scg-urnrn~ntc o meio de ob tel-o; e com 
çilo- qu ' o legi~lador teve em vista c~nceder I eflaito a lei <h orçamento desse anno não 
a cet·tas cmpr~zas, muitas outras que<: legi~- aut?rizou o g-o,•orno a. faz~r d_espez(t alg-uma, e 
bdo:· não qmz faym·ccer; o p r>der publico Y~- mmto menos de tão elew:.d:>. .trr:pOl·tancia com 
se na conlintrenci:l. de nug-me nt.u· as contribtli- os trabal hos n<õce~sarios para levar a-.-~ute o 
ções t:rerne~ e p% •r sobre a ma~s.t da popuh\çlro, lançamento de<se imJ?OSlo , 
cr~a.n~o nov:•s imposiçõ_as , qu'llldO bastaya No soJJado disse-se que o gont·no não ca
cor :·:g-Ir os abus1s e fisc~hsar melhor a cobrança r ecin de· autorização espe~ial a semel han te \'e
dos l:!'pos_tos estabeleetdu•, para que s_e desse sp~ito , porque ha no orçamento do ministeri o 
o e•1mt1hrw no orçamento entre a r~c ~tta e a da fazeJJd~ a vet·ba destinada ao lançamento e 
des~ez·t . . . . cobrança dos impostos na curte, isto é a 1·erba 

Ja o or ::ldOI' fez ver a C:J.mar~ qu:\es as omen- que se intitula- Recebedorias, - á 'qual in
das do senrulo , pel as qusas_ pre tende votar . cumbe a. cobrança àos hnpostos internos corao 
São todas aquelhs qttP. rest rmgelll ~ despeza · C!'a aquelle de que se trat~va. ' 
Ha, !'Orem, ent1·e cllas u:ua, sobre :. qual 

1 
• . · · , • . 

aven turara algumas obser v:lções, embora ten~m )ra, que~- l et a tab. lla. deruo~stra trva da 
de votal-a ; c aquella que se refere ao credito ~espeza ~~-~?· JZada com ,rJ. reco.beclor:a da c~rte, 
\'Otado por esta cain."a para pagar as despe- t ec_onhoc:1a 'lue a_à esp,za aht e~ta\'a preust.t, 
zas com o Jc,·an tarncnto da pl:mm dos terrenos c tlohn ;;tdo autorlza~a para os Impost~s c~ea
do município noutro, sujeitos ao imposto pela dos, o ":mda pa.ea os unplstos no-.-os ate a ltn-
lei de 1879. por~ neta c.~lculada. _ . 

0 orador havia negado 0 , eu voto a este No:tas verbas a q.uanba .e sempre or~da em 
credito e hoje a pprova a emenda s uj)pressil·a , relaçao com a ~ece1ta prensta; e bem ve a ca
da senado ; m.'\s entr~ ns rttzões que no s~n 1 m:\ra 'JUe ~ un~slo calculado em 120 ou 
espírito actuaram p:u·a este r esultado não fi- 140:000$, nao pod1a. comport..w com a d~s~eza 
gur" ~Jwuma. da.quellas que furam pro:luzidas I ~a co!mtnça, <t_uanoio esse. t r:.bnlho p~elh;u!'ar 
no senado_ tmportou em cmco ou sets 1·ezes mats o tm-

A razão capital qu~ j ustificou o se l:l_I'Oto posto ca.lculad~: _ _ _ , . . 
foi a ausenci , de au•.onzação do corp~ l cgtsl:l - O SP.. A:FFO:S>O CEr.so Ju:>I011.. - .\ . tmporta? Cla 
tivo para. que 0 g-overno fir.e~se um contrato porque for contratado o trabalho, e conhecrda; 
de tão g rande i mpor tancb, como .este, que de- consta da. propostn.. . _ 
veria andar em cerco. de 700 :000.:-;GOO. O Sa. A!<DRADE F tGüEil\A não sabe om 

o imposto foi estabelecido como um ensaio, quauto foram calculadas ~· despe>.ns com. o 
que o co1·po lezislativo poupou mesm1 no nnno contrato. 
de i87i, em que igual idáa a.ppareceu nesta I Leu o que se disse a semolh:mte r espeito no· 
c.tmo.ra. m:ts que fDi rejcit1dn peb consideraç<lo senado, e o que eta contrario foi dito na ira
de que a despeza neccssaria parn os trabal hos prensa pelos int~ressados, c conf~ssn, pel o que 
p reparotorios do lançamento deste impo9t~ ~l'&!U leu, que os interess~dos tem plen~ razão. 
de nature.z~ a burlare a. annullar O effeltO q_ue o SR. A t'FONSO ÚEL~? J~NlOR:- Eu me ~om
delle se procurasse colher dentro de mutto prometto a mos trar a V. E,;; . clocumentos de tal 
temEpo • 879 - to• ordem que hão de o convencer do contr:~.rio . m i procnra.-a-se recursos promp • · _ , 
pa.ra equili brar o orçamento , que se suppunhr., 1 O SR. ANDRADE ~IGU.E:IRA. nao vm que se con-
e estava com efl'~ito,desequilibrajo: fez·se uma. i tratasse por •Juau~la certa a quelle trabalho coru 
vasta derrama sobre o paiz; nada foi poupado; o Sr. Fragoso ; v1u qne o governo encarregou 

v. v.-61 
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o Sr. Fragoso de dous trabalhos tuuilo dis- Si estivesse nos nossos habit11s esta doutt·iua, 
tinctos- corrigir :J. c~rt.a cadastral, que havia · .não sómente nos libertariaruos de. reclamações 
começ~do, c fazer em umo. porte do municipio i~uaes a esta<. como muitas outras n:io figura-
neutro uma. nova cai· ta, cornprehendendo o que r1am e .u '"arivs creditas pedidos pelo governo. 
não tinha sido objecto da primeira carta. Si o cid.t.dão ch::.ma.do pelo ministro da fa-

O S:a. ,\.n-o:xso CELso Ju~IOa:-Não apoiado. zenda p~r'' fazer este contrato lhe perg-untasse: 
qual o. lei qtte o a.utori<a a fazer um con-

0 SR. AxonADE FrouEIRA diz que ,. primeira trato de cer~a de 700:000$ para. um impo3to que 
cart.1. compunha-se de 18'l folhns. c o novo deve render 120:000$ a 140:000$; o embaraço 
trabalho do engenheito de 1.058 folhas; c por do ministN seria sufficiente par~ arred:1r o 
ahi já ve a carn;~ra que, :>.!em da correct.lo do contra.taot~ do compro:nisso qu-) to "ou. 
traba.lho feito.foi determinado um trabalho novo, 0 ministro não po !el'i,, apresenta•· seme
isto é, levantamento da ca.rta c:ldastr~l de ter· lhante lei, o cidadão se libertaria de um tra
renos baldios, ~obre qu~ devin ca.hir o imposto ba.lho que não tem utilidade, nem para elle 
creado dentro da. legua da. demarc:tção · E~ te nem para o gvvorno ; el"it:n·-se-ia uma illega
trabalho foi cllmme ttido em termos vazos. !idade e o pa.iz não teria de supportar uma dea-

0 SI\ . AF>'o:;so C.EI.S) Ju~Ion.:-Não apoiado. peza improficua de qna.nti:i adiantada. 
·o S:a. ANDRAD& FrCTUEil\.-1. Mredita que 0 roi- Nem ao menos o ·trabalho fei to póde ter Ullla 

nistro que deu semelhante ordel'O estavn. con- utilidade permanente, porque refere-se·a uma 
vencido de que teria de pagar o trabalho a metro zon:~. rcstrict.a · 
corrente, o entreta.n.to o encarregado fel-o a O Sn. Ano:>so CEL~o Ju:-; toR : -E ha eu-
metro '!uad.rado. genheiros que julgam esse trabalho impre-

OSn. SouEs:-Ah i est:i.o eqni'l'oco. stavcl. 
o Sn.. AFFOKSO CELSO Ju:;toR: - Não houve os~~.. A~oR.\DE FiGUEIRA di<!: que ainda mais 

equivoco. esta razão allcgada pelo nobre deputado vem 
0 Sn. ANDRADE FmuEtRA diz que ~ste as- autoriza!' as suas palavns. H a <l uvidas soure 

sumpto csti tão pouco estudado, que 0 propr io a oxa.ctidão desse trabn.lho, mas o orado~ não se 
gov~rno uão sabia a despeza que tinha a envolve nesta questão, que á technica, e não 
fazet·. · vetn a proposito ; deplora, porem, que seme-

lhante desin.telligencia se tivesse dado, que se 
O Sa. A~·FoKso CELSO JuNroa:-0 h-aba.lho foi tivesliem commettido erros e se fizessem sacri

calculado e o aviso do governo e:tpl i.ca o ficios em pul.'a perda.. 
f:l.cto. 

Si a doutrina legal estivesse p;·esente a todos 
O Sa. A~nRADE FIGUEIRA entende que 0 os cidadãos, ter-se-io evitado semelhante des

avi.so invocado não designa. qn1ntia. Si se refe re calabro. 
a alguma quota., é em ~ermos Yagos, por•1ue não Nega o seu voto, não só ao pagamento dessa 
podia limitar o trabalho a 60:000$, quando despeza, porque não foi autorizada, como á de 
mandava dar 80:000$, por a.dia.ntamento,(Apar- todos a.quelles creditas que se acham sobre a 
tes.) Entende, segundo as peças ofliciaes, que mesa e que em tempo discutirá. 
leu, que o g·overno não andou bem nesta E ' preciso que os nossos concidadãos se con-
questão. vençam que acima da omnipotenci:~;do governo, 

O aviso, como d.isse, nlio podia obrigar o p ro- acima. dos bons negocios que são tentados a. 
prio governo, quan.do clle nmnda.Ya. fazer o fazer , ha. um poder superior, qne é a lei, ó 0 
adiantamento a que se refei"iu. voto do parlamento. (Apoiados. ) Noste ca.ao 

Entrou no exa.me des te ponto para responder d · · · _ç li · d d 
ao a.parte do nobre deputado por Minas. En- evem tmput.at• a. s 1 a lJ..UB c1da e os aeas 
ten<lc que o~ interes•:~.dos aceit:tram ew. 110:1 ré o negocios. · 
con\ite, desempellh:u-am um serviço que 0 go- Sirva eate caso de exemplo para que os in-

. h · ... 1 terosa.~dos não confiem exclusivamente na pa-
verno Diio ltn a em VIsta conc~.._.e;· • ma.~ que e les lo.wa do governo, procurem conhecer a comp&--
cxecutaram. tencio. deste para o contrato que tiverem de 

O Sa. A:FFO!'SO CEr.so Ju:"IOR : - Sem auto- fazer. 
l'ização. E já <levia.m conhecer esta doutrina, porque 

O Sl\. A:-."DR.\DE F tGt:EIRA nega o voto, por- não .siio raros aqnelles que com decretos de 
que ne~ta casa tem procurado estabelecer a. dou- concessão do poder executivo se t.3m dirigido é. 
t!•ina unica, que pódc sal~r a nossa precaria Inglo.terra para levantar alli capitaes, e a. todos 
situação tinauceit·a, que é aquella p~la qual o tem sido termina.ntemente exigido. além dos 
cidadão deve .•er eh. •m~do a conhecer as leis do decretos elo governo concedendo a. aútoriza.ção, 
paiz ·e as suas relaçõ~s com o governo. E' uma ;~. lei facultando ao gove~no expedir taes de
doutrina salvadora, como tem sido o.a lngla- eretos e celebrar taes contratos. 
terra. Esta doutrina. devia ter sido entre nós estabe-

Alli nenhum cid;~dão, ch,lmado pelo gove1·uo lecida. desde que começàtnos a. entreter relações 
!?ara con~rata1' qualquer ~;ryiço, deixa _de oommerciaes com a Inglaterra. 
mdaga.r s1 ha l i ,1ue autorize o coutrar1o, Outt·.l emenda. !lo sanado, com a <J_ual o orador 
dei:n de examinar o te:.to da lei, sua.s limi- oonco1•da, porque não fez maia do qne realizat· 
taç~s e a co!llpetencia q-e.e dá o governo; ao a idéa que aventou na ca.mara , ê aquella que 
contrario, procura conhecer as condições que reune ao orçamento da despeza. as tabell&s. 
]IOdem garantir a perfeito"\ ~:tequibitidade do A, B c C, que delle andavam :~.rredadas e anne· 
contrato. :tadas no da. receita. 
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R<lcla.mou na d:scussão contra esle facto ; pe
diu á commissão que corrigisse esta equivoco 
qu~ se tinha d~do M pro;Josta do governo ; ma~ 
as suas recla.m:~.ções foram baldadas ; a c ~mar a 
votou as tabellas, àRnexando-a.s ao Ol'Çamento 
da receita., e o sen:~.do corrigiu o erro da camara 
restabelecendo as ta.IJalb.s no seu devido 
logar. 

O Sa. A:-;nrunl:. FrGUEréu. diz que, sendo 
a6sirn, aó pedira a. !J~us que :fwor.,ça ao p:lr
l.ido liberal com sinceridade nas suas convic
ções, porq_ue no dia em que o senado for libe
ral, si o partido liberal fór sincero em suas 
convicções, o pai• terá., peb tmenos, uma no,·a 
era dJ d 'lccpçõcs. 

O Sa. MARTI!.\"HO Coi'<-rAGE:.I : - V. Ex. dá 
licença para rac tifica1• o meu· dito ? 

O SR. ÃNDRADr.: FrGUErRA:-Pois não. 

EneontL·a, poL·ém, m. tabella C, que deve 
conter os creditas especia.es, mais d ~ uma la
cuna, e é seu deve1· de lealdade lembrar ao go-
vetno estai! lacunas, porque, si e> te não acudü· O Sa. MAnTit'HO CoNT.\GElr : -Ou o s~nado 
emquanto fór tempo, será o primeiro a accu- está libe~<.\1 ou o ministerio é conservada r. 
~~. . 

O Sa. Al'<mR.UJE FrGumaA declara que real
mente o ministerio é conseL·va.dor, mas a ob
servação do nobre deputado é feita como 
objecto de accusação ou censura a.o minis~ 
terio. 

Não vê na. mesma tabella. mencionuda.s dC.lS
I~~zas, que. o corpo legislativo ja autoriwu por 
le1s espec1aes, e que o governo não róde pa
gar si não figurarem em tal tabella, lem
brando entre outros o credito especial de 
6.000:000$, votado par:~. a armad:L Nisto á que acha injustiça relativa, pot•que 

Si com effeito o governo julg:t preciso esse para o orador o mini ;te;;-io actual é tão con
credito para o melhoramento do m~te:rial da. aervarlor c;:~mo os ministedos mais const:lrv:!.
armada; si is~o impol'tá :1 defesa nacional, em- dores que t~mos tido, não p 1rq::e seja da in
bora votado o credit9, o governo não poderã d~!e dos <:Ctuaes ministr_s serem co1~servadores, 
realizar o rnesmo_melhoramento sem que o cre. ma.;; porqu(l é fa(hrio do partido liberal apre
dito concedido :figure n01 tabelb C, snno::m ao goa:r pL·ogramnl:\s :,mbioios)s em opposíção, 
presente orçamento. atro :ndo céos e terr,l, para depoie;subindo ao 

A lei n. 2:3:!8 4e 25 d~ Agvsto de 1873 é ex- podel·,fazer gove~no conservador e realizar prn
pt•.;ss~: detot·minõ. quo quaesquer que sejam as grammns cons~rvadores. 
autorizações dadas ao governo por creditoa es- S·1tisfazendo a. curiosidade dos iUust~es de
lleci ,es para fazer opera<>ões de credito, não puta.dos que llle perguntaram a razão por que 
poderã elle usar desta faculdades senão achan- não apoia o miniaterio actual, uma vez que elle 
do-se o credito t'esj.lectivo levado i tabella C, é comervadoi·, responde que não a.poia e>te, 
annexa.annualmante :i. lei do orçan<~nto. como não apoiará nenhum outro ministerio li-

Esta disposiç~o teve uma razão historica; beL·al que fuça. politica. conservodora, porque 
existiam nume,·osos cre:litos concedidos pelo ama sobretudo as posições ft•ancas. (Muito 
corpo legislativo, consign:J.ndJ até fundos qne, bem.) Qne o govc!"D.O liberal faça política li
na intenção do legislado~, suppunham-se haver ber~tl e o governo consen·ador faça política 
caducado, po:que havia decorl'Íd•) lapso de t·~mt>O conservador.l. ( A.poia.dos .) Aosim como não 
bastante sem que o governo usosse das respec- npoiou os seus amigas que no poder qnizeram 
tivas autorizações. O corpo legis1alivo com essa faze;: reformas libe ra.es, tamb~m não póde 
di~posição teve em vista pôr cobro a abusos acompanhar os liberaes que no governo querem 
possíveis com semelhante sysleroa. fazer politica con~ervadora. (hf~dto bem.) 

O SR. FEL!CIO DOS SA~TOS :-~Ls agora não Enxerga na tabella C uma falta que convém 
d f d corrigir. 

po emos az::r essa emen n. A tabella contem o crec1ito de 1Gi :000$ pa•o. 
O Sa. ANDRADE FJGUEliU. responde qu:~ fc- que 0 go>erno fique nutoriz,~.do a fazer opera.

lizmente ainda é tempo ; o remedio é n. camara ções do orodito no intuit 1 de pag:n· a gal'(l.ntis 
rejeitar e pedir a fuzão com c senado, fuzão de de juros ás companhias que ostabelecerem en
que os nobres deputados tauto receiam, m~s genhos c~ntraes; mas contem lambem' cst11 
que o orador muito d~scjara. r.c~rescirr~o q11e não comrwehende: « incluin-

Respondendo r. um aparte, dMlat·a qne não do-se 400:000$, que fica o governo autoriz~~odo a 
ri:! ceia a absorpç~o do senado .; o senado só po- despencbr com juros :i razão d ~ 6 'io. » 
der:i absorve~ a camara, si esta quil0L' deixar- Entendo que esses 4ú0:000.) não se refere!ll 
se absorve!'. (Apoiados.),\ caml\ra npr0senta :t garantia do governo já eow ,:romettida, po:·
a for~\ e o numero,que é duplo; a camnra tem :l. que então a quantia nutnrizr".-1:J. não s~ria de 
consagração official, sobretudo hoje, que o no1·o Iôi:OOO$, mas de 567:000.~; o, portanto. refe
regimen eleilot~l vom legitimar os seus ?Ode- rem-se;~. um:L nov<t autor\znção. 
res. (Apoiados.) A carnara tl:!m. po1·tanto. tod~s Tem, porém, a esle respeilo du~s objerçõec;: 
as condições de sttpel'ioridade sobr~ o senarl•>. a pdmaira, ê 'lua nilo cotn~~.1henrl~ qu·l é a 

Dema1s, a. mai.oria li' er,ll da camr.ra. n;o nui<Jriza~.ão C(UO o go•·erno pode g~r.~ntir juros 
tem razão alg-nma par:.. ter esse 1·~ceio rlo se- so!Jre 400:00~ mnis ~lém dos 30.00~:000$ da 
nado. que hoje a~ha-~c dividido em du~.s partes lei. e~ segund:,, é si o governo est:i. :luto~:zad' 
qu.sei equilibradas ; o p:ll'tido l~bm:!ll tem nhi tl garantir juros ató 400:000$ de um c pit:>! cor~ 
hoJe: pelo menos, rept·c;ent~Ç:l? 1gual a do respondente a 6 ''/•; mas nesto ca•o o art1go e 
partul~ conver\'ador. l incompleto, porque o governo não poderã fazer 

O Sa. !IIARTI~Bo CoxTAGE)! :-0 pal'tido s2melbante po.~mento, r:om ope~~çiio de cre
liberàl esta m~smo un!l;nime no s·>nado .. tanto dit.o :~lgum~ 11ara satisfazer r;nal'!\ler. contrai~ 
que o governo consegtnu tudo i!ua.nto (LUIZ· slem de 161 :00()$000. 
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Dcdar.-. pois, <[UC si a camara tem empenho 
em votar fundos sufficientes para novas g-aran
tias que o govel'llo tenha de dar, o artigo pre
ci~ ser corrigido, porque, como est:i, o go
veruo não pode fazer obr·a por elle. 

Applaude, porém. o equivoco ; por ell·J não 
1·cquereL·a fusão (riso); porque acha que toda 
estn g!\ra.n tb. de juros para engenhos cen tra.es 
é muito dispeneavel. Folga que tenho. passado 
o equivoco, e que o governo em virtude del\e 
n'lo cstej!l habilitado a fazer operações de 
c1·edito. senão até i6i:OOO$. ( Apo1·te do 
S>·. minist)'O de estra.n,qe-iros. ) 

Folg A. que o Sr. ministro dos negocias dos 
estrnngeiros estejn. nss mesmas condições e só 
deplora que S. Ex, n~o esteja nas atesmas 
disposiçõ~s. Em resposta a um aparte, declara 
que t:r.mbem tG\'e suspeitas de que fosse um 
erro l.:·pogr.tphico; examinou, !.orém, as emen
votadaa pelo senado e H. encontrou "' mesma 
w=a. 

Suppõa que o senado não entendeu tarnbero 
o voto da camara, do mesmo mGdo que ouve na 
camara vozes autorizadas. como a do illustre 
relator da commís:siio, declararem que não se 
an.to~iza ao governo a._ $"ar:1ntir juro~, 5euão 
até o capit:>l de 400.000$U00. 

Em todo o caso fique o g·ovet·no desde j :i de 
sobre:wiso, de que não pódc f~zet· operações d~ 
credito. senão 3.te a quanti~ de 167:000$. Sr 
fizer por mais não terá motiyo para se desculpar 
com o equivoco da redacção. 

Aind!l tinha algumas coMidcrações a fazer 
sobre as emendas ao orçamento da despeza ; 
mns, accedendo ao convi te que lhe fez o nobre 
deputado membro da commissão para occupar o 
resto do tempo da sessão. senta-se, \·isto ji ter 
trnt&do dos pontos css~nciaes. 

OSr. AntoniodeSiqu.eix-a:
Sou obrigado, em vista <lo q uc a c amara acaba 
de ollvir ao honr·ado deputado pelo Rio de Ja
neiro, a usar d:. palavea, aproyait:mdo o pouco 
tempo que rústa d:> ia parte da al'd<)m do dia. 

Tive a honra de redi g-ir o parecer •obre a des
per.a do ministerio d;l üzenh, cujas emendas 
do senado se discutem: e declaro á cama1·n que 
me entreguei a este trai;>:!.lho, fazendo um exame 
minucioso d;t proposta do gov,.rno e dominado 
do espírito da mais severa economia. Infeliz
mente 0s emendas do senado não me conYen
ceram •.. 

O Sa. A.'IDl\ADE FtGUEIRA:-Ji sei que te
mos fusão. 

O Sa. ANWI'IO DE SIQUEIRA :-••• nem 
mesmo na parte em que reduzem a despez(l. vo
tada pela camaea. e muito menos na qu~ a au
n-mentam; não só quando reduzem em o n. 4-
Juros da divida inscripta e não fundada,-como 
quando :r.ugrnentam na verba-Thesouro-34 
contos.dos quaes 22são destinados ao se~\·iço d~ 
hnpfessões, q ~e jà é dotado no orçamento vi
gent~ com a quantia de 34 contos e os i2 que 
restam para livros em b~anco, papel e objectos 
de expediente. _ .. 

Em a n. 4 a Qmenda do senadO ·não me con
venceu, porque õs 30; 000$ que a cam(l.ra con
~er>uu dn proposta do g-:werno, só podiam ser 

reduzidos, como foram, pelo senado, contando
se que os credores não venham, competentc
m~nte habilitados, receber as quantias ,rue o 
thesouro lhes deve, e cuja i mportancía é muito 
superior áquella pedida. Essas dividas estão 
reconh0cidas, e o seu pag-amento depende da 
vontade dos credores. 

l\ão é provayel, como tem acont•!cído, que 
todos se apre~enLem compe_tentcmente habilita.. 
dos ; mas por· isto mesmo o pedido na pr·oposta 
ja é o mini.>wm em que foi calculado o paga
mento dentro de um exercício. 

O senado conta que cstc's credores n:lo se 
apresentem~ nem niesmo no m.inintun~ calcu
lado ... 

O SR. ~L\RTINHO Co:-~T.\GE)I :.-Nilo é muito 
f.wor.wel. 

O Stt. A. DE SIQuEIRA:- , .• e por isso 
fez a reducção a que mo refiro. A cnmara, 
porem, aceitou a proposta porque a necessidade 
de rigo ros<>. economi;\ foi em seu espírito sub
mctti,!a a um p:·incipio superior, qual o da 
respeitar a verdade do orçamento. 

Ainda mesmo, senhores, 'que ·tal reducção 
não fosse illnaoria, como é, pois tr·ata-sc de 
11agar juros de dil'idas rec9nhecid as ; ainda 
roe smo que assim nüo fosse, eu não poderia 
~ ttribuir por isto ao se nado o proposito louva
vel de diminuü a de•peza public-1, desie qne 
logo após, na verba-Thesouro-elle a augmen
ta com 34:000$ par:\ irnpre>sões e expediente, 
serviços estes j:i. !arga:nente dot:ldos no orça
mento vigente. 

0 SR. ANDRADE FtGt:Em,~c:-Nesse ponto 
V. E :c tem razão. 

O Sn. ANToN!ODE SIQUEIRA:-São dessa or
dem as emenda5 do 8enado no orçamento da fa
zenda, e cuja an»lyse etl continua1·ia si dis- · 
puzesse d~ tempo par:r. isto; não me convence
r:Hu, portanto; m39, não obstante, eu \'Ou votar 
por ellas. 

VozEs:-Oh! 
O SR. ANTONIO D<: SIQ.UEIR.~:-Vou votar por 

elb• por cons ideraç()es mais poderosas do qw~ 
as razões que tenho para. impug-nai-as. 

Attenda a camara.. 
Ainda lu poucos dias votei as emendas do 

senado yelativas ao projecto de sociedades 
anonymas, apezar de, em relação ao maíor nu
mero dellas, fazel-o eom o maior constrangi
mento, e ne3tas condiyões votou uma grande 
parte da c:>mara (apoiarlos) ; mas por força das 
círcumstancias, que nos colloc:l.ram na collisão 
de pref•Jrir dos males o menor' isto e, prefetir 
a. nova. a antiga lei; si bem aquella contenha 
disposi >õ~s, cuja reforma, eu pre•umo. será Ellll 
breve reclamada, c ~a! vez rc~lízada na proxima 
so.ss:lo legislativa. {Apoiados.) Lamento pro
fundamente q uc as disposições da nova lei so
bre sociedad~s anonymas não tenham sido va
sadas no bellissimo molde organizl!d > pelo 
illusU'e senador Affonso Celso (apoiõ.dos). e por 
elle na diecussão defeo di do com u= snoeriori
dadc de illustr.•ção e de talento, qne faz muit~ 
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honr~ ao pa.rhmento brazileiro. (,1['-'itos apoia- • convicç!o, qu_ejá tir:ha, de' <lue uma das rcfor· 
elos .) . mas que prcclilamos mtrodo~tr cru nossos cos-

tumes parlamentares, nesta ap:•eodiz:tgem que 
estamos fazendo do novo rcgimen, é acabar com 
esse toroor de provocar a fusão das . duas cama
ras. (~fl,itos apoiados.) 

O brilh:'ntismo, com que foram ~efendidas por 
aquelle tllustré senador as opimõcs que se 
acham consagr~das em emendas por elle olfl tc
cidas, foi tal, quo é licito duvilar da duração da 
M\':l. lei, tal qual l EI acha. Entretanto eu votei Se~ho:e~. "' tranliformação ror que j}3.SSOU. a 
por clla, assim como vou votar actaalmente as \ const1tuu;:.o do ramo temporal'lo de poder legts
emendas em discusoão. (Apa1·tes.) · latl'I'O, pelo facto da legitimaç~o do mandato 

Dar-lhes-ei 0 mell voto, é verdade, mas popular, e.lto.ro~ ]'rofundamente _a. posição da 
fazendo um protesto, no qu3l sinto-me orgiio camara dos d~putados em relaçao a dos_ s~na-
de tod~ a camat:. · dores, que, a lem do seu n~ero hm1tad•ss1mo, 

· tem um mandato que se 11110 renova. 
Senhores, cstn.mos no iOo- m~z de scs$/.ío e o Sr. 1\hcn'!L: _ o voto do nobre deputado 

no 2• mez de nrorogaç.ão. O senado, r etalhan- yai ser a excommunhilo dcsaa b·~lla doutrina. 
do arbitrariam~nto os orçnmentos votados peb 
C'U~n~~~ <los dc}Ju.tados, como acaba de proccdeT, 
pnnc•palmcnte no orçamento dn receita que 
o.inda lá está em 3• discussão, o.busou da cir· 
cumstancia. imper ios:>. d" estreiteza do tempo. 
unic:>. que hoje nos ob•ign a vot:~r por t.1.es 
emendns. 

Senhores, essas refor1nas que não dependem 
de lei escripta, como seja, por exemplo, nes
te regimen, acabar com a prepondcrancia dn 
factJ de uma das ca.maras sobre a out1·a, não 
podam s.er realizadas sonão lent.1. e grad.ul
mente; e a exprobraçiio <tUC nos acaba de fazer 
o honrado deputado pela província do Hio de 
J~neiro, a nós liberace, da preponderancia do 
senado sobre a camara dos deputadO$, não só 
me sorprende, como me revolta, pois eu justa· 
mente ac•·edit:wa que tal anomalia devin ser 
principalmente attribnida ao partido do honraclo 
deputado ... (apoia(los) 

0 SR. A!-<oll.'-01!: FIGOI!:!RA. :-Niio apoiado. 

O Sn. A. DE StQOE11U :- : . . ao l'arl[do 
conservador, que alli se acastellou dura nto todo 
esse longo segundo reinado, apenas soffrendo. 
cont•·uiado e impaciente, dous quinquennios dG 
u:urpaçilo liberal; ao partido conser,·ador, qne, 
ainda no cemeço destn. situação, tentou :>Ui as
phyxiar a gr:mde reforma que converteu em 
realidade o que preci:~. um sonho no Braúl, 
isto é, a verdade do system:\ representativo, e 
permittirá. assim a camara temporaria desem
penhar o papel q~te lhe foi distribuirto em nossa 
~rgani~:1ção política . (Apoi111dos .) . 

Senhores, qu:~.ndo, hn poucos dias, vi com 
tristeza praticar-se na camara vitalícia. o 
recurso i!legitiruo da obatrucção contr:>. uma 
!'I:' forma votada aqai por quasi unanimidade, ~ 
'I'Ot tda precipitadamente, tal era a orgencia de 
sua decret··•ção; quando ainda hontem vi correr 
alli o risco de ser rejeitado um pequeno a.u~ 
grnento de imposto, votado por ~st\ c amara., que 
tem nGssa materio. e:s:clu•ivamente a iniciativa, 
e destinado a. equilibrar o orçamento do Es
t.t.do, cujas despczas tinham sido, cntret:lnto, 
augmentadas pelo me~mo aenado ; e a par disto 
o enxerto, na lei do orçamento, de grandes 
loter ias pano fim de s :mar erros do calculo 
de uma. sociedade pnrtioubr ; quando, por outro 
lado, separavam autorizações dod~s ao governo 
para reformas urgentemente reclaRta.d.'\s pelo 
serviço p\thlico (mt~itos czpoiados) ; qua.11.do vi 
tudo i sto fiquei convencido, ou antes, firmei a 

O Sl\. ANTo~•o DE SIQUEII\A : -Já la se foi 
felizmente o tempo de cama•·a. lemporaria. fei
tura do governo, c, portanto, sern prestigio nem 
forÇ3- moral p~ra d\tar a lei ; phase trietis
sirna., rla qual o senado soube aproveitai -se, 
para absor;er compl eta.mente a fuucção de le
g-ishr. (Apoiados . ) 

E' verd~de q'"e o vicio de ori gem t ambem 
elle o tinha ; mas a c ircumstanci a da vitalicie
dade gorava presumpção de n1aior indepen
dencia. 

Porém , senhores, este mundo é de com
pensações. e o vicio de qua a camara tem para
ria se acha hoje completamente expurgada, 
:tiuda lâ. pesa sobre :>. cluo.si totnlidade dos 
senauores ; e a vitaliciedade não vale o. pureza 
da nossa. origem. (Muitos apoiado$ .) 

A posi ção da camua em relação ao seuado 
alterou-se profll.lldamente; a camara esta em 
condições de retomar a posição que lhe cabe 
pela. Constituição do Imperio . Já uma. grande 
modific:~.ção se Ya i operando; o eixo da polí tica 
està mudado e mudado pau nqui. (Niio apoia-
dos o apa1·tes .) • 

A mud:~.nç~ est:i. se operando, não ha duvidar . 

O Sn.. Axon..~oe FtGUEz n..-~.:-cxunca o senado 
teve tanta infiuenci a. como hoj o. 

O Sn.. A~o.-roxzo DE SIQUEIRA :- A mudança 
cst:i se operando (cort tinuam o< apartes) , mas 
est:>. mudança, atte nd,•m os nobrQs deput:tdos, 
não h:i. da consistir unicamente no podet· que 
já temos de sustentar e der ribar ministerios, 
mas sim no de impl'imi•· em todos os actos 
legislatiYos o cunlio da opin.i:Io da maioria da 
camar.1 dos deputados, revestindo-os todos das 
cores d:~. b~ndeira política que tiver triumpbado 
nas urnas eleitcraes. (Apoiados e ·apartes.) 
Assim é quo ha de ser, po••qne só assim ae rea
lizará. o governo da opin ião, que é o felizm<:nte. 
consagrado em no•sa. l ei fund~mental. (.4.p8ia
dos .) 

E neste protesto, que faço, tenho conscien
cia, comoj:i disse, de ser org-:io dos sentimentos 
de to<la :-. c;~.mora.. (Apoiados.) 

O SI\. AxonADE FzsuEuu.:- Eu o acompa.nh o 
em um voto para :>.fusão. 

O Sn. ANTONIO DE SIQUEIIU:-0 sanado abusa. 
Ja estreiteza do tempo, porquanto achamo-nos 
no 10o mez de eessilo o nJ 2• mez de prorogação, 
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e quando nestas bancadas já fultam tantos H
lustres deputados cuja auseneia nós todos la
m~nt.amos. 

U:u Sl\. DEPUT.\DO:-Estamos em numero suf
fi~ !ente par:. votar e voneer o senado. 

O Sn • .A::.-roNro DE SrQUEII\.!.:- Em ta.os con
diçõe.> esta ckcumstancia é mais imperiosa do 
q:~e M considerações que ett posso· oppor âs 
emendas do sena.do. 

Pode~ei concorrer com o meu voto para pro
vocar a fasão, quando a prorogativ:t do orça
r.\ento se Ytnee neetes dez dias. quando o pai.z 
iuteiro espera ancioso a. nova lo~i quo se discute 
e a camara está dizimada peh ausencia de 
b ntos deputados 1 

Seri:J. um dessen·iço :i caus~ publica. ( Ap~ ia
clo.s e llliO apoiados,) 

Os inconvenientes das em1ndas do senado são 
m:~nor~sdo quo os qne póde acarreta\' t>. delonga 
l>~omvel em C.1.53 de fuslo. (.'lp4rtcs.) 

O Sn. ULYSSEs VIANNA : - A natureza das 
emendas niio impoem cst~ recurso e~traor
dinario. 

O Sn .• 'l.:<roNzo DE StQUttnA: - E' o que estou 
dizendo; e, na verdade, ai o caso fosse outro, 
s[ s questão fosse de maior gra <'idAde, eu !la
crifi.ca.J·i" ~s consider:>ções que têm determinado 
o meu voto a essa necessid1de, por toda; nóõ 
~entidl, d~ proYocar a fusilo das duos camaras, 
se:upre que as emend~s do senado não DO$ 
cocxencerem. (Apoiados.) 

Esto é o modo de sentir de ambos os lados da. 
c:..mara (apoia.clos), e par.1 affirmal-o foi que 
pedi a p;~lavra. ao ouvir a e:xprobração inju&~ 
que nos·fez o honr.>do depul.&do que acaba de 
SP.Dt!\r- se. e afim d~ que não fosse ella sanccicr
n~da p~Jo nos ;o silencio. (~fuito bem.) 

E si aqaolles são os ~otivos do;-oto que_ vamos 
d.s.~. sirvam cll·~s d~ av1so aq sanado, cuJa )Jl'U
den.ci:~. em tal caso, lh3 aconselha!~•. por certo, 
o ~ens'ato alvitt•e d~ uma retirado. honros:.. 
(:\_;ío.rtes.) 

í;:m vez da temor que em gero.l dcmina (nüo 
C!pc;ia<lo;;) de pr:>\·ocar casos de fasão, eu en
tendo quCl. pelo contrario. clles devrru ~er frei
'\ aentcs si f1•equente• f·> rem ~s divergenciaa 
entre ~s duas camaras (aj)oiwlos) : n acrodito 
que a sahedo~ia do s~nado nil:o lh~ pot·mit1ri du
vio:lo.r c\3. obrig.~toriedade da fusão. 

O Sa . .:\);oR.tn:.: FJGüEIIU: -V. Ex. mc3mo 
c~tli ach~ndo a püwra dura. 

O 'Sa. A:-1o:-;ro DE SrQUEIIL\ :- Pertenço ao 
r.umerJ dl"lS def>nsores daquella instituição tal 
qual se o.c~a., o po~. is:o mosm.J ê que des~jo 
vel-a funccton:>.r nos hm1 te a traçados peh noss~ 
lei fund:tmental : e profundamente lamentaria 
2i o se oa.io provocasse contra si a indigll:l~.ilo 
IfJblica, pretendendo fi;:ura.r de_ z_uonstruas_t' 
e>:ccpçiio em oossa ~rgam~i!o poh~ca., constt
t•.ündo-sc poàe~ un1co sem correeltvo nl gum. 
(Aj;oia<los. JI 11ito bent.) 

A discussão fie:\ adiada pcln. hora. 

SEG T;XDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

3• discussão do orojecto n. 21!l d~ i83'?. s~ure 
e~;trada de fc.ro dÕ Cruzeiro. 

São lidas, apoiadas e postas em diseusdo 
com o p~ojecto as seguintes 

Olfcr~ço como emenda ao projecto ent dis
cussão o de n. 19i, jà approvado em ia discus
são. 

s~la das scBões. 20 de Outubro de 1882.
Sit-oiano BYandaÓ. . 

N. 197 .-188-~ 

P;·ojecto 

O engenheiro clvilloào H,;nrique Cosbrd e 
Francisco Eugenio de Azevedo requereram, a 
29 do Maio, ~concessão de privilegio por 60 
anuo>. com g:trantia de juros de;; % ao :Jnno, 
por ~O anoo~. sobre o capital de 2'l.126:000tS, 
em uma hypothese e de ~.9i7:000$ em outra, 
para ~ constmcçiio. de uma eslr~dn_ de fer~o no 
valle do rio S:1pucahy, na vrovmcta de ~hna~, 
na primeirn ltypotbese, si o pontod~ parttdn for 
da ~sla~ão aa Cacho~ira, no ra~:d de S. P~ulo, 
e na SGgu.nda, si fôr da de P11ss:t-Q~atro, na 
linha do rio Verde, passando pela:; ctdades de 
It~jnbá e Pouso Aieg-re, terminando na de 
Caldas. 

A 19 de lunho,reco nsiderando os supplicantes 
nquella petiçüo, declararam, por outro requeri
mento, que, tendo pedido c~nselho á m~ioria dos 
rept•eseritnntes da provinc1a de Minas nas duas 
C.'lsas do parlame~t~. que ti!!D _conhecimento 
directo dos munlctp:os snl·llllDetros,no tocante 
aos pontos incici~l e ~ermioal da linh~ prote
ct~da, resolveram acettar algun1as n:odt~ea~s 
no primitivo tra~ado, constando n prtmetra 
dellns em dar como ponto inicial da linha~ es
tac5o do Pouso Allo,na via ferroa do Rio Verde, 
e ã se""u.nua om prolong~r ~linha do Doaradi
nllo aí'é Alfenas. marge:mdo sempre o rio Sa
puC.'Ihv e considerando como ramnl a parte 
que ~ê estende do ~onr~dmho at<! Caldas: 
Fcil~~ e~las modtltC.'It:.ues no trnçado ~a lmha, 

I>Cdo~m os !letieionarins 11aranli~ de JUros ~e 
ií • / , a:> nnno sobro o C:Jl>ttal de 22.900:0008, 
sendo sem ncnhutnn ;!arantia o do referido ra
mal ll.ll"3 Calilas. 

A 20 de Julho recon:>idci'm·:11n ninilauma vez 
os propoúentcs :•5 ~roposta; :o nlet•tor·men!e 
feil~s. c. no intuito de facilit~rcm a rcallzaçao 
da cónstruc<:ãn projectada, resolveram-se a 
suhm~i.ter :i éonsider:~oiío da tamarn novas mo
di!ica~ões. como- sAjorn : começ.ar a l,inha em 
Pou~o-Allo na estrada de ferro dn 1110 \'erde 
c, ~eguinllo pelas immediações da cidade de 
ChriHina, p~~sar nelas de Hnjubá e de l'onso 
Alen-r~, tc rmi113ndo no Oourndinho, tendo 
ne.•se tr:Jjecto am percurso d~. a)>ro~ima
dnmente, 23S kilomclros ; de Pou~o Alegre 
put·!irã um ramal (jue. 1\"nnbando lo~tn os cha
na<liíes da serra do Feijoal, vá até aos l.'<lços 
de f;nldas . 

Feitas finalm ente es:tas modilk~~ÇÕ·'$, pedem 
os ~upplicanlcs o privilegio por ()() a nnos, 
scnuú os 2] primeiro~ com :~ gar:~ntia dt"jnros 
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de 6 ~~ ao nnno sobre o capit3l de iO.Il()():OOO,), 1 companhia ou em preza por clles orgnnizada 
em que se_acha orça~a a mesma construcçã~ ou a quem melhores v3utngcns offerecer, seu~ 
~om exclus,,o do meue10nado ramal, o qo.al sera do-lhes dada a prefcrencia em condi~·ü•> 
feito sem "aran\ia de juros, re>ulvando, porém, iguaes. · . · 
o· d~reito âe,_mediante acc~~~o-~m o ~overno, Art. 3.• os concessiooarios 50 obrig~m ~ 
levarem a hnha _ferr~ at., 3. ctdade_ de AlCe- ·~construir o ramal de Pouso Alegre aos Pot:<l> 
nas, .com a_ !,!le~ma .,aranho. de JUros e as das Caldas sem garantia de j'w·os. · 
demn1s cond1çoes. 

A commi5são de commercio, industria e Art. 4.• Aos toncessi~narios ser:i opportun;;-
arle~: , tendo examinado detidamente as peti- ~ente dnd~ a. prefet·cncla no prolong~!1lento <1:1 
dies alludi!las e j>lantas anneus, entende que, hnha até a Cidade d~ Alfenas, med1~nte ~c
tendo a linha prOJCCtada de servir á importante cOrdo eom o ~over_uo e sol! as lllC?tnas condi· 
zona do valle do rio Sapucnhy, t\ quai não ç~es e g-~ra~tm de JUros est~beleetdas para a 
póde a estrada do Ril) Verde dar impulso, por hnha pnnc1pal. 
ficar ~islanciada della ~omo 80 kilometros Art. 5.' O governo terã o direito de resgaia 
aproxtmp.da'!'ente ; · cons1de:ando _que a zona da linha ferr~ e d~ ramal, depois d~ tO ~nnr,s 
q_ue tera a hahn de atravcs•ar, alem de uber· a contar do d1a da Ill augut·nção: 
rtma, tem, segundo memonal apres~ntado, k !. • D t . d '>O d 1· uma populatão de 160.000 al_m~s,500 casas de "~ · · e!'! IO os -. ~unos ~ garan ~~. _pa
commercio, ~50 lavradores 1mport.lntes e i20 ,nndo em111ulo~ da d1v1da p~bhc_a e no me~_mu 
engenhos de cann.,; considerando ainda que JUro·~ 8arantul, ou em dmhetro, o callml 
os prop~nentes se prestam a construir o ramal empre.,a 0

• 
de Pouso Alegre ~os Poços de Caldas sum !JU· ~ 2.' Depois dos 20 anuas, pngando um 
t·antia de jw·os; apreciando devidamente os capital correspondente á medida da renG.a li· 
beneficios que trarão ao imperio as facili- qui da do ultimo quinquennio a j 1uo igual a~ 
dades dG communicações não só para as prin- da garantia. 
ciJlaes cidades do sul d~ província de Minas § 3. • Si a em preza desistir da "at·an tia õe 
e não de m~nor a l~ance us c~mmod!dndos,q~e juros, 0 resgate se f ar~ em qualquer tem P•l 
se p~oporctouam a popuiD~ao de todo o p:uz conforme a clausula antecedente. 
que tiver de recorrer ao uso das agu~s tber
maes das Caldas, cuja acção, como elemento de
cisivo e e11ie3z da tberapeurica, é tão conheci· 
da; considerando mais que além do ~ugmento 
da fortuna publica, consequencia immediata e 
natural ao desenvolvimento da viaç5o ferren, 
facilit:lDdo a cxplor~ção de riquezas naturaes 
de que é dotada a zona em questão, ter:i ainda 
dll concorrer para augmento da renda da es
trada de r erro D. Pedro 11, com a qual está a do 
lUo Verde ligada c desta tem de partir a do 
valledoSapacaby; e considerando, tln;~lmente, 
que apezar dt) todas estas vantagens só podem 
os peticionarias ser attendidos mediante estu· 
dos a ser feitos e submeltldos á approvação 
do governo: é a commiss.'ío de parecer que 
seja snbmettido :i deliberaçlio desta augusta 
camora o seguinte 

Projeclo 

A nssembléa ernl resolve : 
Art. 1.• Fica o governo nutorizado a conce

der privilegio, até 60 anuos, com garantia 
de juros de 5 alé 6 % ao anno pelos primeiros 
20 annos, ao c3pilal que fõr reconhecido ne· 
cessaria depois dos estudos ))re'l"iamente feitos 
e submettidos á approvação d0 go\·erno, ate o 
ma:ximo de iO.(lOO:OOO,S para a construeção . 
dn uma linha ferrea de um metro de bitola, 
que partirá de Pouso Alto ou de outro ponto 
da estrada de ferro do Rio Verde, que fõr re· 
conhecido mais conveniente, ;;eguindo pelas 
immediações de Chl'istina, passará pehs cida· 
des de Itajubá e de Pou.<o Alegre e vá -termi
nar no Douradinho. 

Art. 2.• Que a concessão scj~ feita aos pre· 
citados engenheiro civil João Henrique Cos· 
tard e Francisco Eugenio de AzevP.d.o ou :i 

Art. íl .• Ficam revogadas as disposiçileH.m 
contrario. 

Sala das sessões em U de Agosto de i 882.
BaràtJ do Guahy.- Fe/icio dos Santos.- P. 
BelisariQ. 

Emenda ao projecto n . 2i9 

Fica o governo au!Qdzado a ~rantir juro. . 
de 6 •f, sobre um capital não e:s:cedente de seis 
mU con!Qs á empreza, que se propazer a con
$ truir o prolongalllento da estrada de ferro de 
Na tal a Nova · Craz pelo v alie do Jundiahy e 
Vill~ da Ma.cahyba. á cidade do Principe.
S. R.-Be::crra Ca,alcc.nti,-Tarquinio (/e 
Sou.::a. 

E1nenda ao projecto n. 219 

Fie1J. o governo igual01ente au!Qrizado ~ dnr 
a garantia de 6 •{o sobre o capital necessario 
para a.· eonstrucçio da estrada de ferro de Ma
maogoape, na provincia di Parahyba do Norte, 
a Araçagy, na do Rio Grande do Norte, conce
dida. p~lo decreto a. 7992 de 5 de Fevereiro de 
1881, devendo, porem, a dita estrada termio~r 
na. Villa. do Cuité, da. provincia da Pa.rahyba.. 

Em 20de Outubro de !882.-s. R.-Manoel 
Carlot. 

Emenda ao projecto ~~. 219 

Oft'ereço como emenda o seguinte projecto. 
· Sala das s~ssões, em 20 de Outubro de 1882. 
-Leopoldo de B11lhõt:$ . 
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N. 47 A.-1882 

2a. SP;SSÃ.O 

Projecto 

Acha-se nà p1 sta da commissã·J de commer·
cio, iudustria. e :lrt•Js o projocto 11. 47, do 1881 
-1882, dos Srs. deputndos Bnlh.ões e ou t ,•os, au
toriz:mdo o govm·no a conceder ~'1ranti~ de 
juro> de 5 •io :i construcção de uma ostra~a de 
ferro e ntre :Ucobaçn, no Pará. c· a cidade da 
Bo1-Vista, em Goyaz. · 

Trat3.-se d·~ u n1a est1·ada de fel'ro a construir, 
uão em regiõe• poyoa.das, de sufficient~ pra
duc<;iio ex;Jo1·ta vel, creada, do interesse imme
diato ou presente, mll.> sim de uma emprcz:1 
q'lG ~c h t su~ justific:>çõ:o em interesse; flltur.l$ 
de gr<Lnde alcance. em co!lsidoraçõcs polilicas 
d9 Ol'dern muito ~levada. 

Seja., portanto, pennittido à cotumissão es
tuda~ este ass ampto mais detatbadamente do 
que costurn1, para emittir seu parccm· com 
fund:>.mento . 

i sob o iuflrrx0 d~ el~mento abJrig-ane no cru
zamento e meshçagem com elle e com o afri
cano. 

O;; antllt'Oilalogist·ls hão previsto ~ssJ ~esul
tado; exemplos, ali:is, de taes absorpções retro
g·rauas em c.l.i versas regiõos do g·lobo são conll<3-
cidos. A prol'isi.lo e a cxperiencia. são, portanto, 
~ccord"'s na m,_t, ri:L 

Na Ame rica. do Sul. esse hllo rato rio a c ti oro 
da mestiçagem, na opinião de Qrrntrofages e de 
muitos out!'OS s~bios, ainda. niio ··e acha accli
mo.d J o branco euro;:ou, c, si cessassem repen
tinamente as su:1s etnigrat:.ões para. este conti
nente, em poucos seculos o púz reYerteri:>. :i.s 
r:>.ças Yermelhas. . 

No sortão intel'ior :1s tondencbs são b ) !l1 l'l'la
nifest:\$. 

A f~ \ta <lr. cornmunic~çõ~s com o litoral, onde 
::>. c i ~iliõaç;io Mminh::>., vai pouco a pouco obli
terando nos adYentic!os a essas regiões as tra
dições de progroosu :>.té que, não bastando !'.. 
hcJ"ed!L:n-ieU.:lllc par" lutar contra o meio '"m 
<1ue ri verB, :t ellc se adaptam retrogradando 
Inenhlmente. 

O vu1or do sertanista actualmeute é pouco 
O primeil·o e mais urgento interesse ruatel'ial aprecia1·el; entr•:tanto elle é talvez o mais im

do ~r.1zil é inqnestionai'Clrnentc a construci'ITo , po,tante fàctor da constituição ru tur:>. da nacio
de l'lc1s de comrnuuicaç:lo e tran 'porte. condiçfio I nalid>.ile llrazileira. 
ess2ncial d' pt·o~resso ~ ciTilis~çiío na actuali- I Basta considerar que elle é o colono aeclí
d:lde. A' falta dJss~ a)lpr>.relhJ é em grande parte 1 mado e p01·tanto capaz de íh:a1· pelo cruzamento 
denda :1 languide~ da rida nacional, o pouco desde a primeir~ gcr<~.ção o emigrante eu
deson I'Oh'Íluen ro da r_iq uez a publica, c> to r por ropeu. 
Clll que jazem tantos milhares de nossos com- No esforço p:~.r~ a :>.daptação de sua raç:J. ao 
patl'iotas, habibntes do int·, rior, seg,·eg:ldos da. meio br.,zilico ellc yiu c:thii· todos quantos não 
communhii:o cil·ilisador3. do ~eculo, tttr,1Zados, ti1·era.m bastttnte ilcxibil[daJe orgonica para 
s~m :1ppetites de progr.Jsso, sem producção tro- modific>rem-se cOili'Cn.ientemente. G1·aÇ$s i na
cavei e na mais bm<;.ntar~l ignor~ncia. tu1·al disposição ellc venceu na luta e h·ans-

1\I~i to lentttmcnte mi ~eudo satisfeila aquella. mitte a. seus descendentes a faculdade d~ accli
neces>!d~<le si comp~rarmos o que se tem feito ma~ão. Atguns dc\·em jú. c~sa p1·opriedRde ao 
no l3r;1Úl e na •uaior parte dos paizes com que Cl'll?. :mento Jo JlOrtu~;ruez, povo essencialmente 
o podemos confrontu·; mas a ~scas~ez dos re- pl:i.sLico, com as daas nações intertropicaes 
cursos financeiros, a pouca <le1isidade da popu- infetiores, uma indígena , outl'.:l ~dventicia 
hção, a imp·-:·fe!ção dos mcthàdos e instrumen- ta.rnbem. 
tog de l!'abalho, condições Qthnogr.tphicas o Da mi<lura do branc~ acclimado e do mestiço 
cosmicas cspccio:õs explicam o bn\'e~ruos tcro com o colono europeu é quo provit·á a resoluçl'ío 
pou co P''og-r,)dido nesse sentido. Nilo htt neg~~ mttis segu~o. do prolllcm:l. rb. colonisaçiio,e esse 
todwia que muilas das c:>.usas ap011tadas. em ser:i o muito m:\is volumoso confluente para 
rchçlo a:l elfeito de q_ue· tr:>.tamos, constrtuent.:

1 
fori11"-Çüo <h su.b-mp bmzileira. 

um \'erd~deiro circulo ücioso que convem E', portanto, negocio de m"ior u,J.onta. o a.pro
roruper. Elfectivarocnb ella~ só podet·lío ser I voitam·:nto do colono ac~limadoe das r:l.,as m es
removidas ou attenuadas pelo prolongamento ti~~s, elementos que se con$erv.tm no iuterio~ 
das vias de tr·ansporte, que lcv:l.rão n.o' sertões I do ll"iz estacionarias qu:tnto ao progresso, mas 
nma injecção de sangue novo, novas id~as, in- .

1 

felizmente em grande augmento graç.as à su:1 
ce~tivos desconhecidos, creando industrÍBs, f." cundidade. 
trocando productos, dando valor' ás grandes 1 A colon.is~çüo do Brnzil deve compor-se de 
riquezos ~o solo: estimu!ando cmfirn a produc-~ duas co1·rentes, uma em·optia. e outra s~rtanisf.<:, 
~lio materl!ll e a cultura mtcUectual. que se devem encontrar e nusturnr para a assl-

Na população dispersa do interior, nos pe- i mihção das raças exoticas. 
quenos a.ggrcgn.dos mesmo, dí;scrninados em I A qMstão está h~m estud:1da pela ~ciencia. 
tão vastas superlicies, e:o::tinguiu-se a força im- N;, J.rgelia a natalidade do colono franco~: aem 
pulsira para o prog1·esso; M affinidades evolu-~· mistttt·a a inda hoje ô menot• do que rc mortali
tivas da raça tornaram-se latentes, e os carac- da~le, n1a.s n:>.s raças cruzad~s aquelle coeffi
teris ticos da civili•ação se perdem pela falta i ciente é muiwm;,.i,or do que este. Basta. uma 
de sociabilidad~ . • pequena fracção de sangue acclimado para, na 

Urn equiEbrio hornogeneo, sern~lhante i im-1 mistura com o adventício, adaptar a sua desceu
mobilidade qu~si inetinctiva dM raças s"lva- -

1 
dencía. quando muit:.s gerações de raça pura. 

gens, succede.u a perda. do movi.m·3nto progrcs- não b~starn para o mesmo Nsultado. 
rivo d~ raça colonisadar!l. nos sertões ; parece j Não se b.fl. n.ttendido entre nós :i.s leis get·aes 
que esta foi por sua vez conquistada pelo settão, de climatologia procurando para o estabeleci-
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mento ckla colonos localidades ioothermicss com 
as de origem e pra<:e<ienci& dellee. Isso é sem 
duvida diflieil na maior parte dos caaos em re
laçao ao Bra:r:il, m:1s 'poder!;, ú.zer-se muitau 
vezll8 co~rigindo a latitude pela o.Hitude. 

Quando, porém, circumal.anciae eeonomicas 
011 outras se oppoem á. observaçiio deeaas leis, 
não resta a um paiz como o Brazil, que pre
cisa da· immigração de popul:J.ções de outros 
climas, out:o recurso senão resignar-se a. perder 
:\ maior parts dos adventicios e fixar eeu• des
~endeutes pelo cruz:m~ento. 

As deslocações humanas seguindo o meri
<liano aão fatalmente espo; tas ãgrande mor
talidade. 

Demonstrando a&$ÍIIl o valo!' do serbnista e a 
ntilido.de de aproveitai-o chamanda-o a com
onunhão nacional por meio pl'incipdmente do 
clesen vol vimente das v ias de eommunica.ção, 
vejamos como deve se1· delineado o plano. 

Do11s oensamentos differentes ha entre nós 
em r elaç'ão ao assampto. 

AssustAdos com o aug-mento progressivo da 
-<iespeza~ po.blica~ e sobretudo com a ~·erba 
sempre accrescida do pagamento de juros da 
divida nacional, e não vendo prompt.o resultado 
das em prezas actualmente ern e:<pbr.t'}ão, al
guns entendem que só deveramos emprehender 
tae~ melhoramentos materiae3 dentro das forças 
<lo orcamento ordin:trio ou apenas eom peque
nos sacrificios. 

Outros, consider:lndo que esses melhora
mentos vão aproveitar as gerações futuras, pen
s~m qua devemos sem receio hypotheear o pre
s~nte e sace&r resolutamente sobre os vindou
ros as quantias necessa.ria11 pa.r.a a mais prompta 
o l:!.rgn. utilização das riquezas do sólo e da lD
uustria. Os que assim opinam consideraD! que 
uma YCz ests.belecida a rede de vias de commu
nicação e el:eculadas outras grandes emprezas 
o lo progresso, si não seus rendimentos imme
•liatos, G accr~simo da riqueza publica origi
nadG desse onsado cooumettimento 'l'irã p-agar 
logo o.~ juros o amortização dos capitaes empre
ga.dos e melhorar a ~ituRç«o financeira., trans
fot•mando nossas condições economiea.s. 

Qua.l •las duas rscola.s é prefel'ivel 'I 
Cci ;_!S~rvao• ;;~ell.a2·aado ó sew questão um 

programma. d~ bom senso e o unico alvo ra.zoa
,·el da poli tica scienti.fica, 

O priucipio, porém, só pôde ser &c~ito em 
circnmstaneias normaes. quando a 6voluçio se 
faz pelo.~ factores ordina!'ios. 

Toda1•ia as estradas de ferro constituem um 
progresso por tal fót•ma decisivo que sii:o e!las 
uma verdadúra. r.woluçiio economica, · e s11a 
a.dop~.ão por todos os pa.izes ci viliudos tal im. 

· pulso comm~nicou ao seu .commel'cio e indu•
tria que D.l(o acompanbal-os ness9 aaminho seria 
delles dist&nciar-nos, a ponto de qunsi ficarmos 
fóra do concurso das nações civilisad:tS. 

E' um steeple-ahase, om que, s i não podemos 
desputar 03 primeiros premias devemos ao 
menos nio ficar fóra. da raia. 

Já. muitos indícios mo1tram que o andamento 
mais aecelel'ado dos out:-os paizes T•i nos 1'&
zendo perder proporcionalmente o tõll'reno. 
Isso, po: ém, ai nda seria de menos impart:mcia. 
si não e9tivcssemos sob ameaça m~ior-perder-

v. v.-62 

moa o Jogar na biernrehla. das naç(l&3, ultra
passados por povos que antes n041 er&m infe
riol'es. 

A boa razio aconselha, pois, que ee não des
prezem os receio!l dos limidos, aJJ necessidades 
m 1eclinaveis do progresso impellem os espiri
tos o. seguir a opiniã 1 dos confiantes no fu. 
turo. 

Na impossibilidade de fo.::~ tt<do de um 
jacto, um criterio bazaado no esluào e na ex
periencia dos erros p:tS&ados, qu·•ndo pagamos 
~ a.prendiz:a~em, nos leva!"á a 6$00lb e r e pre
terir os melh •re~. os maiS Ul'Jentes, e os de 
mais u~ilida.de gel'al entr.: os diversos melho
ramentos. 

Como só Lratamo3 de viação, deisemoa de lado 
qu\nto se refere a outros sel'viçOs. 

Q11aes deverão ser os pensamentos dominan
tes no desenvolvimento de nouas vias da c Jm
municaçil:o 1 Qual tem sido o systama iniciado ~ 

A utilidade geral e o interesse financeiro 
aão os moveis normaes que determinam 11. ex
ecução dos trabalhos publicos : considera
ções politicas e "!eonomicas. A multiplicação 
da riquez~ public..-. pela aproxim.ação dos 
centros consumiJores ás regiões productoras, 
eis o intuit:> ce1nomico : a uniiio da• provin
eia.a, estreitando suas relaçõ •a p~la facilidade 
das communica9'3Cs, e facultar a deCesa do paiz 
no caso de aggressiio interDa ou externa, eis o 
fim politieo, 

No poueo qu$ temo> feito a.pens.a tem se at
tendido il primeira idéa, e mesmo ll.llaim, sam 
negar que te nh11.mos eomm.1ttido mui tos erros 
de apreoia~ão, quanto :1 direcção e sobra a prt
ferencia dos traçados, a escola dos timidos na 
critica a estes emprehendimentos esquece q11c 
o Talor de uma estradl!> de ferro nio deTo SIJI' 
deduzido da differenç~ entre sua receita e sua 
despeza, maa sim do estudo da utUidade qu•! 
prestt. · 

Tae3 empre~as não devem sei' e•pecula.ções 
commerciau, mas• sim ·fr.etores econornicos;: 
nll:o se devem construir comi) recano financeiró 
immediato, mas como negocio de utilids.<Ul ge
ral e de reproducção indirecta, mas certa. 

O Estado nio deve Cllrar t;\nto de ressarci
seus sacri6.cios nos fretes e passagens : é ar 
augmento das verbas dos impostos q11e eresO 
cem proporcionalmente, ao progre.Jso e compli
cações das relações economicas que cumpre 
attender. 

Por iaso é que .sõ por impossibilidade mani
festa deve o Estado faze!' eonees•iies aos parti
culares para a const!'ucçiio de vias de commn
nicação ; mesmo aoBim as clausulas de reversos 
e resg:o.te são pl'adentamente fil'mados com o; 
concessiooarios. ' 

Si exoaptuarmos a. estrada de ferro D. Pe
dro II em demanda d~s aguas do rio S. Fran
cisco e ns chamadas estradas estrategieaa do 
Rio Grande do Slll, nio vemos ne_nh11m pensa
mento politieo directa.mente pr041eguido nas 
actuaes vias-ferreas do Bmtil. Ainda ~qsim a 
deline>çio do plano impórta.nte da união du 
províncias banhàdas -pe!M agQU do S. Fran
cisco com a capital do lmperio foi exagerada 
prematuramente pela projeeção das eatrads.a de 
ferl'Q Ih. Bahia e Pernambuco, decret&daa pelo 
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eiume p:ovinciAl <: protongadss sem. utilida<l.e 
actual, cle.~acre~itando apenas o systema de 
viação. 

Es>e mesm·J plano fvt em p1rte compt·ome t
tido pelo actual traçado d,; mesma estrali de 
Pedro li, pnrquanto, para que r,~sse uwa os
trada politi~a. a gt·aade aorta l>raúleira, não de
via $er creada com. a.s urandes cwssas determi
üadas pelos 1ntere3ses 'lluanceiros. 

A união do lmper;o ro póde ser m>ntida por 
lilUÍto tempo estreitando r..; relnções das pro
vin·oia5 pelr. f"dli'l~d~ de communicaçõcs entra 
todM. 
Assi~timu" no pr.·~cnte ~eculo :o.o espectaculo 

uuico na hi>toria d,, um gmnde Im[lerio, cujo 
maior dbrnetro 6 parallelo ao meriiiano. Toda;; 
:tS grand<~s uniões política.> prnjcctam-se, hoje 
com' o~t,,. or<J.. sobre par«llelos cqllatcriaes, 
~)bedecendo a irt.ftl1CI1eia.s; 1u~teorologicns maia 
•m menos 8ewelhante8. E" q uc ~s relações, as 
condições. as i nJ\ u~ncias, as tend3ncias, o 
qenio, _ o teml'er.m,ento pofulat•, cujo tran
.mmpto constitue a ra~a on a naclonalídade. 
.m forma.m. se m~ldarr1 e mancém v.ffinidadcs 
principalmente oberlecsndo a leig physícM cuja 
resaltanle e o ç.]i:na. 

üs fra~mentos esparso> dos gran les impedos 
em ~ J nas ditfercntes só se conservam unidos 
como colonias, isto e, ma i• dominados do que 
:~ssimilados. lJeado que o progresso es.clue o 
regim ·n de sujeição à metrópoles, as colonias 
emancipam-se porque seus interesses pro
prios não podem conservar a igualdade com os 
,Je povoa de natureza dilferJnte, porque obede
oem a inllueneia;; co!clicas div~rsas. Ainda 
quando a t"aça seja a mesma, b3.8ta qne uoor. 
parta della mude de clima par!l. differ~neiar-so 
c romper-se :~ solidaried~de. 

En trJtanto de quantas relações existem entre 
os povos nenhum<~. é de mai.s cohesão, nenhuma 
m:~oi> cap~1. do firmar a solidariedade dos ag
g-re.;arllls humanos do 'lu~ a raça. 
· Se~.i possi,·el que o Bl'a:úl s3 conserve unido 
[)O r alguns soculos '' A cohcsão da raçn ser:\ 
capaz rle lutar con1 vantag-em pela união contra 
os interesses divcr:;os pro1·enientes da diífQ
•·en ç ' do clim :-. e do sob c das solicit:o.çõ~s da 
•live.·sidade <l-~ intcres.~~s! As provisões da 
~cieuci 1 soei;! não sr.o basttntc basead •s pa.ra 
t•es?<Jn ler a e;sas intcrro3"ações, aind:> quando 
fossem sóru~nte o;; factores cosmicos que en
trassem em jog-o: l>ast~m as inftucncias nas
cidilo5 da pohtica. das paixões, de descobertas 
scientilic.<s e inuu>triaes e tantos antros inte
resses p~ssiveis, e qu~ não p )dem entr.1r no 
calculo, para no~ obri.ar á reserva. na resposta. 

Nem ell~ iro1port1 senão ~O•T•O estudo especu
lativo. Seja rtual fór o futuro do Bra.zil, nosro 
de1·er in1eclin~\·el é e1·êdent~mentc trabalhar 
por manter e cstreitM' a unidade, e a. prim~ita 
necessihdc p•llitica e emprega~ todos os .meios 
pa:t':l. isso. 

Ha. uma ,,ircll<ú&taucia. que milita. om favor da 
possibilidade da união: e a tendencia á forma
ç-.do de taça> mixhs l:Ovas. Algllmas já. se vã.o 
doalineando wm carMteres axut.Qmicos accen
tuadoa r: talnlZ rn~sm~ ~om :,~ ·conformações 

osseas diverus do craneo (bra.chvcephalia. do$ 
mestiços clo Ce:.ra e de ou~·as provincias dÔ 
oo~e~ • 

Essas raça; serã~ cosu1opo!itos em relação ao 
Bt·azil inteiro, por<t uc '' sua formação co!lcot·
l'CUl a raça latina, plastica o colonisadora, as 
africanas ~ americana; oriundas de localida
de> isothermic.ls. A p;imeira ~et·á a dolllina.n.te. 
e sua aptid~o ao progr.;sso se COI1.$ervara no 
cru7.am·"nto; as ottlras concor;·eriio para a ada
ptaç:W ao dimn. Por sua. facilidruie i pro
ducção e ,; "c di m~ção essas t•aças mesti'}a> 
elen1rão o al~ari '!nO da natalidade sobre o da 
mortalidade. 

Si os coiunos c nropeu~ :1.qui. como em outra' 
parLes. tive5sem conseguido e~tinguir as raça' 
lndig(:Uas o não chamassem no p~lz outras oxo

. ticas mais accl ima;·eis de prompto, a povo~ção 
do Braúl exigiria. P'll"~ se fJ.z ·r muitos se:ulos, 
porque a acclímaçiio do europeu só •·~ conso · 
guiria sobre o •edi1Mnta das c•sad3.8 de muit~, 
ger:~ções. 

Além disso· uma nça pura estabelecida em 
climas tão diversos se diff'ercnciaria bem ele
pressa, se augmcntaudo o cu povos divet·aos. 

As raças cruzadas pódem resistir melhor ci 
diversidade d~ influenci ·s cosmic:u, _porqnc 
allas a r~pre>eatam he,·eJitariamente.' · 

A extrema rigidez c~m~ a exagerada disper
sibilidade ou e~pansibilídade são mâs condi
ções para a adaptação; é neeesssrio un~ termo 
m~dio, uma certa plasticidade. 

Assim constituído o lmperio, é possirel que 
sua dese>ggrcgação seja. mais demorada e talvez 
não passe além d"" futura federação. 

Facilitar, portanto, a fusão dos po..-os que ha
bitam o lmperio e apertar os laços que unem 
s nas provincias é a. missão d:\ actual geração. 

O que se tem feito neste sentido! :Muitl> 
pouco, devemos coufcsrol-o. 

Sem entrar no oumo de outros meios condu
centes ao mesmo fim attend~ruos do syatema de 
communicações. 

Que vnlor pOdem ter para o fun proposto essas 
estradas constrnidns com a garantia do Esbdo 
p:\r:t. os juros aos capitaes empregados, s!lndo 
uma om cada pro,·inch ? 

A lei qtte decretou os~a moJid:t. att~ndet• 
~utes ào desenvoh•imento equitativo dos clc
rnentos de riqueza daa provcncia.s. 

Toda vi"' nem ao meuos houye proporcionali
dade, e algumas de taes conc0ssões foram feita.~ 
desastro.damente, sem estudos ou a.nLos apezar 
de demonstr:J.do o erro delbs a !l. sua improfi
cuidade relativa. 

Não discui!Ullos, porém, tal aa~um~to, Dei
x~mos de pa.rtc as injustiç~s praticadas, nom 
axami,1emos si as ri validades pro\-incia~a podem 
desculpar os autores da loi. Tudo iaso e indift'e
rente ao nosso fim. 

O que nos importa saber é por que moth·os 
economicos oàvÁOs :as províncias procuraram 
es wcde r u sua~ estrad~s do8 portos de m:u- ao 
interior. Cada. uma procu,ou tirar o melhor 
partido finaMeiro de sua linha, sem aUender 
nem ao intere•se das vizinhas. nem à utilidade 
geral. o que alias não eslasa no JlGn&~~mento 
que ditou a lei rcspectiV3. 
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,/] syatema.de ''iação politica.não o esse: n!Io I muito acima de Itacayli ·portanto a distan · 
Y""e ser composto de estradas independent.eA 1 d ' . . Cta 
c~ntripetas, partind:l d?s portos de mar 8 ter~ en ;: ~~y~M. ':.~i:l n::~f:;0e'G.r::080~~ ·A _ 
:e~a~~~:~:S c:~~!l~gr.oohs sem anastomoses j g-na a._dista~ci~ 0 tambem d~ 660 kilom'ell·os (f). 
EU~ de\"e eompor-ae <le um tronco ccn tr&.l A clJBt~ncta entre Cuyaba. e o ponto navega-

partindo. d~ capit·•l._ pt·olongado de norte a a ui ~~a~~ ~1de1\!:~~~~n~;and:u ::.fil.ue~te do Ara: 
e tl·ansmtthn lo ran:llficações a tolas aa provin 401 ,; (250 . m or, P· r ,l u•nlo al o 
·~ias. Só assim eonslituir.í. a chave da. ai>obad; t 0] las .d frktlom.,tros; <1:!. fo7. <la<J uolle •·io 
nacional: mantendo" uniito de todas as ças. 8~~ e e~ 0

, ancar•l~nte nwegedo. _ _ 
Elb asstm será. tamh~m li. verdadeira ,.h 08_ 'iOO k~f .'\que uma H~ de comm~n•ca,.ao ti~ 
trate!!ica · I 0·11? roa no ma:nmo póde umr as ~guas 

De<-f._c~: om,1uanlo :.s nossas pt·o,·incias se :\'·egl vcts do ,\r,guaya ás d'? Par~gu::.y, isto 
comlllunicarem sóment~ pela. via oce::nica,como I · 1~ Aw~zonn• ao Prat3: at.-aves de Goy~z. 
•lefcudel-as em um;~ guerr:~o estrangcir:o. com fi or ot.t~o_}ad.-,, qtta'l n~ mesm:. d:~tanda 
qualquer potenr.ia mari tima. quo bloqueie ano <- u;"l} :;,'h'~ ua..~ nAvcg~''els llo A:-,g~aya á• 
,;o:; porto:; ou vigie DO$Sas costas. com um e~- doTa ti y llll, <> poptanto as üO::'l toumcaç<)~~ 
'!U<ldt·a ousimple3 cruzeiros ? · . 0,f'11 11 '-' ~~m_o aranã dependem de u m 

Basta q a e um dos Est:tdos que não adberira•~ tr.tça o de unta o Igual (2) . 
:1.1 tratado de Pa ris :mne corsarios contra. a 1-o:-ll!-'!!·ando o mappa do ll~. Honorio Bica
marinha b.·azileir .. parJ. que sejamos obri"a"os lho, l e1•antado parA indicar o pl9.no gcr•l da 
a. gturdar cada paquete ou transp'.lrte com" u:na r~qe ~e vi 1<;;iio ~!o I~1per-io, vê~se corno se~póil· 
etquadra de cons~!"l'll pat:L mant(!~ livres as o .. al>, leco: " ~"''""~ta do R1o <.1, h neiro "'" 
eommunic·1c;õea inte~provin·~iaes. Par:\ pelo 1nten?' d~ Goyaz :.p:·o~citan:lo a.; 

Como s ~céo:·rel." 9" dq_uet· provincia in1-,,lida a,;-,na~ navegav:•ts d~ g~andes r ios . 
em t.ae~ er,l\Jt•_gencla« I . Todos os pla;J.~S llldlcados acabam pur uma 

Não c pr\1çtso des 'nvoh·er um a.ssumpto Liio ltnh:~. far:· · :1 p~rtmd'l do To<!:J.ntins a mais de 
gr<>v~ e tão evidente. · 60 kilometr .. s acim1 do Jmperatri?. c t ermi
. Nas . llOSSiS circumscancias actuaes n iio nando e~ Be.lém ~~m cerca de 700 kilo~e tros. 

"' pos,1vel tenta1· d~sdo já a. constru~ão do N!lo_ ~tscu_t,_re~oa as vantagens des.;c traç~do. 
sy!lte:n~ poli tico da uoasa viação. H' porém mas e Jn tuttwo ']~1C ll_? est.'ldo :ictunl d:u; ·li
eonvenu~nte fazer alguma cousa aprovcita11do 0 n•nçna do Impa!"!O na o e·} p6do pensar ~m 
•:t ue já existe. executai-o. • 

Emquanto não podemos construir a estrada Si, porém~ fó!' ap:oveitada a n~vcgação ·lo 
de ferro do sol ao norte, do Rio de Janeiro ao alto _T&.anhos a te. á secção enC!Iehoe iro.da e 
Pará, prolonga.\ a de Sorocaba ate 0 Rio Grande, YCDC1da esta pol' uma vi:1 ferrea marginal, te
estender a. pa.ultsta. ou outra atá Mat.o Grosso remos ' 
podemo~ e devemos unir essoo pout.os extromo~ _De _Belém a AkobaÇjl - Oan•gaç.iio f,·anea-
por um systema d~ viação taixta,_ aproNitando 8"0 kilometro ;. . . 
as aguas navegaveu dos grandes rt03 ligando-as DG "Ucol>a~ a Santo Aaa~tacto, na ferrea. 
com viaa fert"oas. ' De Santo Anastacio a Porto Franco 110 r io 

A eatr~da D . Pe<~r? li em l>rne attingira 0 do S?nmo, nffiuenle do Tocantins, naveg&çiio 
S. Francl8co. aprovett:~ondo a varias províncias flunal. 
do Mntro. Divers~s linhas procu••am 0 vallo Do Porto Franco ao ponto navegavel, de 
•lo Rio Grande. S:1pão, atfluente do rio Pr<)t7, grando e na.çe-

Si M a.gaas do Rio Grande e 3.lj do S Fra.n- gavel affiuentedo S. Francisco, e3trada de fe rro 
dsco forem unidllli á~ do Tocantins e A~aguaya de 300-~om~lros u~ maxi_mo. . 
por u ma estrad~ de ferro, e eonst:uida uma outrJ. Dah1 a ca;lltal do 1mper1o pó<le-se conslder&t· 
tnargtnal n& parte enca.choeirad~~o do Tocantins resolvido o problema da. viação. porquanto tem
a.d insta;· da d~ Paulo A.tfonao, est:i. formado 0 J;~ chcg~do ás aguas uavegaveis do S. Fran
a:eabouço do s~stema. de união do Imperio pOr ctsc9. 
\ "1<1& de commnmcação. Jhnda q ue de pa~~·~m, não devamos deha;· 

A :onstrucçã:o <in estt·nda de Santa C:ttbarina <12 .:u;!'i~nal !'-1' ftUiil da_ For~oz:L em agn:ts ~~;aYe
a.o Rio Grande do ~td ou o prol!lng:~:uento da gavo.1s ~o :to ~ret.o a. lagoa de Paranagua nr' 
Soroc~hana resolvera uma pa.rte do problema ; prOVIII.et:t. elo P1aun,r, on1e começa a parte n:~.
o proloug.1mento da M'lgya.ua até ao Rio Grand~ \? <!!I.Yill do Gurgueta, atnuente J.e Parnabyba, 
ja està em di•cussão nesta camara · dahi até :i a dtstauda é talvez d~ :!00 ldlometros c fa.cil
Parnahyb:~o <?'StlÍ. feita a coaee ... <do ~ow gara.nti:t mente vencida_p,r Unt:t. via ferrea. Realiz~do 
de ju~ pela provinci~ de :\Tinas; uma vez esse . colllll1ettJ.mento. teremos estabelecido a 
e.he~.adll. li.O Parnahyba . a companhia esp~ra T<ll~mão '!as :-:ruas na.,·ega'"eis dos nossos 
e&lllinhnr_logo e só pa.rar am I!.acayu. maloraa ~~~ mtcrnos e ere:.do o mediterra-

JlJ Co~1m, porto de Taq:w.ry, :o.ffi.u~nt·~ na.ve- neo brazlleno com uma costa ma. s ric" 
-gad'l do Para.gu,y, a Itacayú, extre:no sul da d? qu1 :~. do _Oceano, o que já íóra entre
navegação -io Ara.guaya, 3. c!istanáa e de 660 I n sto pelo t;·en.o audaz c crea.dor do Marq1197. do 
kilomatro. (i ). O Ar.aguava oa Rio Gnndo Pombal. 
é. porem, :naveg>'.,·el a té á b!lrra do Hio Cla~o ----- · 
- - --- !l. r . lJt1õiJO.:\leuL e~r . 

d ) Rcl::t.orio~ ,h.) 1>:. l t' r••m·ru:l .!.1r•li•u whre :•. :c:~; :~!o· J .(~~ t :•urc.,rJ ::t..~do r-om a n~mória. ' i~J - tifi-:.uí"a d.t'"'(•lll• 
T:\ !iiO J<J Ar~~rxaya-1~'!).. · nu.;~o .a :U a.t~ •. r.l~ll ·.le P. Vot no. . 
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CoiXl cerca de 500 kilome tros de via fer
rea construida em terreno facil, estabeleci
da fica a commuuicação das agu&s do Toea.n
~ins, S. Francieco e Parnahyba ; e com os 
i03 kilometros de Santa Helena de Alco
baça e Santo Anastasio communicam-se as 
;tguas livres do Amazonas com u do S. Frllon
cisco. 

Tiio gigantesca perspectiv& aerà uma reali
clad~ em pouco tempo, desde qlie forem venci
da:. as ca.cho~iras do Tocantins por um estrada 
de fe1-ro marginal. 

Pelo hdo politico e de intere$se nacioual 
eis o Villo:· do projecto sujeita ã nossa a.pl·e
ciação. 

Si o enca.t-:t.rmos somente pel~ iace do inte
t•esse immediato das regiõ~s banh~das pelos dous 
gr&ndes fontanaes do Tocantins, sua utilidade 
tambem evidente. 

Ainla ó bom pouCQ conhecido o interior do 
Bt-azil ; pode-se dizer que em geral aeompa
nh·lm-s3 entre nós com maior Cllriosidad~ as 
C):plor.l ções do aentro do continente africano do 
que estudam-se ~s viag-ens e rec;)n.hecimentos 
pa: algum outro a11sado brazileir,>. tent~dos no 
ric:o tet•t·í to rio do sertão interior. 

Ainda que de passagem, permitta-se-nos ob
set·v:n· que n.té boje são mais conhecidos na 
Europa do que no Brazil os trat:.albos dos sabias 
e natut·alistas estrangeiros que tem viajado 
pelo centro do nosso Imperio, fornecendo o m~. 
lhor subsidio pe.m o cenhecimento e:ucto desta 
vasta. região ! Ta.mbem os antigos colonos, pe
netrando nos sertões em busca do ou.ro e dos 
diamantes, parecem menos auemicos do que a 
::.ctual geração. 

Mais do que no regimen independente aotual 
cuidou o govemo da met.ropole na exploração 
e povoamento do interior e na câteche~e do 
elemento indígena. 

Ainda hoj ~ mílois de uma descoberta. de weios 
de cammunicação tem vindo revelar antigiUI 
explorações dca portuguezes esquecidas, com
provadas por docUIXlen tos e~criptO$ e por ves
tigios de habitações a mesmo de estabeleci
mentos arruinados e abandonados. 

Na. provinci:>. de S. Pa.ulo, nas m~ttas de 
lésta de Minaa, quantos exemplos paderiamo~ 
citar ! 

Si isso -acontece em relação a regiõ~s mais 
J!l'Oximas da costa ma.ritim:t, não admira que 
em Goya.z se descubram ruínas de estabeleci
ment.os dos jesuítas destinaãos a catechese dos 
indios. 

Não admira que seja desconhecitb a'iuella 
vasta e riquíssima província, abobnda central 
do Brazll e onde já o Visconde a·) Po.·to Seguro 
idéou collocar em um bellísffimu planalto n 
futura c:1.pital do lmperio sol-americano. 

Correm de snl a norte qtta$1 pnra.llelas as 
duas grandeB arterias 1l.uviaes de Goyaz, o 
Tocanti~ e o .Aragnaya in ervondo-se uma 
banda de terras de 30 legua.s no .rnedio. 

A uberdade dessa mesopohmia é f:~-cil de 
calculal" atten:lendo-se á sua form:.ção alla
-;ial_pr.Jjectadà de um e outro lado de uma 
~ordilhetra central, cuja in:duencia ter-millal. 
iletermina na confluene ia dos doua rios a. s-arie 
de cach!leiras que interrompe bfeE1:mente o~ 

dous estu.arios superiores e o infÉrior immerso 
no la.rgo seio do Amazonas. 

Este;; dons rios recéJ,em immensos tributa
ÚO!I na.vegaveis procedentes dts grandes car
dilb.eiras que atra,·essam a província e a se
param das vizinb.ns. Seus yalles tem 2. 000 le
gua.s da superficie e com:1oem..se de terrenos de 
allu<ião dos ricos sedimentos dos rios, de maltas 
virge.:).S e campos de criação de ga.do. O sub
solo é riquíssimo de productos mineraes entre 
as quaes avulta p>r sua im~ortancil> o ou r o. 

A ilb.o. do Bananal. com cerca. de 600 kilome
tt·o;; de ext~nsà:o ent~e os braços do Araguaya, 
é uma maravilha da natureza, o 1JâO do Pa-
1"anan offerece ns melhore> po.stagens naturaes 
da America. E" ahi que se cria u.m gado quasi 
em um terço su.p~rior ao do !Uo da Prata.. 
• Os cereaes, o cafô, o cacau, a canoa, o al
godão e o fumo, que se tem. e:!:portado ató parn. 
o Rio de Janeiro, produ7.em c:o::trMrdiuaria
mente no; valles do Araguaya e Tocantins. 
A população, mu.ito deficientemente recenseada 
em i872, era de i30.0()0 habitantes civilisa.dos, 
col!lputaut~o-se os indige ,tas segundo o Dt·. 
Conto Magalhães em 20D.00(1. 

A falto. de commu.nicações com o lit01·al lelll 
impedido o aproveitamento dos g-nndes elemen
tos de proa?eri(lada do Goyaz. Entt·etanto ne
nhuma provinci•, porem, e dotada pela na~u
reza de melhores \·ias nat11raes d<: tran&por
~es. 

Os dous grandes rios são fr .• ncamente nave
ga.veis em e~ tensões vastíssimas, e, removidos 
alguns obstaculos não muito considera veia, po
deriam ser sulcados pelo vapor na. maior parte 
da seu curso e aproveitadus em dezenas de 
legu~s os trechos inferiores de seus tribu
tados. 

O maior obstaculo é o que se pretende vencer 
eom o projecto em quegtiia. 

O Araguaya offerece franca navegação a 
vapo1· de Itacayti até o secco de S- Miguel em 
240 legua.s ou f .3g5 kilome~ros. D:~ohi até Santo 
Anastacia, abí!.i:wda contlnencia do Tocantins, 
a navegação offerece difficuldades, mas póda se!' 
feita em lodo anno par grandes b:~.rcos. Sii'J 
417,5 kilome ros. Os 355 kilometos de S. Mi
guel a Sant~ Maria com peqneno dispendio 
poderiam ser tão facilmente vencidos pelo vapor 
como os os 1.040 kilamet.ros que medeism dahi 
a.t<i Itaaayli, onde o genio energico do Dr. 
Couto Magalhães fun<lou a navegação que a :date 
actualmente. 

« O alto Tocantins tem dou.s trechos fra.c.c:~.
mentc navegaveis em qualquer estllção. O pri
meiro com 154 kilametro:s vae da conftuencia 
com o Arn.guaya. ató a vilh da lmperatri~ no 
Maranhão. O segllll:lo com i74 kilometros vai 
da cidad.- da Boa Vista á. da Carolina. Com 
algumas difficuldades navega-se o Tocantins 
em f .218 ldlometros. Os barcos que a.ctaal
mente existem podem carregar as menores 
1.454 kilogrammas e os taaiores 29_QOO kilo
gtammas e são em numero de 40 a 45-» 

Eis o que diz o relataria da commissão e>:
press3.mente nomeada em 1876 pelo governo 
para estudar a nave.:,!'ahilidade do Toc~ntins. 

Ptl.t':t. aproveitar essas grande:. linhas navega
veia o pr~j e c to pede :\ -eoncessão d~ garantia d ~ 
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juros para uma estrada de ferro da Alcoba.ça no 
Pa.rà 8. cidade da Boa Vuta· em Goyaz, com uma 
extensão de 500 kilometros no maximo, mar~ 
geando o Tocantins. 

O governo consultado sobre esse assumpto em 
5 de Junho do corrente anno respondeu em 5 de 
Setembro com o officio tra.nscripto, abundando 
nas idêas que temos apresentado: 

Só uma consileração oppõe-so â realização de 
um projecto cujas vantagens :fic:~.m de sobejo 
demonstradas. E' o estado actua.l do theso\ll'o. 

Sem duvicb a eatrada de ferro até Boa. Vista 
seria a resolução exacta do ll~oblema dt~. viação 
de Goyaz. · 

Attenolendo, poràm, i considera-ção exposta, 
vejamos si é p1ssivel conciliAr o interess~ geral 
desse commettimento com o estado :firumcelro 
n.ctual do paiz. 

A taxa de difficil naYcgasão dh·ide-se nestas 
partes: 

De Alcobaça a S<~nto Anaslacio 
A S. João ............•..•.•• 
A S. Vicente ...•.•....•..••. 
A Boa-Vista .••...........•.. 

i03.59i 
187,503. 
iOO 
96 

487,100 kilom. 

Des•es trechos o qu~ vai de Alcobaça a 
Santo AnastAcio é a parte mais encachoeirada 
onde demora a celehre It.abocl'.. 

Elle foi j:i. ~•travessado a vapor dure.nte & 
enchente, rna.s com taes perigos q ne deve ser 
considerado. imp•estayel toda a navegaçã:o. 
Na ousada expedição do Dr. Couto Magalb.ãos 
o yapor correu os m.~iores riscos, tendo ficado 
maia de um11. vez encalhado nos rochedos. 

De Santo Anastacio em diante a navegação 
ge faz por baroos com ma.is ou menos ditli.cul
dade. 

Si, port:.nto, a estrada de ferro chegar até 
al\i, apezar das baldeações l'esJl].ta.ntes, j â 
gPandos vantagens ha ;erá parn o commercio 
de Goyaz. 

certamente, chegada a. Santo Anastacio, a 
estrada seguirá. para diante, até parar no ponto 
em qt~e o Araguaya é na.vega,·el a vapor, mas 
aõ então se poderá determinar com estudos 
exactos o que con.vóm ma.is: si desobstt'uir o 
leito do rio até Boa-Vista. ou 11rolongar ato lã a 
linha ferre a. 

Não opina a commissão que se autorize o 
governo a mandar fazer desde já a estrada, por
que, além de n:Io o permittiro nosso estado fi
nanceiro a.ctual, é ditli.cU fiscalisar trabalhos 
feitos em l~gares de•ertos e tão distantes do 
centro. Entende, p~rem, que convém auxil!ar 
a qualquer empre~a. ido!lea. qlle qnizer tomar 
sobre si esse .melhoramento. 

Ainda pela d [fliculdade da fiscalisação e 
pelas circumstancias espocines desta obra, pa
rece ã commissio que convém mais dar. uma 
~ubveaçlio do que garantir juros para ial cs
traila. 

Por tudo isso e a commissiio de patecer EJ.Ue 
se adopt~ o seguiate a11bstitutivo: 

PROJECTO 

A a.ssembléa geral legislativa resol'f'e : 
Art. f.• O gove~no ó autorizado a dar uma. 

subvenção de 10:000$ por kilometro á empreza. 
que se encacreg·ar da eon.strucção de uma es
trada de ferro de um m !tro de bitola; partindo 
d~ Santa Helena d~ Alcoba.ça, no Pará. o ter
mLn:indo em. Santo An >stacio. acima das prin
oipae~ cachoeiras do Tocantins. : 

Art. 2." A' mesma cmpreza é concedido o 
prolong~mcnto da. r.stra.la sem subvenção até 
Boa-Vista, em Goyaz, Otl até o ponto em que 
convenha. c8tabelecct a navegação a Vat)Or nos 
rios To,·antin.s c Ar~guaya. • 

A escolha entre a navegação e a estrada de 
ferro serâ f !Íta de accôrdo com o governo. 

Art. 3.• A emprez« terá privilegio para a 
estrada de ferro por 60 a n nos. 

Art. 4. 0 .Desde q,u.e a renda liquida d~ em
preza fõr superiot· a G •f, o excesso será divi
dido eLIL du:u pa1·te$. elas 'i uaes, uma pcl'tencerá 
''em preza c a outra o.v g-overno até que seja 
paga. a sulwenÇão kilometrica. 

Art. 5. • A empreza n:io terá prinleg-io da. 
navegação de qualq Li •;r parto dos rios. 

Art. 6. 0 Depois da 10 annos, o goYerno po
derá em qualquer tem,,o encampar a est1·ada, 
pagando ,; emp!·e'" mn capital correspon
dente á renda liquida ro.ódia d() ultimo q uin.-
quennlo. , 

Art. i .0 Revogath-s~ os disposições em con-
trario. · 

Sala das commissões. iB de SetembrD de i882. 
- Feticio dos Santos:- Bal"ilo do Guahy.
F. Belizario. 

O Sr. João Penido, discutindo Cf 

'projecto da estrada de f ,rro do Crnzeiro, em um.a 
sessão anterior, não pensjl.va levan t'lr contra si 
não só a deputação de S. Paulo, como t~mbem 
o nobre deputado pelo 12• distrlcto do Rio de 
Janeiro. 

Ficou atterrado, pensando ser sub\·ertido peh 
~rgtrmentação do nobre dnputado, cuja elo
quenci& reconhece e proc!D.ma como um do~ 

·ornamentos do. cama.ra. 
Teve, porém, uma compen!lllção: o apoio qt~c 

recebeu do nobre deputado pelo 12• districto da 
aua provincia, em quem. vê a encarnação, o 
exemplo vivo do dever. 

Esse apoio tro.nqniHzou-o. 
Além diss~ agradou-lhe dar ao nobre depu

tado· pelo Rio de Janeiro mais um en•ejo de 
dirigir uma episwla perfumad"- com as fiores 
da. sua eloquencia aos seus eleitores do 12• dis· 
tricto, que deviam, aliãs, considerar-se hon
l'lldo& com um representante como S. Ex. . 

O nobre deputado, entretanto, apez3.r da sua 
eloqnencia, o convenceu que fizera bem em 
combater a concessão dé uma estrada de ferrD 
da esb ção do Cruzeiro a Angra dos Reis. 

Si esta cidade ·estã ·tão decadente como 
S. Ex. dis~. que vantag-ens póde dar-lhe a 
estrada de férro ? · · 

Ella não aproveitn nem li província de 
S. Paulo, qua tem o transporte .P?r mar, nem _ 
á de Minas, qne não ha de l!llJ6tU.r oe 11eus · 
gencros a "bnltl<nções obrigadas. 
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Essa .. trt cla, pois, -nlio t.em elemento de 
vida. . 

SI " estrada de ferro 'D- Podro ·n causou a 
®ea..dencla. d~s.aes log-B-rGa. -é ie&O um .ph-sn""' 
rneoo ·ecouomico qne aemprG · Be ptOduz; em 
casos semelha.nte3. A estrada do·Cx-.uzeirot pro~ 
cnranflo loga.res tão d9eadent~, par !ee Lar um 
fim fliYeno a.o que é ostec iva.mente indicado . 
O q:1e mais preoc.eupa o o;a.dor no pro'jeeto é 
o.ão pedir " .;:oncenionario garantia de j uro.s, 
qu) atá o-arto ponto ex.plieari~ eue empr ego 
•le Ct.pital . Bs t:i eerto. porém., quo eas!\. ga:an ... 
Sja yu•á m::ds tarrle ~ &ob pretexto de gara.n
\ia no=ninal e com nlleS'açito de ser,•ir a.penM 
1lo -lev<~nLa.meuto de C'!tpita·:1s e~tt":\ngeiros. A 
~r&nlía e-sti no,bo_~o desse project_?, '1.nl3 já faz 

,gntndes eonc~~sões , . tH~.~õ ~mo 2;) k.ilometros 
do zou& e 00 a.noo~ th~ privilegio. 

Deseja o orador que todos 0 6 logn:r<Je do seu 
-pa.iz -p rosperem o m tis poa~iyel, porque ó p:l.
t.t·iota. o bL·azile.iL·o, mas n~eeia. quo nese.a e on · 
~'J}u,ja. prejuizn pa:-.1 o Bst :do . 

Por outl"o lado h !i. !'acl:),:nações de coucessio
_na.ti.o.s do outr -s P.Btradas, Cj_Ue se j ulgam prcju· 
Uiea3os por c~ta. A carnA.i-a deve considerAr 
&SeA diraitOs _a<iq,Jir'idos por ta:-o$it'O.!i~ c ts.m
bem o projui z~) qu.e dessa Mncess.ão póde r a.sul"!' 

· lar U. astra.da. de !erro D. Podro ·11, qu~ ó um"' 
prop:.·iodade D:lcional . 

Attêndendl) a easea hi~91"6SSes o orador jâ. teve 
oceuião de requerer info:-maçõee: do .governo, 

· mas o aeu requei imento nl? foi aceito. 
Não fmi novo r equerimento nAsta dÜJt'.ussão, 

·porqae não que~ qtie ó coneiderem cbs~ruceio
nit.b .. Desejam. .cnintodo que lhe infof1Da·1nem· 
que e!tUd)" sa fizer o.m para. ea.sa estrada do 
Crozeiro a .Angra·dos Reis. As eiraurnstancias 
loea.es, que .n~o dp fa\·oraveis a .pres1mir um'l· 
.boa renda para. easa. estrada, nlo. eJ:pliea. tam ... 
bem esses interesses díL garalltia de jur.o. 
· Vot.\, pois, ·con.tJ'·a. o project.o 
V~m á ines& o seguinte 

d!l comminão que aseignou -o ~recer • . -Sent-e 
te~ de combater ao-noboe d&p~ta.<lo qaé """"OOn 
de fallar, ~anl<> ms.is qu·a11to S : ;Ex. é o.poiado 
pelo nobre deputado pelo 18• dialri<:to do ·Min..._ 
O z elo d.~ S . Ex. é om pooeo enge rado. 

Nic .. tl'all\ de lima e&tt-M._ de ferra com ga.-
ran tia. d6 ju-ros, 5endo ce-i-to qne oa: petioionarios 
&. aoliei1tloranJ, desie.tindo depois da rregath·a da. 
eom1uissio- A est-r&da. -d~ _qne tra.ta. o pt'oje-eto 
não vai pr-ejudical' .a de Ped:o II. __ .poi.,·q.ue n.io 
go~ati das V:int.!l.gens da tar1fa ddferancial que 
as ta. concede . · 

A comrri/eaão Çt.cautelou bem -os -iutero.r.Je.e 
do Eitado estabelecendo no projeeto que ·a eJ
tradc da Angl'a. .não podia irepedir a cous:true
ção de ou~rs qualquer que.a.atravesn&iO. Desse 
modo a estt.:.do. do ferro Uo Cruzeiro a .:Angra, 
não ~:m&is do _q_ue o P.r olongarueil to d:\. estr ada. 
de forro do Rio Verdo. · 

Si os prodne tos d~ Mi n3.a que descerem peis. 
e.!ltrada. do Bio V~~d~ a charcrn tariflu~ mai~ fa 
voraveis na. de Angl."a. e a .praferlrero~ a ea.wM-a

. não tcr..'l o (lir aito de impedir essa pr8ferencia 
com uwoopcllo· da ea!roda de ferro D . Ped;-o U. 

· E" ce~to qo.e ~ ca.mara ·não d~va .concorrer para 
• i- diminui~aio d l ttf' oda deu o proprio D&eional. 
mas-cumpr-e tambem ·q\le esea. ostr ada nl\o seja. 
um eOJpeeilho a outros rnGlhorll.m.&a.tos . 

b nobri~ d <:Jput&do recaiR .qne a comp~J.nbi~ 
peça ln:l.i~ tarde g-3rantia de_jnro:;, mas_ .Li ell~ 
o fizer a cn.ma.ra .não a conceda. Esse rec~no :ní'to e 
bastante pa.ra reje.i\ai'·ae a. ooncesstio noe termos 
em qu~ 'feita. . 

.Quanto a pr~u~1 de te-reeiro,. ·nota o orM.or 
·qu-3 as reelMtutt;õea q no oxistem uW ano fun~ 
dada&. Rderem-ao. â .catradas de traçado moito 
diJfj~nte . O _projeoL~, aliá.&, previne ease 
caso. 

Tc.mbem a cama r a. Dão te~ qn.c (.onheeer ds.s 
vant.ageus que conta tirar o conceasinnario~ 
apenM tem de 4e autelar os inWros.sea doEs
tll<lo.. O pra.zo de 90·annos ó o que oe ·~m con 
cedido a quaai tod~s &s estradas de ferro. 

~ AuGustos o dignissimoa senhor.es represen- Nio ha.v~ndo qa.em ~edisM , a pa.lav;-a. é en-
tal>tea a .. n•çio.-0 engenheiro Jose C•rrnlho . ce!'l'o.da a dU&On•oão e a-chada ._ -.otaçio .per fAli& . ·::!~: .. ;~':u:~oD!~ ~~!'!o C:,=~;-lr de numor.o. 
moelro e de a eu in:al.o Fer..a.an1n Carvalho de O 'SR · PasllD'E'f:lm <4 pan or.:le.m d·o .dia. 21 
Souza., a.oBentes, aquelle na prm-·in.:i9- de Minas de On-tctOro de i 882 : 
Oara~a- e · e~Jte na. da. Bahia, pediao a VV. EExa. Aprcsentaç'lo de -reqnerirnentoa, projectoa e 
a. úo .cono~~, ~r Gita a.u~usta ca.mara-1 dã indicaQões. · 
q-u•l'lu&r pMvtleg.IO d~ eliLrada de ferro. quo 
~rtiado do Crazeiro~-eataçloda estrada. de ferro Diseu-s.são doi requer1rnento8 adiad·os. 
tl. P edro 1!, vá ter..War eru Angoa doa Rei&; Levaut•-•• • oes:<ão ás 4 1,'4 horas da tarJe. 
poia quo a oll.., p:!J't.enco a propriedo.de da 
idéa., como ~erio .prov.ar a.sAim que lhe for~m. 
•nt~ues oa doeoDlOntos qne pedir•m á liSRem
~leo legisla+>•a pt-ovincial de S. l'oulo e .:io 
governo geral. 

« O .supplioflnte,eon!léio.4a ju.eti~ que preside 
oc: âctoedeata..augMU.-cama~.-E. -R . M. 
Rio d• l&nei"ro, {9 do Outubro de· i882.-J-o•e 
Ca.ruaJM de, Sousa. -. 

O "Sr . FeEicl·o dos. Sa.n:ws.nlo 
t>ó<l?. dein~ d_!> d.iz·er l\lgum .. podavn~- aobre o 
proJecto em dlSCa.satio. por 8&?" um tloo merrib!"'OJ 

. ~4.C'1':Á. DO DlA 2 1 DI: Ot."'l'UBRO Dl: ·1882 

I:'-residencia. do S,··. Lima. D ,klrt.e 

A 's ü · hor••· feita • ~háui;.da, acbam-oe pn>
""ntes, "" Sn.: .Lún:i DU:8Tie, Maüa< MlleilOi!o. 
Rib! iro de Menoze3. ·Leopoldo Cnriha; 'Bas-.on. 

.Au_gusl<> Fle~ry. Vi~ira de An~d!, Rodrlgue• 
Pa1xo~o,Rodr1~ea Lzma.-Ju'/&11C10 .k~,:&cra .. 
s-nolle T•unay, Alfoni!O ·pelin•, :Btzem<oav,;i. 
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Essa estrâda, poi~. não ten\ elemento de 
\' ida. _ 

Si a cstrd.d,, de ·ferro D. Peclro Il c~usou a 
<lecadcuci'~ d-·sses loga;·es. ó isso um pheno
tneno economico '1Ue ~·~;np:·e se produz em 
~asos somelhantes. A est:·ada do CJ•uzeiro, jll'u· 
-:ur:>n•l•) logat·cs tão d~ca.denL~>. pal' >Ce t?. r \\ro 
1\m il!,·erso :co 'lue u osteu iY~mente indicado . 
o q:;e mais preGc-:up:J..o o•·ad~r no projecto_ó 
ll:io pedi!· •l conccssionario g-aranti;\ de juros, 
•'!U J al<i certo pouto e~plic:l.rio. esse emptogo 
olc c •pitaL Est:i cet·tu, poc•lm, <tu~ essa gnran· 
. < i~ Yir:\ ma~s l:\rJe , ·sob prelcxt~ de garan
tia no~tlinal e com •lllo! g:>._eão do servir npeu~s 
:\O lev~nta:nento de ~apitáos estra ngeiros . A 
'g:u·antb. est!i no llo~o d~sse projccto. 'l" e jti faz 
grandes coucc~oões, t :es como 2:> kilometros 
•.lo zona o 90 aunos d" priritegio. 

Dr:;eja. o ou:tor r1ue todos os 1ogar~s de seu 
paiz pt:Qspcrcm o hl :is possível, porq>~c ó pa
triol:l c brazileiro, runs receia. que nc~sn ~ ou· 
''ess:h lHtja prejuizn p~:-:• o Est 1do. 

Por outro lado l1 :1. ~~clamn~õcs do concessio
narios dG outt- ' s •!strad~•,- 'IIIP. •c julgam prej u
·licados por c;;ta. A cam:<rn devo considerar 
asses direitos a•lq;1iridos por tc:-ceiros, c lam
bem o projuiz~ que d~s.~" cmccssão póde rasul
tar li ~.str11da do ferro D. Pedt'll H, qu~ c Um8. 
propdedade n~cional. 

Attendeni!o n. esses int~t'esses o or-adorjã teve 
<Jccasiiio da r~<lnerer info:·.naçõcs do governo, 
mas o S<)ll rcque1·imento nã·> foi aceito. 

Não f •ri noyo re'lucrimento nes~a discussão, 
pórque não quer que o considerem cbstrnccio
nista. Desejava eomtudo que lb.e informns~ern 
'JilC cstnd JS se fizer:J.m pa,ra. essa es Irada. do 
C!'Uzeiro :1. Angra dos Re1s. As circum.~ l:lnci:J.s 
!ocaes, quo não são fo.vor;weis a prcs·1mir um1. 
boa. renda. para. essa. estrada, não explica tam
hom esses int~t·esses da garantin. d o jnro. 

Vota, pois, contra o projeeto 
Vem :\ mcs3 o seguinte 

" Augustos e dignis.simoa senhores repreaen-· 
t.antés da nação. -0 engenheil'o José (Ãr,·alho 
do Souza vem ante cst~ augusta. eam.al'll., em 
nome do seu cunhado Dr. Eduardo Mendes Li- · 
moeiro e de seu irmito Fernando Ca.rvalho de 
Souza, ausentes, a.quelle na provinda de Minas 
r~raes e eate na. da B:ilii&, pedir a VV. EEn. 
o. não cona2ssão, por esta' augusta ca.mar:.., de 
qualquer privilegio de estrada de ferro, que 
partindu do Cruzeiro,esta~ão da estrada de ferro 
D. Pedro li, vá. terminar em Angra. dos Reis; 
pois que a elles- p;rtence :l. propriedad9 da 
.tdea, eomo p!)derão provar assim que Ih e forem 
~ntregues os documentos que perli!-am, :i assom
bléa l&,gisla.üva provincial de S. Paulo e ao 
governo ~ral; 
' -~-0 supplicqnte,conscio daj;~.sLiça que preside 

'oe àctot>d611ta au~rusta camara.-E. R . 1\L
Ria de Janeiro, 19 d~ Outubro. de 1882.--J osé 
~~ arualho cl8 S o tt::a _ .. 

. o· Sr. Fellcio do;s Saut08 não 
peide deixar de dizer algÚmaa pnlt.ttas sobra o 
pr.,j P.eto em discussão. JlOr eer um elo~ membros 

d•l comroissãa 'que assig-nou o par~cer. Seut':l 
ter de comlntcr ao nobre deputado que acabou 
da falia r, tanto mais quanto S. E~. é apoiadn 
pelo nolJre de?ntado pelo 18• dis tricto de "'tinag, 
O zolo<l-lS . Ex. éumpoucoexagei·ado. 

NiLo •e trat.-. <le lima cstrado1 de ferrJ com g,t. 
t•r.nti~ àejut•o•, eendo certo quo ospetícion~rios 
n solicit:u:\m, desis~indo depois d~ n~g;üiva da 
co•nnds><10- A ostra<!:\ de que tt·ata. o pt·ojecto 
não. v:ti p;·ejud.icat' a de Pedro IL poi< quo nã~ 
gosarti. das vant.~geus d" t.~rifa dift'ereneial que 
esta concede . 

:\ comm'ssiio acautelou hem os interesses 
do E, lado cstaheleceudo no pr·ojecto que a e ;- · 
Lrada ,j,, Angra n«o podia impedir a construc
ção de outra qu~lquer que a atra\·essnsc. DesSQ 
modo a e~tr.•da de ferro do Cruzeiro a Angra, 
n:'io •i maia do qu-! o prolongamento d!l estrad;~ 
de ferro tio Rin Verde. 

S i os !'rodnctM de :1-.l:in!ls que descerem pola 
estr~d!l do Rio Vurd~ :>.char~m t.vifas mai' fa 
vora\·eis na de Angra e a prêferirem, a camara· 
não tem o rlir~ito de impedir essa. preferencia 
com u•onopolio da estrada, de ferro D. Pedt-o I!. 
R" c~;·to q~te a ca.mara não d ,ye concorrer par.1 
a di111 inui~•b •i • randa desse propl'io nacionaL 
mas Ctlmpro t-~mhem que essa estt·ada não se~a 
um empecilho noutros rn~lhoramentos. 

O uob~c d•putado receia <lue a companhia 
peça m~i• t:>rde g-arantia de juros, mas si clln 
o fi~et• a caroa.ra não a conceda. Esse receio não é 
bastante para r~jeitar-se a concessão nos termos 
em que é feita .. 

Quanto a prejuizo> de terceiro, nota o o1•:vlor 
quo ns reclamações qu~ existem não são fuu
dad~s- Referem-se â. estradas de traçado muito 
di ti:' •rente. O proj•Jcto. alió.s, Jll"evine esse 
caso. 

Tamhem "- Cãmara não tem que conhecer da6 
\':J.ntagen s que conta tirar o concessionario. 
a penas _tem d~ ll.cautelar os interesses doEs
tado. O prazo de 90 annos ó o que se tem C<lll · 
cedido a quaai to:las :u; ostradas de fer ro-

Nlo llavcndo q nem pedia:;e a palavra é en
cerrada a diacussão •1 :-diada a -vola~.ão por falta 
de numero . 

0 SR. PRESIDENTE d;\ p;1ra or.iem do dia 21 
<l•) Outn!.tro de .!882 : · 

;\pr~sentação de re'}uerimentos, projectos c 
indica'}õea. 

Di~cussio dos roquerimeutosadiados. 
Levant~.-sc "aessão ia 4 lf4 hora~ da tat•.ie. 

.<CT.< 00 DI.< 2i 011· Ol!'W~RO D~ i882 

L';-esid<~nâa do s,·. Lima Dt,art~· 

A'~. H_ hol':ls, feita a chamada. acham-se pre. 
sentes, o• Sr~.: Lima Duart.o, M~Ua Machado, 
R ibeiro d$' :\[onezes; Leopoldo Cunh:~, Buson . 
Augusto Fleury. Vieira de Andrade, Rodriguo~ 
Poixoto,Rodri~ee Lima,Juveneio Alveo, Escra
f:nolle 1'o••nay, .~mmwo PcnnR, Hezema Cavai -



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 10:53+ Pág ina 2 de 3 

Sessõ.ÇJ em 21 de Outubm de. 188~ 495. 
============================~======== 
canti, José Pompeu, Sin val, Anc14adc Figueira, 
Antonio de Siq a~i,...., Carneiro da Roeha, Zaroi!., 
Bulliões, Olympio YallaJão, So'ti::~ Queiroz 
Filho, Barão da L~npoldina, Alfredo Chaves, 
Gonçalves d 1 Cárva.lho, MoreirJ de Barros e 
Lourenço de Albuquerque. 

Compareceram, depois da chaHl&da. os Srs. 
Cnrvo.lho RezendG, Bs.rão c!:. Yilla. df<. Barr~, 
Barão de Canindó, Almeida Oliveira, João Pc
nido, Theoph.ilo, FerJ'Qira Vianna, Cruz Gouyêa, 
.~!varo Camiuh:~, Fcrnande.~ de Olh·eir.t, Al
meida Nogueir·", Reg-.J Ba.~rQ~. Ruy Borb1s:~o, 
Tar-Juin!•J de Souza, Soares. ltihos, H.odolpho 
D:mtas, D11qu~·Est.ra.da Teixeira, Carlos Af
fonso, Ferreira de ~loura, Manoel Portella, 
G~nçalves F~rr•.·i:·a, F1·~nklin Do.-h, Francisco 
Sodré, Con~agem, Adr·io :10 Pimentel, .Tos6 Ma
l' ianno .. , Mr ton, 

Ao meio-dia, não h"l'eudo num~ro legal, o 
Sr. presi<l~nte dedara não have:· sess,lo. 

Faltam eo"' Cl\usa porlicipada, os Srs. : 
Bar:lo d?. Rst:":o::ia, Canliio. Coelho Cumpvs, 
Candido de Oliveira, Cau;a1·go, Cast~llc. Bt'Mlco, 
Gomes de G•stl'O, lgnacio :\lartins. Joãn Ca ,_ 
tano, Prisco Pm·"iso, Parr,ir~ da Sih·a, Silva 
Mafra, Salu•tiano. Vianna Vaz c Pauliun de 
Souza. 

Faltam, soJa caus~ p~rücipaau., os Sr~.: "\be
lardo de 'Brito, Ar::tujo Pi~.<ho, Almeida Pereir::., 
An~onio Pinto, Alcofora.do, Aristides Spinola, 
Alves de Ar~ujo, Barão de Anadia, B:>.rão do 
Guahy, Barão de Araçagy, B~zerra de Menezes, 
Carneiro da Cunba, Cruz, Cosl:-"l. Piuto, Dian2, 
Espindola, Felicio dos Santos, F. Belisario, 
Felisb~rto, Geminiano , Generoso Marques, 
1:Ieuriqu3 Marques, Joaquim Tavares, Lacerda 
\Verneck, Manoel Carlos, Mar Lim Francisco, 
Mártim Francisco Filho, Montan.don, :II·•ciel, 
Mac-Dowell, Paula Souza, Pereira Cabral, 
Prado Pimentel, Peretti, Pompeu, Pl\ssos Mi· 
randa, Rodrigues .Junior,R:l.Lisbona, Souu. Car
valho, Silviano Bl'andão, Souza Leão, Sih·a 
Maia, Ser:Jophico,Tertuliano Henl"iques, Ulysses 
Vianna, Ulhõa Cintrn, \'az de Mello e Hdefonso 
rlc Araujo. 

O SR. t• SECREURIO <lá ~0111a do eegninLe 

Ollicios: 
Do Sr. 1• secretario do senado, de iY de 

Outubro corrente, communicando que constou 
ao senado que foram sil.nccionados Of! auto
graphos das resoluções da assembléa gera.!, au
lorizando o governo a conceder garantia de 
juros para o. construcçao de uma via-ferrea. em 
Sergi Jl~, e de nm ramal de estrada de ferro da 
Bahia a S. Francisco .-Inteixad <. 

Do mesmo Sr. secretario, da. mesma ·data, 
participando qu\'l o s~nado adaptou· e '\'ai dirigir 
i s:mcç[o imperial a reaolação ·da assetllblêa 
geral que dispemm D. Rita de C11mpos Maciel 
da. reposição das quantias que tiver recebido 
~ titulo de meio soldo de aeu filllecido filho, 
o tenent~ do exercito Antonio ~oão Ribeiro; 
-Inteirada. 

Do ·mes1>10 'Sr .. secretavi,a, de igual dalll, 
rem~ttendo a proposição que determina. que o 
art. 1• da lei· n. '261l7 de 6 de No1•embro do 
1865 ser:i. e:~:ocutaào cni conformidade com di
ver;as di~posições, a: q11a.l o senado ni'io pMe 
dar o seu conseutiment.o .-Inteirada. · 

Vão a imprimir ns seguinte< 

.>. a,;semoléa .geral resoh·e . 

Art. L • Pica approvado;pMa re;,:;ar o monta
pio dos operarias do arsenal d~ luarinha da 
corte, o regulamento organiza~o pel• directoria 
da União Operarià. const~nte do 58 :\rli~'"O~. 
co~\ as s~guintes alleraçõe6 : - · 

Nos §§ 1, 2 c 3 do art. -1°, ~IJ.l· ,.,,~. u' 
40$. 60$ e 90$, digr.-o e: - t i3, 2.!3 e :3/3 do 
jornl\l. 

O art. 5"seja sub•tituido relo § 5 ' do a~l. i.f>! 
do regulamento que baixou com ç. ·~e~.~·eto 
n. 5.(322 de 2 de Maio de 1874. 

O a1·t. 7o seja aesim redigido : 

A vi uva., filhos m<mores ou mãi do opot•ario 
que fallecer com 15 a 20 annos de trabalho ter:i. 
direito de l'ever.~iio de um terço do monte-pio 
<jUC clle r~ceb~ria com 20 annos, si na cl~sse 
em que fullec'r já tiver mais de um anno: si 
não tiver serà roguhdo pela classe antece-
dente. , 

Ao§ 1• do mesmo ~rtigo, diga-se:-Que f"l
lecer antes de 15 annos de serviço. 

O § Zo do mosn10 nrtigo-supprima-se. 

O Art. 10 substitua-se pelo segui11.te :- O 
filho menor terã.direito á re~ersão, seja qual for 
" carr·cira que seguir. 

O § 2• do mesmo ar~igo sej:>. assim redigido : 
- O filho menor sô l'ercebera o eapital amor
tizado e seus juros, si entrar par" qualquer 
officina dos arsenaes. 

Ao § 3• d' mesmo artigo, accrescenle-se :
Ou si em outra carreira ou estudo provar adiM
tamento. 

Ao§ 2• dor ~r~. iô, dig~-se :-Não tendo um~ 
occupação definid.~. 

O :ll·t. 22 seja sabstituido pelo seguinte :-
0 thezoureiro do monte-pio será a·thezouraria 
d~ marinha. 

,\o a.rt. 23 accrescente-se:-:- Paragrapho 
unico. A primeira :Jodminist~ação continuari 
no :mno· seguinte, si tiver menos do metade de 
umann.o.· 

O art. 53.- Sup~rimo.-se. 
Art. 2. o Revogam-se as disposições em con:. 

tr:l.rio. 
Sala das commissões e<.~l 21 cle OntubN de 

!882.- Atfrinsn Cel$o JtAllio•·.-Ltopoldo,'d.; 
'Bu!ltõcs. 
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Red~c~a:o do proj6cto n. 93 tl~ i882 
(Emenda do senado) 

A aasembléa geralrJaolve: 
.>\rt, 1. 0 O governo li.ea.autoriladO para con

ceder a Americo de Castro e ãs empre2:as qne 
,e orgaoúa.rem com o fim de construir edi
ftcios destinados a habilitação cl~ operarios e 
~la.sses pobres, na cidade do Rio de Janeiro e 
•ens 1\rrabaldes, segando os planos mais con
venientes, a.pprovsdos pelo mesmo governo, os 
@eguintes fa.yores: 

f. o lsen~o. até 20 ~~onnos, do imposto pre
<lia.l.,exclui.la a t1xa a.ddicional do § 3 ·, parte :l .. 
do art. U da lei n. 719 de 2~ de Setembro de 
1853, destinhdo.~ ao ~e1·viço da limpeza dàs ca~~a.a 
e do esg-oto da cidade, conforme o decreto n. 
19'29 de 29 da Abril de 1857,cessa.ndo a isenção 
st os edi:ficios fore1u alienados pelas emprezas, 
sah-o no caso de cessão e transferencia de 
concessões ; 

2.• Dispensa, pelo mesmo pr:azo, do imposto 
de transmissão de propriedade quanto à acq ui
sição de immo1·eis necessa.rioa as construcções, 
segundo os planos a.ppr.;v:tdos ; ' 

3. • Direi to de desapropriação, conforme a lei 
n. 8i6 de 10 de Julho de i855, relativamente 
aos. terrenos particnlares comprehend!dos nos 
ditos planos, contanto qúe no~ mesmos ter~ 

1enoa não haja ~dificios sujeitos ao pagam~nto 
do imposto predial ou isentos d~ste por lei ; 

4. • Concessão gratuita, até 20 annos, do do
mínio util dos terl'enos do Estado, compre
hend.idas nos planos, e, findo este prazo, pre
!'ereneia. para o aforamento pelo preço e com 
as condições ordinarias, conforme a legislação 
em vigor. 

§ 1. o As emprela.s serão obrigadas ào paga
mento das despezas com a damoli'}ão dos cor
tiços eondemnado11 pela autoridade competente, 
sendo os donos d"s tes ind omnisa.dos s6mente 
das obra> respectivas, $·: gundo arbitramento· na 
íórma do direito eom,uum. 

§ 2.o No; contratos que o governo celebrar· 
para as concessões facultad,ts, e nos regula
mentos que e:tpedir llara execução desta lei, 
estabelecerá e seguinte : 

i. o Prazo certo par<~ organização das em~ 
prezas, apresent~ção dos respectivos estatutos, 
pla.noe e plantas das construcçõe$, começo e 
conclusão destas, e duração dvB favores : 

2. • E~pecifi.cação dos casos de suspem;ão e 
perda dos mesm~s favores, caducidtl<le ou re
scisão daa .eonce•sões, e applicação de multas 
até a quantia de 5:000$000. Condições concer
nentes ~ saluoridade, conforto e roodicidade 
de preços de aluguel dM bbiti'.Çõea, e á policia 
e regimen interno dos edifieios, medianle ac
côrdo com a. municipalidade, e a pplieação da. 
pena de pri!lão até oito dias e multas até â 
quantiaj:i. declarada. 

Art. 2. • Fica.:n revogadas as d.ispollições em 
' contrario. 

Sala das comr:uissões, em de Outubro de 
1882.-Affonso Cdlso Jtmior. -LeopDldo de 
.ltdMes. · 

O Sa. PaMIDliNTB dà a seg11int~ ordem do 
dia pa.~ 23 de Outubro de 1882. 

t~ parte 

Votação do proje~to n. 219 ~obre estrada de 
ferro do Crl.lZeiro, com as. emendas apoiadas. 

i• dia,ues:io do proje~to n. 267, relath·o ao· 
estudante Hugo Leal. 

Dl&cussão uniea. da er:uênd11 do senado (pro
jectv n 266) relativo ao estudante João José 
Vieira. Juniot•. 

Continuação da discussão uniea. das emendas 
do senado ao orçamento da fazenda. 

Continuação d~ 3• discussão do proj ect~ n. 
100 (credito ao ministerio· do imper10.) 

2a. discussão dos projectos ns. 119, 120, 12i, 
148 e 150 (credites ao mini11terio da. agricul
turll.) 

2• discussão dos projeetos n '. 239, 246 e 247 
(cre~toe ao 1dni~terio da ma6nha..) 

2" discussão dos proj~cLos ns. 118 e 240 (cre· 
ditos::.~ ministerio da jus!i,.a.) 

2a discussão dos projectos ns. 31i, de !879, e 
2í01 •le 1882 ( c,·editos ao mini>.terio de im
peno.) 

1& diseu,são do prGjectD n. 84 A, &Ghre lim
paza de chaminés. 

ia discussão do projecto n. ~6.2 sobNJ o monte 
pio do chefe de esquadra Com~ a. de Mello. 

3• discussão do projecto n. 23 A, estrada. de 
ferro de Ilaturité. 

fa discusllã:o do projecto n. 245, favores aoij 
professores municipaea. 

~· discussão do prQjecto n. 260 A, I'Ccon~ 
strueção da matriz de Campo Grande. 

1~ discu~são do .projecto n. 146 J•chtivo !i. 
estra.da de ferro para Mato Gross~. 

2a discussão do projec to n. 65 sobr~ ex~cu.
ções com:rnerciaes. 

2• dise~ssão do projecto n. fj5, de 1879, sobre 
eom:rn erc1o de escravos. 

i• discussão do projecto n. 129 sobre jubila
ção a Joaquim José Roddguel! Calháu. 

1• discussão do projecto n. 130 relativo ,< 
caso. de xnisericol'dia da Victoria. 

2A Parte (às 3 ho.,.as 01~ aMes.} 

Continuação da. 3• di:;;cussão do projecto 
n. 257, sobre montepio aos empregados da es
trada de forro de Pelro Il. 

2" diseullSão do projecto n. 249 fiJLando a. 
força naval. 

i• discussão do projecto n. i60, de 18&), sobre 
privilegio a Moris Weinrich. 

1 .. discuseãa do projecto n. 251, mand.?.ndo 
rever as contas do ex-administrador Joaquim 
L1liz de Aze~do Qllilltaes. · 
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ACTA DA 84• SF-<s1o l'llt 28 DZ OOTURRO t>P. fSB-2 1 veira, F. Bclisa.rio J.'errcira Vhnna Geminiano 
. . . f~ce1:J~ Wern.ccl;, Montandon, i1a.c-Dowen: 

P1'.:s•dencst< (lQ S1•. Lol<a l>ua>'!C ll>orctra Ü:lbt'a),l 'erotti, Prado Pimentel, Thomaz 
. Pory1peu, Ruy: :\~bos, , Souzll. Loão, Sih ':l. Maia 

SIHIM.\lUO.- """"'::.''"· - ll o•ptcrin>en\o, uo; 51's. e lJ l llóo. Ctntra. 
~f:ut1m .Ft,trJcisco, \"nr 'lo Mcllft, Scrlflluco, E~a:tgue;!le Sãn H lns, pos:t ·s em di!:!Õussão e appL•ovadas 
T~un.y ollodriguo• Li1111. - onor." no D:> · Yal•é"" do sem debate ns aelas do> dias 20 c 21 de Outubro 
J•rojeeto n. 2.10} e.,tJ·a.Ua. do ftl rro do C.ruzoir.L Di.ic:nrsos corrente. 
dos. Sr<. ~clicic dos Son TO$, Jlalla lbdoocl o ( lo seu;- 0 Sn. 1 o SECP..P!TAIUO <liÍ cont·.\ <lo sEguinto 
L:luo) e SllvuLno llrânà:lo.- U di$eussão l.la ll:oj <!~t'J 
u. 2G7, rohtliTo 11.0 e&tud.;mto llu.c;l) I..eal. EnecrntnCJILO. 
r ota.çãa.- Diàeu:;:s:Lo da omc!Hla do SC O'IoflO i\0 projeetl) 
n. ~G6. E neerr.tmor. to. \:-Ot:l!.io.-Di,ctJss!io d;t$ emend~.s 

do UD:ldO ao or~amculo dl r~7.0 :ula . mscnrsos dl).i Su. 
Af:ttl.:t il!ac!t:tdo, fe.Jicio do~ S:mto:l o Cnlos Arfvt<iD (mi· 
nl:Uro da s oorr,) ·- Uiseust!G Uo rn'('lj-:etl) n _ t oo. Di i • 

t'Ut'Sos dos S t'io. E>er::tanollo 'f:t\ln:ly , Lourtlnr.., rl1 Alllu 
í(UCrquc (tuinütro di! cwrangcil·u), So.n.rcH, ManoC~I 
Portcll:~. e Ba.r:to rh f ... eop() l tl i:'l.t- H:r.usnA · l:.lt.:.Tr. nA 

tli\Dt:lot D() DI.L-Conthnl :t~!i" 11::-. :h •lhcu ~~:\ 1.) tl~ pr('ljcelo 

11. ~){, ffiOIIIO·[li" dOii CUiprO~:.l\20~ ~!il c~ll'<l.o!a J(} f~rro 
D. Pa(lro [[. bi~nrsos dOi Sr~ . M:tU:t :\hrh:tolf) , f"o
licio dos S.ttdo5. Rcquoriln~nlo ,,j, Sr. D~• ·I t :e- E."ilr,1.d3 
·r~b:clra . - OrtlclU dO da [).tr.t 2 f lfc OuLubr:\ tio iSS2. 

W~PEDIENTE 

Ollicio;: 

Do min:swrio da fazenda, do 20 de Outtlbro 
co~r~n te, iuforman l o quo, cabendo a· est.G mi
nisteri~ 3 i•tronnt~ç•io que a c.-m~ra requisitou 
do d:l ng-ricullur:t. commercio e obras pu
blicas em o!ficio n. 551 de l8 de Setembro ul
timo, Mmoounicn que as faz~ndas Mcionaes de 
criat;ãc dP. gaào, d!l. p~ovincla do Amazonas, 
mu1c~ fOl '<>m medid.ts nem domat'cJdns.- A 
quem fc1. ·~' ,. r1uisiçõo (o Sr. Adrio.no Pi
•nentcl). 

Jlo Ul03tnO ministor io, d~ igual data, rernet
lendo O) r:>peten tcntemcntc informado o rcq ue-

A'a H horas, feita a chaUJ.ad:\, acham-se pre- rim~nto oi'! João P aulo do Lace;•da, collector da 
sentes, os Srs. Li= Duarte, llht~ :MachMo Coucoiç:io, en1 Mi nas Ger.J.es. - A quem fez a 
Ribeiro de Menezes, Leopoldo Cunh:c, Basson: rcquisi~ão (commissiio de pe nsões e o~d~-
Aug-usto.Fleury, Vieira de Andr:tde, Serapllico; nados\ . · 
Meto o, ''az de Mello, Esctaguolle T:mo..w e H o- DJ Sr. i 0 socroto.rio do seno.do, de 21 de Ou-
drigues Lima. • tubro corNnte, p:~ort;cip:>.ndo que o ~e nado ndo~ 

Com :arecem depois dn chamada os S1·s. Thoo- p~ou n V :ti dirig i!· :i saucçi!o impcrh\l o decreto 
Jlhilo, Rlltisbona, Barão de Canim!ó, Alf1-,~clo d~ nssornlJléa geral. qtte a bt•c "0 ministerio da 
Chaves, Sou~a Queiroz Junb r, Rodt•i,...ues Junior ug•·icul to. r!l. um cr.;dito cxtt·norclinnrio <lc 
Ferre~ra de Moura, lldefonso do A!~ujo, BarJ~ 36i:!l81$7113 par~ r -~parações dos estragos c:.u
da V1lla da Bal't'a, Franklin Dorb, .ilfarli.n' sados á füuo-via D. Pcd;·o I! pel!IS c huvas tO"· 
F ranci9CO, Alfonso Ponna , .:;ouza Carvalho, rcnci~cs dlls ruczos do l?evaroii'O o :.\Inrço do 
Ribas, Rodrigues Peixoto, Fcl illue~ lo,Gonr;>th-es c.,.;cnto ::mno. - {nteirw!!l. 
Ferrúra, Abelardo de Br ito, Ulys9Cs Vianna. Do mes mo Sr. secrctqrio, de 2! de Outn
Alves de .Araujo, Martim Franci~co Filho. :\1- uro corrente, codlmnnicando r1ue o s~nndo ado~ 
meida. Nogueir~, Espindoln, Almeid;t Oliv.cirJ. ptot\ o ""i diri~;ir :'t snncção imp~rial o decreto 
Di:t.oa., Otympio Yul ladiio, Mo;·cirn de ·Bn~;-os, th nssoml>léa geral ·rpte mqnd~ png-nr a impor
Duque-Estr&da Teixeir~, Sihiaqo Brandão, tanci:i<io11:}:2;)·?$'í00 a D. l-·l:<ri:~. Po1·cina Pi nto, 
Zarn~ , Rodolpho Dll.ntD.s, Rog-o B.wros, José p1·ovcni•:n to do impt·ess5cs dos ~nMcs pnrh
M:~.rianno, Cruz Gouvêa, Tnrquinio de Souza, ment•,res anteriore~ no anno de 1~5i, a qual 
Generoso 1\fat·ques, Felicio d,Js Santos e Car· pm·ten~i ll. n seu fallccido filho.-lnt~it•ndn. 
neiro da Rocha . Do mcsm:l Sr. seeret,.~io, de igu:~l dab, 

Ao meio rlia, ac~ando-se proscntes (.i3 Sra.<l e- c~u':m':lnícM~•> que o. scn:J. lo adoptou e \'ni d.i· 
putados, o Sr . prestdenl c abre :1 sess.io: , rtgq· n s~ne~,,o ;snper;a! o d~~roto da ~aseroblea 

Comparecem depois de aberta a s~s~ão 09 ~arai que abr~ ao mm1at~r!o da rnarmha. pl11".L 
Sra. Alvaro Caminha, Maao2l Carlos, Passos a ve~b:;.-Obras-:- d~ eJte~ctcto de, f831-i88'Z_o 
Mira mia, Ca.rwa Affonso, Te rtuliano Henriqucs, cred1l0 extraordtn:mo de 300:00()$000. -Intel· 
1\lanoel Portelm, lluciel , Joa.111im Tavares, rada. . . 
Araujo Pi nho, Francls~o Sodt·é, Carneiro da Do mesmo Sr. s~eretarto, de tzual da\:\. 
Cunha e Bulhões. eommunicando que constou 30 senado que fo

•·am sanccionados os autographos d:l.s r e 'Oluções 
Faltam com causa pa~ticipaua os Srs . Bwão dt\ "saemblôa ge1·al rel:ttivos a cus!\ de cadda.de· 

dn. E~tancin, Cantão, Coelh o c C:unpo• , Cnndido d~ Parllbyba do Sul·, a jubilação do conselheiro 
de Oliveira, , Camargo, Cnstcllo Branco, G01nes Fr4 ncisco Maria de Souza F'urt.ado de Mendon~a 
de Castr0, l gnacio Mar~ins, João Cactano, Prisco e á contagem, par:~. 0 mesmo fim , do tempo em 
Paraiso, Pnulino d 3 Souzn, Pcrei":t d3 Sih·a., que 0 cousclheiro Fra.nci~co José do Cant.G .e 
Silva Mafra, Salustiano, Vianna Vaz e Andrade Mello Cs.stro c Mascarenhas serviu de prepara~ 
F igueir-a. dor do chirnica e t.G~icologia na faculdade de me-

F:tltam sem c:lusa. p~rticipada os Srs. dieina. da c6rte.-lnteirada. . 
. Adria.~o Pimentel, Almeida Pereir:1, Aff•nso . Do m&grn') Sr. secretario, de 23 de On(úbr. 
Celso Junior,Bezerr:~.C3.Yalcantc, Antonio Pinto, corrente, coromunicando que o senado convem 
Alcofo~.tdo, Aristides Sp1nol:l., Ba.rãode An:1dU.., \ na su'[lpressão da em.e11da a que se reíGr e o 
Barão do Guahy, Barão de -.Aroca.gy, Carvalho I officio sob n . 642 de 21 do corrante mez.-.A.' 
R A1.ende, Cr11r., Costa Plnto, Fernandes d~ Oli- commissilo dP. reola.cção. 

v . v.-C~ · 
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Do meamo Sr. secretario, e de igual data, 
remettendo as emendas feitas ao orçamento da. 
receiu .. -~ imprimir. 

Itag11ertineo.to de Joi!:o José Fagundes de Re
go.XIdiis e Silva _pedindo a revogação d~ projecto 
de i'e1lolução que ileclaorou sem elfe1to 01 de
cretos ns. 2002,2815 e 2995, que concederam 
privilegio ao supplieante .- A' com missão d~ 
constituição e pod~res. · 

For:a.m lidas, postas em di~cussiio e appro-
•·adae ss redacções dos projectos ns. 75 A e 93, 
;;mbos de 1882. 

E' lido e r emettido a commisslo da com
menio, industria e arte$ o ~eguinte 

Projecto 

1882-N. 271 

A assembléa geral reoolve : 
ArL. 1. 0 Fica. o governo autorizado a eon· 

tratar, com quem mais .nntagena otrerecer, a 
eonstrueção do prolongamento da ferro-via de 
Baturité até ao valle do Cariry, na provinciado 
Ceará, bem como dos ralJIAes aos pontos mais 
conTcnientes, concedendJ privilegio e garantia 
de juros de 6 ofo sobre o capital n~ceea•rio a. 
uma secção até o valle do Sa.tiá ( Q~i~<tdá ), o 
qual será. n..~ado depois dos estudos definitivos 
com os quaes poderá despender até 150:000$000 

Art. 2. • A garantia d' juros durara até 33 
~nnos, e o privilegio a.tê 50 annos. 

Art. 3. • O governo poderá desa.propria.r a 
estrada, chamando-a ao domi:nio publico : 

§ L o Depois de 15 annos, a con tar de sua 
inanguraçlio, pagando em dinheiro ou títulos 
da divida publica o capital empregado, calculado 
ao juro da garantia. · 

§ 2.• Depois do prazo da garantia on antes, 
ai ella fõr dispensada, pagando na fórma do 
§ t • um capil~l eorres;x>ndente á média ann11al 
da renda liquida do ultimo quin.quen.nio e a 
juro igual ao da gaNntia.. 

Art. 4.• Re,·ogadu as disposições em con
trario. 

S&la da.s a.eseões Setembro de i~2-- J. 
Pompeu. - Rodrigues Junior. - T ho111a:; 
Pompeu.- Meton.-Be::erra de Mene::es.
L. &tisbOila. 

E' lido, apoiado, posto em discuasio e o.ppro
.,.a~o o s•gninte 

8equerimento 

Reqo.eiro qua e~t>. augusta camara eleja uma 
eommis<ão ~special de cinco meno~ros que, no 
intervallo das sessões, instaurando um inque
Tito sobre as condiçiles do nosso commereio, da 
nossa industriR fabril e do serviço das n01>sas 
tJfandega.s. dê minucioso parecer a respeito da 
tarifa das a.lfandegas, mandad~ ex:ecatar provi
toria1Jiente p~lo décreto n. 8360 d~ 31 de DG
xembro de i 881. S. R.-Sala das aeulles, 23 de 
Outnbro de 1882.- Duque-E,tr'!d-a Teia:eira. 

O SI\. Pa~Dt:N"IB :-Tem a _palavra o Sr. 
Martim Franciaco. · 

O Sr. Ma.rtiin Fra.u.cllilco ~
Sr. pre•idente, requeri urgeneill a esta augusta. 
qamara para na sess§.o de hoje fa~er algamas 
reflexões em contestação ao nobr~ deputado 
pela Bahia que na. sexta-feira trato a de aa
aumptoa relativos á organi~ação da in~trueção 
superior e especia.lmente oo occupon com :1. 
faculdade de direito de S. Paulo. 

Não venho e:xhibir uma defe$3 do lente a que 
se r eferiu o nobre de pulado. Sabem o paiz a a 
eamara que os prineipios em matetia de rela
ções entre o Estado e a igreja que sustenta este · 
illustra.do lente não são os meua. S. Ex. é 
ultramontano, eu sou franclUDente aepa.ratista, 
attendendo comtudo ás condições de opportani
dado, que são de magna. importancia no aasum-
pto. (Muito bem.) · 

M1111, embora de escola diversa, o espirito de 
justiça me obriga a. decla-rar que a reputaçlo 
litteraria deste dietinet > lente ó boa., sendo t:un
bem certo <t ue é elle tido em conta de um cara
cter illiba.do. 

Não q_nero entr11.r na polemica: tra.vada entre 
a comm1&aão de iostrncção publica e a.te pro
fessor ; limito-me a dizer que o Sr. Dr. Bene
vides é tido d •sie os primeiros tempos do seu 
tirocínio eaeolasLico como um homem intelli
g-a nte (apoiados) e, mais ainda, como uma i.n
telllgen.eia cultivada. (Apoiadus.) 

No assumpto, poróm, que se discute, aou o 
primeiro a confessar que as minha• opi11illes 1e 
ap pro:~:im~m muito mais das do nobre deputado 
pela. Ba.hia do que das do Sr. Dr. Benevides, 
que é de escola eJmpletame.nte divel'la. da 
minh:~.. 

Mas o que me trou:xe principa.lmente á tri
buna foi qae, de permP.io eom esta polemica 
mantida. eom o·Sr;--f)r. Banevides. o nobre de
pntado avanron asserções de tocb o ponto inex
actas rebtivamente ao eJUino na faculdade de 
direito tle S- Paalo. 

O Sa. RoooLPao DANTAS :- Niio apoiado. 
Elle provou com deeuroenlos que 14 nio ae en
sina direito romano, e que a proi:JOaito do di
reit<> romano se ensina o Sylklbw1. 

O Sa. M.utn!d Fli.A.Nc taco :-0 nobre depu
tado em seu aparte confirma exactamente o que 
digo, e 6 que de facto o nobre deputado pela 
Bab.ia a quem ma estou •·eferindo quiz tirar 
uma cone! utio geral de um facto pa.t·licular . 
S. Ex. disse que na genera.li.1ade os lentead:>
fnculdade de dir~ito de S. P•ulo nlo se preoc
cupavam com o ensino das matarias e entre
gavam-se a largas diaserta.ções. 

E' uma !lagrante injusttça. feita aos lente• 
da foonldade de direito de S. Paulo. 

Maa uma asserção .Jest&s não se apreaenta. 
cam simple~ allegações. é dever acompanh>!.l-e.~~ 
com a prova immediata . Espero, para contea
tar taes &$serçõea victorioS11Jiente. que se me 
apontem quaes os lentes da. f:>Culd1de de direito 
de S. Paulo que, em ve~r. de explicar a !Dateria 
c >nfiada a seus cuidados, oecupa.m-.e ~m di.
sertações \'idOBl'JI. Ningaem o fará com van
tagem. 
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E' encto que o Sr. Dr. Benevidea irusiate 
em defender continll3.mente as theses do Syt!a
bus eonte•t&lld_o toJos aq uelles que atacam este 
doeutnento, sem duvida illlpOJ<tantiaaimo para. a 
verdade religiosa, que se pronde ás questões 
eatre o Estado e a Igreja ; ma. deduzir de l.llll 
calo particW.ar uru. co D.Clueão geral em relação 
á faculdade de direito de S. Paulo o por parte 
do nobre depur.a.do pela Bahia uma fiagraD.te 
injustiça que elle prJ.tica, como creio, sómente 
por mal informado. 

S. Ex.,embora nito seja um ancião, ja nlo •3 
póde chamar 11m maço, porque creio que tem 
trinta e tantos para 40 annos. 

O Sa. RoooLPRO DANTAS :- Está. muito 
longe disso. 

O Sa. MAR.Tnl FR.-.Ncrsco:- Então dou oe 
pa.rabena a. V, Ex. e ao nobre deputado. 

Mas em t.odo o caso ha alguns annos que 
S. Ex se foJ"mou, e tendo ido a S. Paulo 
apanaa por motivo da sa.11de, demorando-se 
poucos dias, ser-lhe-ia diftieil julgu do An· 
aino daa diversa.a ca.<leiras desse logar. M"'s 
useguro á. camara a .inexaetidão das infor
mações por S. Ex. recelJida.s e deaa.fi.o 
qualquer dos meus collegMI a. vir apresentar 
fa.ctoq co;J.fi.rmando essa accusação de que og 
lentes da. faculda.de de direit.o de S. P~toulo não 
ae eu~regam ao ensino du mataria• que lhe 
ll!o confiadas • 

O Sa. RoooLPIIO DÃNTA8 dâ a.partes, 

O SR.. MARTU! Fa.urCisco : -Uma. facul
cblde como a. de S. Paulo que tem lentes 
da.-importancia de Rama.lh.o, Justino de An
drade, Falcão e muitos outros, que pod ~
riam um· receio ··leecion&.r em qualquer das 
faeul.ladaa e11ropéas colll grande applanso dos 
homens d& aciencia,nlo póde ser ace1111ada. com 
eua. facilidade : cumpre exhibir a prova im
mediatamente. Ora a prova a.pressntada ~elo 
nobre deputado pela Bab.ia. foi em rela~ão uni
camente a um dos lentes d& faculdade de di
reito de S. Paulo. E' um caso partic11la.r. 
Eua teudeneia da. faculdade de direito de 
S. Paulo para não cumprir as &!las obriga~ões 
é uma.. injustiça que a.ttribuo unicamente a 
informações não ndeJignas recs bidas }!elo nobre 
deputado pela provineia da Bahia. 

O Sa. RonoLPao DANTAS :- E' o sentimento 
da t.oios que sahem dü aea.deznias de direito. 

O SR. MAR.Tllll FRAz;ctsco:- Q11an.do se trata 
da reputação .Iheia. não quero sentimento, 
quero a. prova, Quem aecusa. prova.. O nobre 
deputado affirm.ou q a e em g-eral nio se ensi
navam as mate riu de direito em S. Paulo ; 
-venha a prova. 

A aeeusação não ae reíeri11 a nm lente uni
camente, mas a t.odos os lentes, e é isto q l.lO 
eu contesto, apresentando como principio de 
prova a. nomeada de que gozam os di versos 
lentes. 

E •pr.,veito a oecaiiio pa.ra elogiar o ~Ja.
binete pela eseolha de lentes reeen~e~ente fe1~, 
que recahiu sobre doulores em d1re1to, perfei
tamente prepa.l'8doa p&l'& o eDl!ino da faculdade. 
Slo nomes ~Dhacid4» • utimadol nlo só pela 

sua moralidade como pelo cultivo de aua intel
ligencia.. (Apoiados.) 

Allllim, eu não quiz senão provocar qualquer 
manifeata.çã:o a.companhada. de prova em rela· 
ção ao ensino superior da f~culdade de S. Paulo 
e prestar a hDmenagem de justiça a compa
nheiro• com quem passei uma \"ida de continuo 
accõrdo, esforçll.!ldo-me com ei!ee para. que o 
ensino do direito fosse uma realidade, apre· 
eiMdO as suas relações e muito lucrando com 
o cultivo da sua. intelligencia.. 

O Sa. PRE~IDEll."rl!::- V. Ex. já excedeu dez 
minutos. 

O Sa.. !lúaTm FRANCISCo: -Eu acudo ao 
reclamo de V. Ex. e desejo que esta. regra me 
seja applicada para que o não aeixe de s~: tam
hem aoa meus collegas. Eu vou findar o meu 
discara>. 

Está terminada. & minha missão, e creio que 
realizei o meu intuito sem chocar de mo;lo 
algum o melindre do nobre de~;mtado, cujoa es
forços pelo desenvolvimento da instrucção pu
blica. sou o primeiro a. reconhecer, 0 cuja parte 
imp01'tante que teve no luminOSO rel&torio eu 
SDll o primeiro a applaudir. 

Mas todas as· obras humanas hão de peccar 
por algum lado. O b.omem é por !lUa natureza. 
imperfeito, não lhe e <la.dn ser completo. 
Neste ponto relativo á instruc9ão s11perior da. 
faculd~de de S. Paulo eu cre1o que S. Ex. 
commettea graves erroa. 

N11.da. maia direi, tenho desempenhado a 
minha missão, e a ca.mara vê que não lhe roubei 
muito tem!KI. (Muito bem; muito /Jem .') 

O Sr. Vaz de Mello :-Sr. presi
dente, pedi a urgenda. que esta augusta ca.
ma.ra tão benevolamente concedeu-me na ses- · 
eão de 20 do corrente,· Jilti.'l>".q>r~o;;iltar um re
querimento solicit 1ndo do governo informações 
e chlmandt> a sua at~nção para as occurren
cias que ultimamente se deram em m.i:nba pro
vincia. por occ asião do proceder-se alli ao alista-
mento mili ta.r. · 

O n!lSumpto de que vou occupat•-me e a que 
acabo de referir-me, devari ~ ta.l'l'ez ser de pre· 
ferenoia tl'lltado por occasilo da discussão <lo 
prnject.o de lei de fixação de forças d~ terra; não 
ma tendo, porém, cabido então a palavra e re
ceiando que a ec.esão se encerraase se~ q~e se. 
me offerec~~se ensejo de fallar a reapelto,Vl·Dl.e 
forçado a pedir a. urgencia, de que ora faço 
uso. 

Em dias de Ag-osto do corrente anno, por oc
casião de proceder-~e ao alista;ne~to militar 
em di versa.s pa.roch1as da proVIneJa, e . entre 
ellas nas da. Viçosa, S. Sebastião e Arreptad?s, 
um grupo d~ homens e mulh.~res armados rn
va.diu o recinto d a re<pecti'I'OB templos~ fez 
dispeN&r os membros d 1s junta~ paroehra~s, 
obstsuda assim a que estas pudessem funcclO
nar e se p roeed~sse ao alistamento mUita!' como 
determinava a l$i. 

As &utoridadea locaea não dispondo de força 
para. repellir oi aggrc:ssores e im{'Gdil' q ~!e 
fossem desacatados os membros das JUntas, ti
veram de assistir a tn.lo de braços cruzados, 
deixando que a.quellea, como me .eo.lll!ta que 1!11 
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~eu e;:n alg_umas p~t·ochia~, se opo~assem doa· I Dahi !1. explicação desse pronunciamento qnasi 
hvl'os é ma1s pa.pe1s relatn.~o.:; ao ahst.amento, geral contr.a a. sua execução .. 
rasgando-os a inntilisndo-os completamente. O nobt•e rainistro do guerra. rcsponlendo ns 
Nã~ foi sómente nas p:~.rochias a que me re- cotisider.>çõ ·s add11zíJus J>or. nm dos illustres 

feri que deixou-se de proc~de•· ~o alistamento, deputados pela província do Rio, quando discu
devido á. Opposição deso;es grrrp?s de pessO IS :>r- Lia-se O projecto de lei de íhação de forç.as de 
ma<las e cujas intenções m:J.nif~&tamente hostis terra, Lembrou diverf>)S alvitres para sanar al
hem. se dei:>eavam palentcm· pelos actos que guns defeitos e lacunas que se notnm ne~sa.l•3i 
pral!ca.yam. o quo emb.1.raçam a su~ c:tecução. 

O mesmo s~ deu. segundo sou informado, nas Não é azada a occasião e falta-me mestno 
-parochias de Paulo Mol"eira, Santa Luúu de lernpo pat·a entrat· na apr~cb~ão das ruedilas 
Çarangola com outras d~ proYincia, sendo em lembr~dns pelo nobre ministro e que em seu 
algumas dellas desacal:ldos os meml.H·os das entender melhorariam a lei; a. meu ver. 
juntns, que para n:\o serem victimas da furb po~ém, o melhor alvitro a sog ir seria decJ•e
dos aggressol·~s tiver.~ in do rl >ixa:· seus logores t:u-sa a sa1 reNgação, e si o nobre ministro 
e retirarem-se. par~ isso conco~rcsso f;~rb jtts o.os applausos 

Sendo b.es oct~urrencl~s~ !:!eJU t.:OnLestaç.ão~ d0 do p3it e conqnisl~ria pa.ra. si a.queUa popnlal"i
summa gu,·idadc, le1'adas :J.O conhecimento do dudc a que lodo c homem de estado póde e deve 
prcsideot~ J~ p;·o1·inci~ para <['t·~ houvesse de aspirar. 
pro1·idenciar a r0speit '• o ll)O:';no, se :nnrl_o me O Srr. CAl\ LOS Al'JIO:xso (miaist·ro da yt.!el-ra): 
~oust~ c ro~onlo-1M Je !t~ver huo no expediente -Declaro :~, Y. Ex. que si o p~iz inteit•o pensa 
11a resp:!ctiw sccrctana, e~peltu orden;> afim do mesmo modo. p~rdi pl'.rol sempre essa p~pu-
da soro_m ]ll"Ocn'.'adns as pesso~s que '"~ tmh~m b.l"i.lade. · 
envclndo em s emolh:lllt' monmento ,, havtam . 
obstado aos· tra!Jalhos d~s junto.s. O Sn. ~A~ DE M~LLO :-0 nobre de_pu~~~o 

Não dci:s;oo. d} impression~r-I:le o n:uito 
Sr. presidente, a G:cpedi.;ão d; tqes ordons,!ali:is 
perfeitamente l~g-aes ; pot·qu~nto vejo <J.Ue 
nes.:;a rl3dG àe proces-;os, r1ue se YfíO inst:l.U~!u•, 
fica rã cnvoh"irla grande pat·te da papuh:v;:">o do 
municipio d:1. Yi~.o ~n e d-~ outL\)3 da província, 
o.n:lc é geral a :\\'c,·sib que iusp'ra s ~ru elhantc 
lei. 

O Sn. :ltu1.1'::•mo Co:o;r.\GBll:- E" um cha
reiro d3 proceosos . 

O Sr:.. \'.\l nt,: ~1ELLO:- E:s•} pt·onunci:<meuLo 
l•ostil d:1. po.rt~ da população contt·a a cxe~uçã•' 
de tal lei é.porfeitnm)nte oxplicavel e :1ti c~'tO 
ponto d~sculpnnl; jl)l"quanto, si :tlgumr. lei, 
~· prcst:lentc, l~m nesb pai• levan t~clo cb
mo~J:; c encon ~J·Mt.> ~ 1nais s~ria c vh·n. 
; .:luLa.ncia a opposi~.ã.o, é inconL~-~tf'.xelmentc 
:1. de 26 tb Setembro de !874. qu·~ feliuucnlo 
par .\ o me~ partido foi vot:J.rb qu~ndo não Li:tha 
e !I-~ a rcsponsal.lilitbd~ do po I! e r. 

E" e:sa ttma ld rOI·dadeir:unonte dr.~coniana, 
pois ~p1.1 pisa o ~.~.:tlc~ aos pê3 os s~ nlimcntos os 
ma i~ nobté3. o J a.ffectos os mais pul'JS ; queh:a 
os hços de fam i lia, r,,.~ndo rl·J pai o dehtor 
do fililO, da mulher <t delatora do nurido, iahi
b indo-os. sJb pJn;\ do pri,iío e multo. de d:::·am 
:1.brigo e agaz •lho ao sorteado que procure 
fu~tar-se a~ cumpri:r.~nto do pe•a.lo onus que 
lhe impue a mmnna 10i. 

Crua tal lei jamús deveria ser posta em 
execução neste p~iz. ppoiad t•s . e apart~s. ) 

O P~vo, Sr. nresident~, com Gsse instincto 
•lU4~ fari::isimas ~·ezes o engana 1 comprehendea 
desde logo e com r:J.r.io que essa l·:i, que se 
dizi :t. '"inh3 pôr te: mo âa repugnantea se e nas 
r] IS CaÇadaS Ue hOIDO!lS e estabelecer a igu>l· 
<hrle do im~c:;;to do s:tngue, era. ap,,nas um 
ptesente d·~ grogos que lhe faziam ; viu que 
ella symbolisavo. a viol~ncia e o.t compressiio, 
'iue traduzia urM. olfon.s~ Ms seus mâ!s s:t
grsdos dir-ê-ito~, e constiluix um vQrd.:.tdoiro 
"t;''J."O ·iaua libe~Jaclo. 

peb pl"Onncta do R10, :~,quem a prlDClpto 
me referi, censurando o governo liberal 
pelo não cxccuçao da lei, disse que este 
as~itu pt·ocedb para não impopulariJlar o pal'
·tido. 

Si a~sim foss~. com oireito o partido li
beral, om Y·J~ rle censuras mereceria ou
comias, deixando de faz er executar uma 
lei que tilo formal repuls~ encontra da ]l~rte 
do povo c ainda m:ti8 s e propnzesse a sua revo. 
g:l.~•io. 

Ao coutt·,uio disso. porém, vejiJ qus con
stant;s o reiteradas tem sido as ot·dens ex
pedidas p~!o go,•ern' ~.os pt·esident~s de .. .prO-·-·· 
vic.ci~, pa1·a <(<te façam cxocutar a loi, sem 
quo o me>tuo se preoccupe com as sce'
nas de persoguições c ,·iolencbs que seme
lho.nt::l execução ha do d3.r io.ciar, com a 
an~~chia e l'erlurba~"io da. ordem palllica 
qu e h:~- ele pt·oduzir, r: Min tão pouco com o 
derramamento de s~ng·uc 'l '·tc elb póde occ~~ 
sion~r. 

O Sn. CA!\Lo~ An'J:o;so (,,;inistro da guer
l'a):-Y, Ex. entende que est:i no :~.rbitrio do 
govomo dcixnt• de <::tecutat· uma lei '? 

O Sn. V:n o:; J\h:r,r.o :-Perdão, níío digo 
isso ' o noLre minis~r~ não mo comprçhendcu, 

Estou-me referindo nesta parte ao .illustre 
doputo.do pela pt'OI'inciol do Rio, qu~ se occu
pou desl·l aso;tunplo e fazendo s~ntir que o mes
mo não tinha m;;Jo qu~:r::do affirmou que o go
verno liberal presta \"a-se á responsabrlidade de 
oxecut>r a lei pa:·a nã) impopularizar o seu 
partido. (Cn•,;am-se diversos a1Ja;-tes .) 

Estou fazendo ver que, ao contral"io disso, o 
govemo tem infelizmenlc insh~ido em fazer 
e~ecu tu· semelhant9 lei, não obsbn te os seus 
incou1·anientos e 3 pl'Onunciad.l opposiçâo qui! 
ell:J. encontra da par te do povo, quando e r::< 
d~ve,• ~eu propor a modificaçào, senão a sua re
\·cga~io, o c1ue s~ria rn~lhor, uma vez 1ue 
nfio tem mciô.s c nem jã.ma.is conseguirá. f:t
zol-~ ob~onar e cumprir tal como ~c ':~clta. 
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Mas objecl:W-•é•.i : <la '1"0 meio~. <lc que I Xão temos vistas <I~ c~11uuis tas. z • .lu lutaruuo 
r~cur~os l~nç •r ruão para constituir o nos ao com essa6 rivalidades . . . ' 
~x<>rclto , •• não fór e~ecuh:la " lei da con- ~ 0 <::n 111 . . . . . . . 
~cripç.io ou do sorteio co.uo vul ·~rment • é co- . ~. · . ~'lo:<·.- L:t cu~L• mutll) dmhe•ro 
nhr.cida em minhn p;ovincia 1 t{,. d~ 80- voltnr c nos" I"~ nao" tomos. 
aQ cn nd.:~<tn.tdo rogirnen do rccrut:l.meolo cozu . O Sa. V·'"· .~ '' MELLO:- o odios jJZ'tll'~ 
too~~ a~ s~as scenno de persegui~ile~ 0 vio- ntellte. d~ <h tlorcuç•s ue ra~'"• não I'Zcoiamos 
l~nc•as I quo . nos qnoll'"-ru absori'O ''• não t ,mos cu• surmna 

A is:;o 1·espondo 4uc ti~m~'>:; um l~'H'ÚO lw tÍL1.J IUQh\':JS qu ·~ JJOS ;.,ll.n·ig~telll n i'Hitn.I -u.s, ma.n .. 
officaz o tnuí to mais u·:!.~:·~ p ·:t·:t constituir o t ~~~~~ l~cs <·:.ctcitos. . 
nosso exercito, r1ua l o ,.,_,:_.,,:. ,.;,' :;. (.\ ·.oi" ''os.) c.ult•etnnto, na Europa mesmo. quanto• ela· 

AprclltuoOd par.• cose weiu, c.·c:iud.J·sc co· mo:·cs, rpt~ntc.s ;·cchmaçõ ·~ aâo tem s·Jscit.~do 
mo J:a à c s ·r preciS\l, um imposw mil i I..'\ r '['ar n n ~~;,ne~t-ãil de s~u:mlhJ :ltc lei ? 
:l.nxilio <.1:1 quo tu dosli n ·u!:\ ao ong:lJamcnlo dos :31 outrc1s ~•iio, orno dis~c. os nossos i ule-
\'O !unt~l'io.>. r'> ,~ , ; outras as condi~.ões do no~so paiz, di-

Ac redito quo ucnhur•) cidadã:o se rt.~ :• t:w.i :..o ver>os oz nosso.~ hnb! to" ~ co3tutue~, niío vejo 
pa.g-amanto de ssmelhante imposto. razilo pam s l quor~•· a to:io o trans e sust~ntnr 

Procuramo> olevnr o nl>el n•or.ll c intelle- ~.faz~·· exceut;-r essa !~ 1, pl:mt" exotic:>. qt1·• 
ctual do soldado; fn~·BG d .. e••·•·eira do.a armo.~ Jam:us devP.n amns te,· tr:\n~plantado de lâ. 
urua. llrofi88ão honrosa e digna ; sejam der ida· por:. cá· 
mentt: rctribuidos os seniçOi prestados ~or O Sr.. F& L! CIO oos SA"NTos :- Apeiado. 
essa 1mpo"tnn tc classe c teremos um oxc~c•to · . . 
om çondições dJ bcti' desempenhar ~ 511a no· O Sn. 'V AZ D~ i\l~LL'J:-Por m~LD do vo!un-
llro missão. lttr:a.~o, rep1to ~ podet•emos p~l'feJtamente coo-

. . st1tu1r e org,;mzar um e~crctto , pequeno em-
SeJa clh 3mbor.a p~:lu '.no, .mas '[llC so ~~m· bora, m::~s em condições d~ prestar os serviços 

ponh:. de possoaltdoneo, de C_ldadãoa '1 ue 1t vre· . ~ '1 uc é destiu:do. 
monto se prestem a asse serv•ço. 

Ap pollemos, como d isse, .para 0 voluntari;~to , ~ S!'-· FELt~to nos S;\ XTOs: - Attendendo· se 
'}U•l u tisfaz a todos os;cs requisitos e abraruos asstm !1 vocaçao par" :ts at·mls. 
<!e umo. vcz·miio <lcs.•a l ei impopuhr, quo a t é 0 Sn. V;..~ DE MlHUl:-Certamcnte. 
h :>je não poilde ni nda s :t• exccllt.a.na c quo nem o Esse c:xer.:i to assim org~nizad~ bastará para 
sari j:irnaie. nos g~ra.ntir a ordem e scguranç;~. intema e 

Bamaig, semelhante l ei aind:< é pcior que a mant~r a integridad•> do i mperio. (A.poíaclos.) 
do recn•t-tmento, pois que, niio se po:!ondo s11p· Póde ser insufficiente p~ra nos l!ar<~.nli.r 
por que todos os sorteaclo~-os conscriptos- se contra. uma o.ggressão externJ, é verdade ; m~• 
"\lr~sent.em volu~tnrit~ ·ntc para pr~stnr o ser- no dia em que P.erigar a n~s;:. ind ·pen~encía! 
TlÇ.O que delles c e:s:tgtdo, ler:io muttos dd les. a noSS9. autononua, n !~C dta cada c1dadao sera 
senão a m"ior p~rle, de serezn pe~~o:;-u iuos ; um sollndo (cqwiados) os s eus proprios inte
Cl Ç :dos, como' se &•r. ia O\l\,.-ora co•11 os rec'l'Utt..·s,e !'esse; estArão em jogo e não dei:sa.r!l . da corr.er 
s ·~odo muito pei "' :1 condição dtqucl!es, vi~t·o a d~fendel-os. • 
co :no o racmt" podL\ ninda. escapa~·, não perdi:-. o Sn. C.u1.L?S Awoxso ("~inistl'O du. {ft~erra): 
rl~ toc!o n e•p~rança de pro t•eçlto . ILO pnsso que -M:1s não ha de n1anohrar d ireito. 
o conscripto . o sorteado da lei ele 18i.l, cstllndo 
f.ltal c irremissivelmcat~ condcmn3.<l '• n!o cn.
con.tr lrá :tSylo em p!!.r te alguma e eor,\. victim:t 
,Je lo±:\ a ~orte d~ Yi 1lcnci~s c pcrscgui~ões. 
(Az;oi<l!/0$ . ) 

O Sn. VA~ nr: i\i~r:.Lo : - O que se deu pllP 
occasião da guerra do Paraguay responde M 
an:~.rte de V. Ex. 
'Eu considero. Sr. presid~nte, a l ei de 26 de 

Setembro de 1874 como .\lnta affroub, como 
Es~a l•o i Sr. pres idente, foi, ctlulo V. Ex. umt>. ironia pungente, ati rn<la á fa ·e do paiz, 

n:to o ignor:t, dcv!uamentc apt·cciath no se- porqu~nto nã.o ora aind.1 pass:tdo muito tempo 
n:> do por occasião em que se discuti:\ o rc~pe- que essa. legião de uravos voluntarioa.fiC'ldindo 
cti"o projeeto e sinCl não possuit• a palwm ao a;:>!•ello d:\ patria, haVia com o maior denodo 
cloqu~nte, o verbo i ns pirndn e pnlriotico de SJ- c g:tlhnrdia desafrrontndo a Sll:l honra nos 
v~ira. Lo~o. o illustre tribuno, ,cnauor peb c~mpo> do Paragna.y . 
minha· ;:rovincia, pnro, camo ello o f "-, dizer o 
qu~ cJla é. Si naquella em :rgcn~ia e q u:mdo tão sérios 

Na Eur;>pn, St·. ? resident.e, :\ lei cl:l. conscri- perigos corria. a nossa honra, l Qvaularam-se e 
pçiio pódl ser cons!d ·!r ad:. corno Mccssaria c correra•n em so~ defesa e~sas bravas le~:iões 
me3mo indisp~n.~ ~ 1·oL vi;;to c1 mo ~s nr.ções alli do voluntarios, eu acredi to que si se o'tl'ere
vem-•~ forçada3 " 1: : 1 :~tcr essea grauJ •s ••x.er- cesse occasiiio igual. do que nos li~re Deus, o 
dtos pcrm>nent ·s o :1. r st·1r semllrc prepar:l!las p!l.triotismo dos br~zileiros ain~a uma. vez darin 
para a guerra. qu•; pó:le c :.e1•gir de um ruo- pro;as de. sua P'lJall~. (Ap01.ados. ) 
mento p~ra outro. Assim o e xige a SUõl. 69~u· N:lo ha v1a, porL'\'lt.o, ~eceastdade de ;ec~r-
:·:mça . . . rormos ao ,:et~stavel regtroen da conscnpç.ao . 

. . . (T•·oc~,~-se dn;er.sos apartes.) 
H:. atnda outt·ae causas e 111 te:esses ri ~ oraatn i . . 

di ... eesa qu , .ob•·igi\m alti as nações u. sujeitn-~ Aqt~ella I e.•, Sr .. pre~tdcnt~ , enco.ntro, COI;UO 
rem- se " t> es sacriticioil, catl&Us c i n te•·~s~es j:1 fiz e~nti,r. a. . mats formal epposi~iio e a ma1or 
ess6s Quo n:ro !:!ilitar.~ com t'c!:l ~.::" ~c ncsso rclutanch da pa•·te da popuh~ão (apo ia,t os),. 
J!.lill. · ' [c cu receio· que il aua e:;:ec·ução 'ac:~.r~ete ec~noa 
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deplora veia e me amo o derramamento de sangue. 
(A ,oiados .) 

O governo para !J.zel-a executar em Lodo o 
im :erio Jrecis~r& de um exe,·cito. Os co!lsc.-i
ptOs não se a;>re•enLarão voluntariamente e 
pa ·a prenJel-< s será w i ter recrutar ()rimei
r.unente u•n exercito. (Apoi.vlos.) 

O S!l. Escu.<Hmt.r.!: TAUKAT:- V. Ex.. e1~â 
trata.ud > de '! ues .ões mi li ~.ares ! Eu nio est~u 
ou~indo. (Ha mv.it ,s outros aJJ{Lrtes .) 

O Sa. V A:Z 011: MJ;LLO:- Eatoa a()3Das funda
ment ndo um r quedmento. 

Ora, Sr. presidente, si a. lei inspira tal 
aversão, si o pa.tz uão a q u~r, ~i a repelle por 
es•e mooo, o~.iuda. mais odia.J.a, ainda. mu ia J~
testa.da. ell• se 10rnar.i si ], nç>~or ·se esa • rede 
de proc . S$OS co.u que é ameaçad~ a minba. pro
víncia. 

Si, porém, a.pezar de tudo üso o g~ver11o 

pretende baistir ew sua execu.,;ào,eu pergu11tu: 
de que m"ios vai lançar mão pa.ra. canse· 
guil--o! 

Cum que meio con~a. que medi!a pretende 
em pregar para. obstar q 11& se reprod uam as 
oeeurrencias que"' p:incipio me refed~ 

O Sn. Co:-;;TAGElll :-:-<em o partido conserva
olor. pai da lei, póle executai-a. (Cr1.1~:am-se 
muitos uut1 os ap.<rtes.) 

O Sa. PRESIDENTE :- \tte.nção ; o Sr. Vaz de 
·ll~llo é que a tem a pa.!avra. 

O S!l·. VAz DI: MELL~ :-Aquella bi, Sr. pre
•i~ente, teve ainda a virtude rle tnrnar iwpo
puhr o urgo de juiz de paz. (Apoia-to~.) 

E' as3im que boje em muitas paroehias d' 
minha pr~vincia di.lie1lmeat~ s! enc<>ntra um 
cid •dão que queira prestar-s' a aeeit .r o car:ro 
de juiz de paz para não se vê r obdgado a. eer
vir o;no membro das juntas d~> alistamen tJ mi· 
lilar";·-

0 viga:rio, o parocho da fregueúa, cuja mis
aão é toda de cari.~ade e de pJ.z, ó tam be.u um 
dos me.ubros de taes JU utas .•. 

O SR. FELIC!o DOe SANroa :-lsto é um dia· 
para te. 

O Sa. VAz DE MELLO:- ••• e quer um, 
ttuer outro, tem sido publicamente desaca
talos •.• 

O SR. ·vuliiB.A DJI: ANoR.AD&: - E' ver
dade. 

O SR. VAz D:E MELLO:-... incorrendo ns 
m~srnos, BP.m a. menor culpa, no odio dS: popu
lação. (Apoi dos ) 

O SR. SoARES :-0 vigario ftaa complet'l.· 
me~te deslocado com o encargo dasas func
ções. 

0 S!t. V4z ~i: MELLO :-Em vista de taes 
factos, Sr. president•, qua vão se repro iuT.indo 
8 tomando eeriaa proporções, !'eceio IOUito pela 
manutenção da or.lelu e tranquillidade public<L 
em minba pro\-iocia. ••. 

O Sn. J. Pr.NtM :-Qnejã telll eido a.lterJda. 
em muit\a rregaezias. . 

O S!l. V .u llE 1\h:u.o :-••• e é -por 98!141 mo
ti'f9 qu~ !wj5w W'Vill.do-me. !la 11:1'81)~ iiUe me 

foi concedida, veaho apres1ntar um requeri
meu to pedindo ao governo esclareci :nentos a 
r •a I' á to e chamando a sua atteução p.ra. o aa
suulpto. . 

Com isto parece-me que prest().lhe um ver· 
d.deiro serviço. (Ap~ia1os.) 

O Sa. FzLIClO DOS SANTOS :-E' o éco da 
provineia toda. 

O Sa. EscaAGNOLLIC Tn.u:s.AY :-A lei é muito 
boa; a.ppliq•1o-se a lei. 

Cl Sa.. FELICio nos SAr.-ros : - Poia appli
que-•e á Sa11ta Catharina ; nós lá não preci
samus della.. 

(Cru::am-se muitos apartes .) 
O Sa. VAz om Ml!iLLO:-Sr. presidente, peço 

a V. E&. que me mantenha. a palavra. 

0 S~. PRE•IDENTII!:-Attenção ! 0 nobre de· 
pulado attenda. que o . tempo ~·tá. esgotado. 

O SI\. Vu DE Mi:L~o:-Ma.s V. Ex. b~m vê 
que o• ap~rte;, com 9ae me interrompem, têm 
tl}mado a maior parte delle. 

O Sa. EscaAGIIOLLE TAUNAY:-0 Sr. Alfonso 
PP.nna jâ declarou que ulio pqnha e:n ex3cu· 
çõ:o ·\ lei para não impopularizar o partido li
beral. 

0 Sa. AFFONIIO P1rq11A. :-Não apoiad~. E' 
inteira.tUent 1 i11eucto o q a e V. Ex. me aUri
bu '· Aa razõea d•• nio exe>uçio da lei foram 
d,.das vor mim nesta cua. e conatam do meu 
reiMor1o. 

O Sa. PaEsiT>ENTlli:-Peço ao nobre deputado 
o favor de resumir as considerações que tem a 
fazer. (C ontimta a tr~ca de apartes.) 

O Sa. VAz Dlli !lbr.Lo:-Mas V. Ex. a.tte11da 
que nãn m~ deinm Pro91%'uir; silo verJadeiroa 
discursos intercal~dos no meu. 

O Sa. PRE:siDl!:NTJC:- O• nobre• deputados 
tenham a bondade de deixar o or&dor continuar 
o ae11 discurso ; do contrario não é poasivel a 
discussão. 

O Sa. VAz lll!l MILr.o:- Maa, comê diJia., 
Sr. pr2sidente, receio q 11e esses proce•so' que 
ae w.an Iam mstaurar con~ra. populações em 
mas <a, p o r terem obsta lo a que •e .proceueue 
ao ali;ta uento militar, aCilrrete ·' as ma.is fu
nes~as consequencias. traga.ID aind1 mais grave• 
e •eria. perturbaçi5es da orde1n publica, tor
nando ali.ts, repito, essa lei ainda. mais odiada 
e detetl" ad .... 

Acrea~e que semelhanta meio nãoproduziri 
reSilltado el!ica.2 ; o seu emp1·ego não s tisfarâ 
ao fim que se tem em vi ata. ]liSo poa.ao de ante 
1ui\o garantir á camara., porqututo & o pai! 
intei1·o que s~ levanta cou.tra tal lei, que a 
repudia e protesta contra a sua. ap plicação. 
(Apoiados e n&o opoio.dos.) 

Difficilme11te, portant1, se eneontrar:i juizea 
que pun •m ta~s delictos (apoitdos); ao contra
rio, em minha provinda. rtncipalmentA, muitos 
co1111ider.im easa oppo1ição feita a uecuçlo da 
lei como pe:rf~i~a.mente jueúfiçavel e a.li'lna 
ate eomo wn ael.o meritorio. (N ao apoi&4()1 t 
apartes.) 
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sessão em 23 de 01üubro de 1882 

~ _ Sa. CoNTAGEM : - E ·ses p~ocesaos comti
tulrao uma fonte peren ne de perj llros .• 

O Sa. VAZ DE M~tLLo:- A:li co'llo em todo 
o paiz a. lei ota conscripção e olhad~& como 
uma lei de cGmpressib t d, terro~ .(Cruzam~se 
di.,-,sos opa tes.) 

Mas por que &~saa interrupções da parte dos 
nobres d••putados 1 

Precisamo• dizer a verdade ta.l q 11a.l é, nada 
o~cultar. 

E pa~a. que. procurarmos illudir a nôs p~optiog 
e ao pâ!z, r Jia.tando os factos de mo.!o dive:so 
do que elles s~ paasam 1 
. A lei é detestada por toda a part~ e com a. 
lll8tauraçlto de tae~ processos torna.l-a-ão ainda. 
lllaÍs impopular. (Apoiados.) 

Att9ndo 6. &d\"ertencia d~ V. E:r:., Sr. presi
dente, e não querendo ro\lbar 1113.is tempQ à 
ca'?"':" ? nem ab~qar da ~enevolencia de V.E:r:., 
O!Dttüret algumas eons1derao;ões q oe tinha 
..,nla a fa.z~r a >bre ~ aaaumpto, que eoaailero 
de s11mma unport~ncla para o paiz e termino 
ma~~:d mdo o meu requerimento. (Mui to bem ; 
mtuto bem.) 

Vem á me;;a, é lido, apoiado, po3L'l em dis
cussão e adhdo por ha.v •r pedido a palavr ... o 
Sr. Carlos Alfonso o segllinte 

Requerimento 

Req~eiro que se pe93.m ao !'?Verno, por in· 
ter~e11o_ do Sr. muustro da J 11stiys, as ae
glilmt···s 111forrnações ' 

i.• Si tem conhecim~nto dos factos que 1e 
deram. nas paroclli 1s da Viçoaa, S. Sebastião. 
A~rep1ados, Paulo Moreir.; e outras da. pro
víncia. d~ Min•• Ge~a es por occn.siâo de ro
ceder-•e, em dias de Ago$to d • corrente anno. 
ao aliota.mento militar, factos aquello.s que 
deram caus 1 a. que não se .udesse verificar 
o ref rido atiat1menlo nas ditas p••rocbias. 

2. 0 Que providencias pret".nde t0111ar para 
eviw a. r'producção da ta.e• f~~oct •s e o'•atar 
que s -.J&m victi "as de dJsaeatos os membro~ 
da1 re-pectiv.u juataa. 

Paço da. cama.ra, 23 de OD.tubro de 1832.
Carlos V a: de Mello. 

OSr. ISeraphico ~l4 ordem)re,.. 
q11er G o!Jlem qus a. D.rgenciade 15minutos,qu·· 
lh11 tinhui~, conce~ida. p~ra hoje,e de qD.e não 
póde nsa.r vtsto o ad1antado da hora,lb.e aej~ re
•ervada para aro~nhã. 

O Sr. Escra.gnolle Taunay 
{pe~a ordem) req11er e obt •m uma urgencia de 
10 minuto~ para amanbã.afirn de tratar de nego
cios relativos ao miniaterio da justiça. 

O Sr. Rodrigues Lim.a (pela 
ordem) requer e obtem uma urgencia. .te 10 mi
.nutos para a senão de amanhã, afim de tratar 
de assnmptos reluivos á estrada de ferro cen
tral d• Bahia. 

DRDEM DO DIA. 

Votação do projecto. n. 219 e. emendl\8 reh
tivaa á estradli. de ferro do Cruze1 ro. 

O Sr. Felicio dos Santos pediu 
a. pala~r" p:u-i!. re 1ueo·er .. o Sr. presid.!nte o 
CUUJ pnm~nto do art. i5 L d ~ r•,gimell to da ca.aa. 
em relação ao pr •jectu que se va.i voti r. ' 

Ob$erva que a.o pr(\jecto t.>ra•n olferecidaa dif
feo·eutes •wendaa em 3& disc~ssào, e i ultima 
hora, eme 1d"' que oão sabe mea.uo si a m•sa 
po~ia l~r a_dmittido, ~orquauto 1ersam sobre 
O~J~cto lUietrJ.men~ dlfl'dreo.te do projecto pri-
mitivo. · 

Esse projecto é rel.âtivo à cotlcessão de ·uma 
Palrada de ferro ~em g tr .. ntia de ju1·os por 
parte do governo. ( . .tpn i <dos.) 
• ,\ preeentados e~ 3a discu s;ii:o como emen lati, 

v:er·'"": outros p~oJectoa em q11e se pe<ie ga'll.ll· 
t1a de Jllr.Js do governo p .ra ea&radal de ferro 
em pontos muito dill'erentes. (Apoiados.) 

NãG é a pri<Deira ~ez que de1ta. tribu111. pro
tesll o orador contra este syst ' ma. q ua ae va.i 
a.dorta.ndo abusivamente na ea.=ra dos Sn~, 
d~pllta•!os. (Apoiad>s.) Discuta-se uma mah
:lt ~ e ou baream-se COIIl.J emendas prop·1s1ções 
lntetramente diver;as, que não são discutidas, 
que não vên1 mesmo ao conhecimento dos depu• 
toldos, e afinal enc~rra-ae a discussio do pro
j~ct? prin ip ,) e pa~sa-~c a votar eob·e cou<aa 
que não s~ co.nhece e q>te não tl vel·am diacuuão 
nenhama. (Apoindos e tiparte.<.) 

N;to era po!sivel que o re {Ímento tiveue 
permittido aem llbante co11sa.·. Por algum tempo 
o orador a.crBdi tou q e este proeeBS<o abusivo 
~e b:1se:.v11. em alguma disposição ambisn:< do 
regimento da casa ; ma.s não, o re ;iment.o 
pr~viu a hy ,othesa dessas lorprez;u, e no -.JU 
Aort. 1.51 in~ica o meio rle evital~as. 

Não 6 sus eito pedindo o cumprimento do 
rep:i nento em rebção a mate~ia. 

Entr} as emand~~os .a.,lre~~ntada.a ha duas 
p ropos içõe~ com p~r'ecer da commis~ão de cl')m
mercio, ind~stri.\ e artes, a.ssignll.da.a pelo 
orado • ,e orno relator, e. a. 'l UBe!J não ~ odem IBf 
votadas BéiU que tenham discussio especial. 
tApryi<tdos.) r; como, na opiniiio do ora.do~,~ssu 
propo•içõ•s estito b·~t!ltl !.em nte d·monstra.du 
? ·las rnões apresenta. las pela. couuoinão, nii.o 
ree.eia p~tla sorte dellas e doaejll mesm<J, co· no 
relator d 1 comrniBIIl<>, impu~nar ra~õu que se 
apre•entem eu1 eontrario. 

Ma$ ha. nona te r~ •i ra emenda. cujo mbarqlle 
se tenta veh segunda vez. (Apli~rf.os.) Da pri· 
m~ira vez que na camart se aprssent~n. • ora· 
dor reclamou e o Sr. pre•i i ·nte attenleu-o, 
fazeulo-3 redigir ·.m pr'lje ·to sepa·ado. , 

Trata-se do ped1dfl de urna eonce>&lo que 
ainn~ não teve p~r ·cer nAnhu:n das corumi&sõea 
(apoiado.<). qce não lransi toll por ella-1, e que 
só agora a re 1ne,irn~ntn do oradur foi man4&do 
a. uma eommi<eão q·1e o ora.dor pediu n~o fo-•e 
a Je q_•1e faz part3, porque se lhe podia ter por 
BU•P'lto. 

Foi. portanto, a eommiss:W de Ob!'as publica.a 
que dea parecer, pedindj informações ao go
verno. 

Esta.• inforrnaçõe~ aind:t. não vieram •i roa~, 
e como é que Sê vai To·ar sem diacua ·ito ~l!l'uma 
esta ma teria ! ll "te rn Mio nio si) a. caona.ra 
n~o cumpre o ·regimento COtllO enutora uma 
commi•Bio a>.~a. (ap .• iados), perante a qwil. e•tá 
pendente l!lte objecto. 
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==='""-·····- . ......... _ .. , 
Lour~ muito n Y.•Jh rlo n:iÍJ!'C d·~~; :tt!\rl:> ,• rn·e- ' com os seus :lp:it'Les, t.l:n n .zão nestn ,1uestill• . 

;entando est t i,tb . p .>:-;piO m·>sll' :l- rc;>~r, :tqJ tar . (Apolwlos e ap wtes.) 
muito bem os i 11t~re•ses da s•Iôl- p••o·tinci•l, ma~ · Quando o regimento J>Nhib•, no :lr~. 1-ll, qu" 
ú p1·ceiso que csfas eo<lS:ll! n:'ío se faç.Hll a l!'O· . se :tccitew calcndas cw a-~ discussão q_ue ang
p&U:'d tmentll, mis s~gund<"~ os tra•nit~s do ~1ent:ru a ~es\lcxa, rcforc-s1 sirnplcsw·-!111':!_ :i 
regimento. I .)-' d1scuss:to c o or<;amcnto, p•Jrtanto, n;\ ths-

0 Sn. PRESIIYE:O."TE :-\'. E:\:. att~nd'1 ,1ue a 1 cus>ão de outros p1·ojectos podem-se admit til
discussão está. encerra la, cntret..,nto Y. · E:<:. 1 emcnd ta de qualqao;· na lm·cza. 
esta discutindo :1. mat~ri:o.. j l3a<eado 110 nrt 151, o n~Lre deput~do 'o St·. 

O S F S - . d' ! Felicio dos S:t.ntoa di se tambcm que as emeu-
. a. ELIG!O D~S Ax·ros .-na(). '~ $~.< !seu- i das aprGSCllt:\dns :~os pr.>jcc tos · e m 3• d is-

:mdo nenhum_:~. d;~,~ e.nendas, n.<? dtSCilte o pro- cussão clw ·m ter mn~ d:scllsslio es pecial. O 
JeClO, esta dtsc-:ttn.lo a ma.1tCH':1 de YOt;tr. c. nob~e deputado e:.t:i enganado. Tr:tta-sc no 
par& demoostraçao 10 que está d:zeutlo ' 'al ler t i~i de c e ld an e ~n •od s A , ,. a· · • f5l d · t ( r ) ar . ::> UI I ~S , r S- •- a ,m - !S-0 ar.. o reguuen o e : ssiio · 

" As emend .a oa a.rti~os additi\·os .l'lid:J 'J.Ue cu ·· 
n~ versarem 6obr a o projecto, m:tS estc·udcr.;m · 0 SR. Fsucro oos SA.Kro;:;: - Então em 3a 
on amplhrem a disposição dclle :1o ol.ljecto de discuss:to di~pensa-se t.udo ~ Isto seria um 
igual naturezn ou :l. outros indivíduos, sP.rão ahsLtrd1>. 
redigidos, depois de approvac1os, em p~ojecto~ o Sa. M.\tt.\ l\1.\cH.\D:J (i" sec;·et,n-io) : - Si 
sep~rados parn terem 3a discu~síio o~ screJJ. o no\ln à.;put:~.do lessJ o rosto do art. i 51 d.; 
e?~'L~dos a) .sGnado. As en?Gnda.s ou artLg"os _ad- r~gimento, veri~ 0 seguinte ( li1) : O ti l;:tm 
dttJ. vo~ rela~tvos a natu\alt•açito da e_strang,n:os . s,;,·cm e;Hiaclos ao senaclt>, is to é, ns emendas 
serão •!lclutdos no P~"OJecto t\ que ttvercm stdo 

1
: siio ,.edigiclas em p;-ojectos scpa;·,,dos, ou p::u-a 

oft'eree1dos. " 1 so!frcrem 3"- discussão, quandu s-!o apresentadas 
Uu Sa. DEPUTAD3:-Depois de \'Ol~:.hll. [ :1 projcctos em 2~ discussão, ou p:tr:l. serem "C-
O Sr.. F ELICfO .DJS s.~;nos nã:o tem dllYida em i ~~tti.las ~ ~e~~~o- q_uando npresentad:l$ n p:o

:~.pprova~ as emendolS,comtnnto •tu c cllns tenh:1.m : J8Ctos em 3 d!~cu.s:to. 
3• discussão como manda o regimento. ! LJ.;-o, o qu~ SG c1ncl uc deste nrtig.J é o 

o sa. MATT.I. ~IAcHo~.oo (1• Sdc,·cu1-io) :-o [ seguinte: que es_ta_s omen h s, ~i for .Jm ~P r::·o
srtin-o refere-s~ a ~menllas apt'B>enlauas em :2• ' v:.das, ser1\o rechg;das em pro.)ecto_s sop:J.r;\ctos. 
diac~-aã-c · I par:1. se··cm r •nPtttdas ao sGnad.) , vtsto <'char-sc 

• . l Cill s~ di~cussã:o o PI'Ojec.t1 principal. Po:• con,e-
. O SR:. FEr.rcro. nn; SANTos. ob3c:·,•a 'l.ue c•!t ~· i quencia o noke depnlad•.J não t ·1m :aziio d<! 

dtscus~llO a {ort,orl se np?hca Ost:>. <h;postc-:to Í a.ccusal' à n,esa FOr te!' recebido e~sl~ ~men(]_\s 
do re;u~ento. ~~p-trtes.) . ? ·I e nem pedir q110 elias tcnh:ltn um:1 nov:~ di ;

Qual e o espmto do 11.1:t. do rcg-tmc_nto. E . oussiio, m:1s sim de pedir que s1jan\ cnyia1o.! 
que as em1nda.s tenham dtscusslio c~:ec1nl. ! ao scnn:lo em scpando, o l[UC ali:\~ a mesa 

O Sn.. MoREtn..\ Dl!t R\ll.R.OS :-E na 3" dis-! faria som a. racommcnd:t.çã•) do nobra cl~pata:lo, 
cussão ni'io se podem "pr~~en t:tf o~o:1if~~ ·1ue I porque <i -!eterminn.çiio expres~a do re.~tim en .lo . 

:mgmcntem 1es?en. ! O Sr. Sil-.· iano Brandão : -E•~ 
o Sa. F.II:LIC!O oos s.~~ro;; IJU~ !' I'Cr <1J:Jl:l o _;,;ui pouco D.C!'(l! CCntarei :i. q•JCStuo regimental b 

.lisLinct~ au•i :;o, o ::>r. i·• se~rct>l ;·i o. "~ê.::~.r I ,-,,ntada p~lo nolm; dcput:t.do poi" Minn.~ , ussim 
dD. sua r~c~ub.cci<h lla:,ilid:;..ic e illlu~raçiiu, se como "q<tc fo i hv;~nt •da ~m ~pa~t~ pelo nobr.: 
defendera contra. o aparte do nobre de[lUtado. ! Jl)putdo por S. Paulo, porqae :ll\l!ms fo~nm 

o SR . Pa~:srnP.NTil:.-0 n•,br~ ~e:mt·v\o e.;l;â i p jrfcit:~mo nto elucidadas pelo meu nobre nmigo 
discutindo o pnj:\cto eM emc1\ ias, o ' In~ ni\o \ o Sr. 1• se~ret .. rio .. 
pó:le úzer. {A.por.ad·Js e apartes ) f DÍ>S} o nobre de;:uJtado por Minas que Ri 

O S:s.. F:&LtCIO oo!! S .\N'l'OS observn qne o ! emend:Ls não podintu ser acoita9. 
g. t · eni 2"' d' I re 1men o extge -~ue ;sem _as em _1s- i o sa.. Pnll>IOl!!~TF.:-~u l~mbrJ .a·l nohr : 

cus~? tenham ~~~cussao cspec<'\1, que. seJ11U I .l;Jput:do qu~ não pódo d!scut!r o pr OJecto. 
redtgt las CU! p roJecto separ •do . E o reg-uncn to ; , _ 
não falla. em 3a. di$CU'S.'io, não só porque, como! O _sn. Str.vr,\:-;o fln.\:-;D.\1) :- Eu quer() a pen·ts 
já. di~as, dev~-se-lhes a·•plie~t· :~ discussão a I explrcar· o meu pensan1ento: pc>rquo ·i '11 pllb
{ortio'rí, C•lruo .por•]U '• p ,la razão q•.1e ac <U:t de i l:t1•ras do nobre d~putarh po.1e-se depr •,hen<:\•'r 
dar o nobre d·~putado p•r S. Paulo, eru 3~ dis- I q~<c cn apresentet. nm:l cmen la de s•H·preza. 
cusaito não ,;c p ,d.:m apre~entar () ~tas o ... P.ndns. ! q~at_tdO 11 v~r?ada c que :t_ ~m9nda que .'lpre.;;eu
(Apoilld.os 11 aparte:s·.) ! tet, c u:n ,?r''~ecto [W . ' C:!(ht~ p~·· parc~·>.r ~I::!Jn -

Porttnto, 0 or-a Lo!" perg,1nt:t :J.O nolwc do[lU- . :::v.n por~ - h~, cont~nrlo un\:1 trl~n. utthsstm~. " 
tildo: eetu.s e :\~nd•.s furllm :t.p•esAOtadA.s em 3•: ~~ t:~;nteroen~c r.!clamada · par~ a . mesm·t pr o
discussão! Si foram, a meza não as dcvi:1 ac ~i- ; ''tnc1a. (--1~ Jtarl llS.) O req~or:mento do n_ol.>re 
tar. e. si as aceitou é para que sejam rclli ;riclas 1 d7rutado ~m~o~ta ::1 protcltaçao dess~ med1dll. c 
P-m pr'>jccw l>'pa~:t ll'l ~ t-•nhnm rH~c :.ts~ãro ~ s:,~- : ~~S. Ex.. tns1sto em requerer que seJRm clesta
eial. · · 1 cad,ts as emendas para constituirem twojecto:< 

! sepa.rados, cu apresentarei nrna. r estr ic\.ão e-:~:ce-
0 Sr. Matta Machado (1• s~.;1·e- Í ptuando o prnj~Ct!l n. 197, que já foi appro\-ado 

tario):- Nem o nobre deputado que acaba de 1 em uma discussão desta cam•ra 11 qn~ tem o p~-
sentar-fte, nem o digno oollega. que honrou-me 1 recel' da r<!specth·a eommi~•i\o. · 
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Sessão em 2:-1 de Outubr-o de 1882 505 

0 SR. PRESIDENTE : - Em vista da dispOSÍ
Çli? do art. i51 do regimento YOU. pôr :i vot·<ção 
pnme1ramente as emendas. 
. Procede.se â votação e é approvado o pro
Jacto eom 11os. emenda~, e remettido á commissão 
de redact.ão. 

1• rliscussao do projecto n. 267 rclati110 ao 
estuclante Hugo Le('). 

O SR. UL'rS.~l!ls VuxNA (p~!a_ol·dem) requec, 
e a c 1mara approva. que o proJecro tenha urna 
só discussão. 

. E' lih, ap,ia~a e entrn con,juilctllmente em 
dtscussão a segmn te 

E11~endc~ 

«Igual ÍllYOI' ao oatuda.nte Geraldo Ma.l"inllo de 
A!buquerquc Lima, para ser admittido á. ma
t~cula. do i• anno de direito do Recife, pol" ter 
feito o e:!:Rme-de todos os ?r~paratol'ios exigidos 
por lei. 

«Rio de Janeiro, 23 d~ Outubt•o de f882.
Ríbei•·o de M ene~es. » 

Não llave.ndo qu~m l)Cdissc a pahvra, é en
cerrada a dlscussão, e, posto a votos, e appro
vruio o projecto com a emenda.. 

O p ;oj e~to, aa~im emendado e approvado, é 
1'CmettldO a COLllmlSSãO de l'~da.cçãQ. 

Di<eussão unica. da emo.nda do senado. ~ 
projecto n. 266 relativo á matricula do estu· 
dante João José Vieira Junior. 

O SJ.". Ratisbona~ respondendo a 
uma observação do Sr. Felicio dos Santos, de
clara. que o estudante de que trata o proj ecto 
f~z ~dos os preparatorios, mas doente não pôde 
matrtcular-se. E' um estudante muito distincto 
o aproveitado, que o orador conhece, e é digno 
(lo favor de que trata a. emenda em discussão. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra 
é encerrada a discussão e approva.da a seguinte 
emenda. 

Em vez de.:_que, antes de fazer exame da.a 
matarias do anuo, dsver:i. mostrar·se appro
vado no unico preparatorio que lhe falta -
dig-a-se-que se acha habilitado com tedos os 
p:eparato~ios. 

Paço do senodo em 20 de Outubro de 188~. 
- Barào de Cotegipe, presidente.-Antanio 
Candi:to da Cruz Mach.ado, i• aecretario.
Ba>'tl.o de M amanquape, 2° secretario. ' 

O projecro ~ssim emendado ,; approvado e 
remottido ã commissão de red~cção. 

Contin11a.ção da disc11ssão unica das emen
das do sensdo ao orçamento da fazenda. 

O Sa. JosÉ l'rhR!ANNO req ner o encerra
mento da discussão; e approvado. 

PI'?cede.se ~ votação e sito a. ppro\·adas as 
~e:;Ulntes 

Emendas 

Emendas do senado á proposta do governo que 
fixa a de_sl?eza. do lllinisterio da. fazenda para 
o cxerc!CIO de i882-i883, emendad·a pela 
c amara dos deputados. 
Ao art. 8.• Em vez de 62.451:994$764, di

g~-se 62.469:600$714. 
Ao n. 4. Em ;rez de ~0:000$ diga-se 

15:0.10$;)00. 
''· v.-64 

Ao n. 7. Substitu:1-se a emenda da camara 
dos deputados p3la seguinta-EleYe-se a verba 
~a :·a otcouer-se ao paga.monto do.s pensõe& ul
tlmamente approvadas i .808:335$831. 

Ao n. i O. Sapprima-sc na emenda da ca
mara. dos d •putados a parte relativa ã red ucção 
de 34:103$9.50. 

Ao n. U. Substitua-se na emenda da ca
mara d_os deputados a parte concernente á the
sotuaru ~c fazeo~a. da província. de S. Paulo 
pela segmnte- F! e& elevada a thesoura-ria de 
fazenda da província de S. Paulo á. 1 a cla.sse d , 
1~ordem. 

Ao n. 12. Como na proposta. 

Ao n. 13. Supprima-sG n parte da. emenda 
da c.~mara c!os deputadoR que começa-e a.ppro
vado o decreto, etc., até ao fim; e B.Ol'eacente-sc 
o seguinte-Fica elevada a alfanda <>a d~ cidade 
de Santos, na província d'J S. Paul; '' catego-
ria de i a ordem . · ' 

Ao n. 14. Supprima.se a parte da emenda 
da camara dos deputados que começa-e equi
parando.se, etc., até ao fim. 

Ao n. 32. Supprima-se o final da emenda 
da camara dos deputados, que começa-e ma.nc 
dando-se indemniaal", e te. · 

Av art. 9. n Substitwt·SG pelo segain te : 

« Ficam approyad~s os credites supplemen. 
tares c o extraordtno.rto constante da tabella A 
annexn,na im-l'Ortancia. total de 9.540:981$369. 

:Ao art. i O. Depois das palavras-t.abella 
B-acre~centc-se « annexa li mesma lei. » 

Ao arL i1 e ~eus numeras. Substituam-se 
este a.rtigo e seus numeras pelo seguinte: 

« Ao at·t. 11. Fica o governo autorir.ado 
para desp~nder durante o exercício desta lei, 
por conta dos credltos especio.es constante& 
da t:Lbelh C • annexa , a importancia <le 
24.792:240$898. 

Acrescente-se: 

Art. O governô fira autorizado para des· 
pender atei á q uautià de 150:000$ com os es. 
tudos da estrada de ferro do Madeira e Mamoré, 
e na. deficiencia de renda, far:i. para este fim as 
operaçiles de credito que fõrem nece>sarias. 

Pa~o do seuado, em 13 de Outubro de 1882. 
-C on<le de Bo.ependy, vice-presidente. -An
toniu Canditl,o da Cruz ltfa~ha.do, 1• secretario •. 
-B(!.'J·ao de M ama•2guape, 2• secretario. 

Depois de algnmas observações, pela ordem, 
feitas pelos Srs. Ulysses Vianna e Matt.a 1\f&. 
chado. app~ova a. ea.mara o re:juerimento do 

. pl'imeiro destes senhores, para que se faça. em 
globo a votação dBs tabe!las. · 

São approvada.s as tabellas já pu blieadas M 
Diario Official de 13 de Outubro corrente. 

O Sr. 1\Ia;tta Machado (pela o;·
clem) :-Creio <J.ue 3. d•cisàJ da ca$11: ~obre a 
votaçii~ em globo de tabellas não prejudica o 
requel"lmento que vou fazer. 

O Sa. PaEsmE:srE :-Certamente. 
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TABELLA C O SR. IIL\TT.\ 1\fACAADO :- Requeü·o qu~ n~ 
\"Ot~ção da tabella C se destaque a autorhaçiío 
para o credito especial, que se 1•efe re no JWO-

1ong-:1m~nto da estJ':lda de fe!·ro de Pedro H. 

Ar.&UNB Sn~. Dm•uT.,nos :- Niio ó possi\'ol. 

O S.R. MATTA MAcH.tDo :- Eu peço '!'" se 
·l~staqu~ c tenho J"az:1o de o faze t•: a cama\"" : 
ainda não se proaunciou sobre esta reduc<;iír, 
pl'aposta pelo sanado ú ve~ba. p~dida pelo go
verno e votada pela camar:~. par:t o llrolonga
menlo da estt•;;da de fert·o D: Pe,lro Il. 

OllEDTTDS EBPECIA:ES P.-\.E.A. OS Qt'AE::- O GOV.SlU\0 
t•ODEll..~ FAZER OPEDAÇÕ.F..S DZ CR.'flbiTQ.- J,EIS 
~. :?:348 DE 25 Dt~ AGOSTO DE 1873, ART. 18 F. 

:-;. 2792, lJE 20 nn ounmr.o nv. 1877. AnT. 20. 

Nôs vot~mos a'lui no or,amento do minis te· 
6o da o.gricultura autori~ação pa1':l o govern) 
despender no e:s:ercicio 4.500:000$ de lei. O 
senado, destacando do projecto do orçame~to da 
despeza do ministsrio dn sgl"icultura est~ dis
posição, t1·ansformou-a em um pat·agrapho rl:\ 
tabella C- Cr~ditos espe~ia.es- reduziu: lo a 
'JUnntil. de 4.500:000.) a 3.000:000. A dimi
nui~ão é de i.500:000S, o que em daus e:.:erci
cios pref,tz a quantia de :3. QQ0,00J$0DO. 

E' uma que& tão que toca muito de perto a 
prai'Ülcia de Minas ou antes a todo o ce ntt·o <lo 
paiz que aqui representamos. 

Requeiro que se destaque a vota-;.ão deste at·· 
tig-o da t~bella-C-pm·a. que nao se diga que 
os grandes interesses do centro ligados tiTo in
timamente ao prolongamento dessa vi t fet'J"B~,, 
:fora.m aqui abandonados sem ao menos protcs
tumos c.ontJ'n o facto. 

O Sr. Felicio dos Santos(pcla 
o1·dem):- Desejo saber si cst:i. f e i ta a corr;;c
ção deste engano de algarismo rcferen te a ga
r antia de juros para. engenhos centraes. 

Houve com eifeito um erro ou ~ngano r elativo· 
a 60:000$ destinados 'to rnmal da estl"ad:l de 
Ouro Preto, e eu desejo saber cama isto fica. 

O Sr. Matta Machat1o Ci" secJ·e
trwio) :-A duvida. suscitada é simplesmente 
motiv.<da por um engano da ~ommiss1ío de !"e· 
dacçiio do senado. 

Leis ns. 1904 c H105 de 17 •lo <)uLu~l'O do 187•) 
e 2348 do 25 de Agost'l do 187>:, ~1·t. 2",)>~
ragr<\[lha uni co, u. (). 

illedíção e tombo das ter1'.1s 
que, nos termos dos con · 
tratos 1nntrimo niaea, for· 
mam os po.trimonios esta
bekcidos pMa Suas Altezas 
a~ Sras. D. Izabel e D. I.eo-
poldina e Seus Augusto~ 
Esposos ......•........ _. i8: 000;)000 

Le:s ns. 2348 de 25 de Agosto de 1873. a1·t. 2••, 
par;>grapho unico, n. 3, e 2934 <le 2~ ele. On
lubro de 187!1. 

Constrllcç.ão de u 111 noyo nu
tadoul"O no nmnicipio da 
cõt·te ...•..•.....•....... 

Jl[inistetio da a!ri'ÍCtcllm·a 

Lei n. i%3 de ii de Julho de iS7l,nrt. 2•. § 2" 

PJ·olongameato ch estrada de 
fe1ro do Recife ao S.Fran-
cisco,com a parte sllbstitui-
iln na estada d·t Victoriri, c 
<1"1 estt·ada de ferro da !h-
hia, s'ndo 3.000:000$ para 
a 1• e 3 000:000$ p~ra a 2•. 6.()()Q:OlO~f](Vl 

Lei n. 2397 de 10 de Setembro d•e 1873 

Coneb·ucçiio da eslrach de 
ferro dJ Porto Alegr0 a 
l1ruguayn n:t. ~ , ........ . . G.5L2:10u$008 

Lei u. 2450 de 24 rle SetemlJro <lo 187:~ 

O senado rcj~ilou (I otnenda ela caman quo 
se referia a engenhos cent!'aes, ftt7.cndo pt·cva
lecer a proposta do goYe r no, c n commissito de 
reda.cçiio pot· um engano deixou àe supprimir 
a6 palavras (tê): incluindo-se ·100:0002), q•'·C 
fica o f!O"el'!~O atttol'i.::a~o r; daspanrlc;-. com n.l G:tranlia de juros não oxce-
.IJal"antla de;ttros do 6 °1o a.s comp"nh•as ,,ue rlcntes rle i •; ., ás compa-
astaúelecarcrnengenhos cent>·ae.<. nhias que constr<iem e con-

Quanto r10 outro engano estã elle s:tmdo peb I struircm yias ferrens .•... 
secretaria do senado. Dirigi-ino pot· officio ao 
Sr. 1° secretario do senado, ~ e3tc remettcu ' 
um autographo das tabella s j!i. cor,·ccto. que 
nstã sobre a mesa e que põle s~1· 0:s:nmin~do 
pelos nobres deput~dcs~ 

Ap1·oveitando-me do ens'\jO, dgcbro quo não 
llesistirei do meu requeri:Mnto. O desejo unico I 
que tomo• é não deixar p~ssar sem rc;J:1ro o . 
córte na -;crba. do prolangamon tCJ da estrada do 
f~rro D. Pe lro 11, jã que foi encerrada a. dis
cussão das emendas, e, portanto, não no< foi 
possiYel discutir cst..'l. r~rlucção que fez o 
senado. 

E' nppro\"a.da a soguintn emenda : 

Lei n. 26BJ de 2~ ele Setemlwo d~ 187"> 

Obr~.< p:1ra o :t.h~stec!mon \.o 
d~ ogna · li. C:J.pital do 1m-
poria ... _ .••............. :l. 2.'>0 : 000~000 

Lei n. 2670 de 20 <!e OuL1tko de 187J . 
art. 18 

Prolongamento da estrada d~ 
ferro D. Pedro li, inelllin
rl<J-se 500: O 00$1. t~ara um ra
m al dcstinadÕ a ci<lado de 
Ouro Preto, em Mina~ •••• 
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Léi n. 2687 de 6 de Novembro de 1875 

Garautia dB juros às cotnpa· 
uhias que estabelecerem 
engenh os ccntracs ...... . 167:0(}%000 

Lei n. 2940 de 31 de Outubro de i87'J 

Declaramoe ter votado eontu a emenda. do 
senado quG reduziu o credito destinado ao pro· 
longamento da estrada de !erro D. Pedro ll. 

Sala da$ Scssõe~. 23 de Outubro de !882.
Aff~r.so Penoo.- Va: de ]feUo.-M~I~a Mil
cilada.- M arlinho Oonta!lem.- 'V•c•ra de 
A.ndrade.-J. Penido.-Felicio dos Santos. 
-Soaras. Obras da ostrad;~. de ferro ,],, 

P3o:~lo Allunw ...• .....•.. ·l'>ô: 1-10~100 O proj ecLo, as>im e:neudado e :>pprovado, 6 
remattid? li commissão de rcdac~io. 

liiinistcl'io da f'l:;c udct 

Lei n. 1837 de 'l-7 de Sotetabro de 1870, ar Ligo 
unico, c 11. 2348 de 25 de Agosto de 1873, 
arL. 7". par:.gra.pho unico, u. 4 

FabricJ das tnoedas de uikel 

O Sr. Esc~·aguolle T&.\'l.ua.y : 
- Sr. presidente, pretendia mostra~ á camara, 
u toda n cvidenciõ>., a razão qu:) assi~te ao dii· 
tincto Sr . Dr. Gbzioa, respondendo deste modo 

e de bronze ........ ..... . 
ao nobre deputado pelo ~1• distric.to ~o Rio de 

29:000:)'(}()0 Janeiro, o Sr. Dr. Andrade F1gne1ra; mas 
a~hando-se o nobt•c ministro de cstrang~iros 
munido do todos os do'cumcntos para csc!D.rucer 
tlcvidame1úa esta. quest:1o o p!ltentent• com toda 

Lei u. 23't8 d~ 25 de Agosto d() i8i3, 
art. H, § 5•, n. 2 · 

Prowio não exceueat~ de 50~ 
por totlcl .. dilo aos ua vias 
que se co11struirem uo Im-
pcrio .................. .. 

a. i11divUu IÇilo e direi to que a~sisto áquelle in
tegro. cida.~lio, cedo da palavra. afim de que 
S. Ex. dó essas explic~çõ !s á ca.rnara. dos Srs. 

50:000$000 d~pul:tdos, o se _proceda im~ediata.rn~nte á VO· 
------- ta.,.ão, elo lUá llCII'a que aqn1, no se1o do par-
24.792:240$898 lamento não se esteja ad,·ogando u~a canza 
------- ttne pa.rcç:1. trazer, como consequencta. ~ ca.· 

lote c1ue a uação queira pragar. (Nüo apoia-
Pao;.o do sena.do, em i3 de Outubro do 188"~. dos, apoiadas c rec!amaçúes .) 

-Collde de Baependy, vice-prllsidente.-A>~· Si 0 . nobre ministrode cstrnng~iros não mos· 
tonio Candido da Cn•~ Machado, i • secre· tr:tt' isto, 011 comp~omet to-me a dei:!:e.l-o provado 
ta rio. - Barão de M aillan[lt~ape, 2• sccre- irrccnsavelmcnte. 

ta.rio. Conti:Íma a discllS3iio do projecto n. i90, cre· 
o Sr. Carlos Atrou~o (mi>;istro dito ao ministcrio do imperio. 

da g11crra; l'e!a o•·dem) :.-:-Senhores, armgo de o s 1 •• Lourenço de Albu
ca.rregar com a responsabrhdade de meus actos, q uerq ue ( ministro de estrangeiros) la
..-enho fazer uma dc~aração de voto. menta."' e.usenci:>. do. nobre deputado pelo H• 

DeClaro que voter pelJ< e~cnda do ·senado CJ!l1!- (lístr1cto dõ" Rio de Janeit;o, a q ue1n vae respon
reda~in a verlta ~elstLVa a. . os\1-ada U? ferro Jer. S. Ex. eng.<non-se quando a~seve~u que 
D. Pedro ll . Asstm procodr, Sr. P":Btdente, ha n'este credito um erro do cat culo na unpor
por não ver na emenda elo sptl~do os mcon':c· t:~ncia de 22:0()0$, mais ou menos, e seu enga
nientes que cn~ergou. o ,noore 1• s~creLano. no procede elo jogo, que fez entre as tabellas 

A reduc~<'io nao prc.) ttdtCll. o andamento dos 0 t.s demonstrações. não attendenclo a que na 
11·~balhos da estrnd_a de ferr~ 1>.- Pedro Jl_. por- ultima. estava inoluid l, englobadamente com 
que os 3.500:00<r.) são Rlats '!no sufficwnte~. ontr:1s, aquella quanti:l.. 
par~ :1$ ob~>S quo so le!1h:~m de clfectu.'\r n~c Do que jlediu o go,•erno para socc~rro~ pu~ 
Mll!o pro~umo, e nessa epoca o P_lrlamento r~· biioos G melhoramento do cstad 1 s~n1ta.r10 su 
unido votará q~:~lquo_r IIJVO cre<hto necessmo restam 19:000$: m.o.s sómente em Deze~bro se 
para a sua con~tuuaç~o. . · pode:-.l sab~t· st foi ou não b3~1ante a lmpot·-
. E' esse o l;llllCa m~10 de salnr os 1mportantes tancia pedida pelo governo. . 
1ntl)rasoes ltgaJo; aqnel!a estrada de ferro. A Não J1a !'3zão para se recusar no Sr. Gl&lltau 
rejeição .da em~ndn para .dar Jogar ~ fasão e nm a quarta parte das economias realizadas nas 
recurso .1mpoSS1vel nas ~1rcumstancras aclu,les, obrru; do jardim dn praça d:~. Acel:lm:.ç~o •. por
por mottvos _qne s~o obv•<?S· , quanto foram to:las fei t>1s sob &~;la admm1stra· 

O seu e~a1to u~uco serta C!."O:t.~ O·>sta:ulos ao ção. Não sGcbamou concurre~c~a, · n~o b ouye 
~overno c 1mpedtr a passagem do or~aruento. empreitadas; tudo se fez adnun1strat~\·ame_nte, 

o Srr. PnEsmE:sTE :- Observo a V. Ex. que e 110 Sr. Glaziou, ao sen zelo, intelhgencta. e 
:t. declaração de voto só sG permitte po~ es- integri~a~e de. cat•,,cter se do.vem as grandes 
ct·ipto. oconoml!l.s rcah~adas. . . 

. , · . . . . . . Si algumas obras houv~ssem s1do. fett:>s por 
-~ Sn. C.llU.os AnoN~O (muu >I>O daguena). empreitada. 0 deix,1do economias. o obVlo que 

- Vou :·c;tu~tl-a a escrrp~. estas niio pe:tenceriam ao ~stado, ~as a.u. ·em-
\'êm a mes:~ as segututos preiteiro; DQIS · nas emprelt:v.las e_ deVIda a 

De.:laraçõas de ~oto quautiá eon,·encion•da., quer na. rea.hda;de_ tenha. 
sid~ excP.dida, quer não tenha srdo toda gasb ou 

Declaro que votei peln ewcnd2. ào senado des~endida.. .. . . 
rei:Ltiva i ústr~d;J. de f~rro D. Pedro 11.-Ccu·los . E qu:mto ro1e informar i eamo.1':i dos 

I Sra. deputados. 
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. Vem i mesa, é ~id~ e approva~a. e fica con-~ o nobre minis tro e:tplicou perfeitamen~e o as-
JUnctamenteem d•scussão a sega10te: sumpto. . 

; P~.o licença a V. E". , Sr. presidente, para 
Etnend4 ao P''ojecco "· 190 de {882 chall13l' a sua benevula attenção para di-

. ' ve~s inforRlaçüe< que a =ara pediu ao mi-
Offereço C01no emenda os projectos ns. 118, nisterio da agricultllra desda Abril deste s.nno, 

11\J, 120,121,148, 150,239.240,246, 24í, ~i, em virtude de um requerimê&to que tive a. 
262, 2i0. de 1882, e311, de 1879, sobre creditas haura de apt·csentar, relativo ao serviço postal 
aos _miniateri~s do imperio, jusüça, g-uel'l·a, da ooiuha província. Essu inf.>rmaçõ1~ ainda 
mannh~ c agr1cu.ltura. . a té esta data não fol'Ull presente! ú ca.mara. V. 

Ex. corupreheude que, tratando-se de rcelhorar 
Em 23 de Outubro de i88t. -Jlarti ... Fr,1"- o serviço pbslal e, portanlo, as rendas publica:>, 

â$co. convem que as secretarias apressem as informa-
P rojecto n . ii8, creditO 3.0 mini~terio da. ções pedidas pela camara par:J. (]Ue possumos 

.[u&i~a. destinados á8 rubricas-Justiça da i" ir tomando dellas conhe 'imento e acon;elhan
uJ-.t• ncJa-C!!Sa de detenção e a.sylo de men- do ns me lidas necessariaa. (Apoiados.) 
•ligos-CJ:orpo militar de policia-Gutrda 0,._ Aproveito a. occasião para chamar a. attenção 
~ana-AJild<\8 de custo-Conducção de preso~ de do uob1·e ministro da agricultura, cuja ausenciu 
ju&tiça-Pl·eaidio de Fernando Noronha. deplo••o, pan um facto que se eatà dando na 

Projecto u. 1111, e:<ercicios findos do minis- pr01·incia de Goyaz sobre o abast.ecúnento do 
teria da. agricultura. sal. 

Projecto n . i20, credito ao mesmo ministerio Quando o corpo legislativo deu larg<J. sub-
p~ra-Garantias de juros às estradas de ferro- venção á nav~gaçáo do Araguaya,teve por fim 
Ga.ra.ntia e fiança de juros ás companhia.s orga- melhorar o preço desse genero e.u virtude do 
nizadas na iórma da lei 11. 2450 de 24 de se~ gt·ande consumo que dello ha no alt:> ser~ão, 
tembrode t8i3-Telegraphos. principalmente entre os criadores de gado; poio; 

Projeeto ·n. 12!, creeito s.o mesmo ministerio bom, não obstante essa subvençio,que e avulta
para. a.s ":e~bas-Terras publicas e coloniaação, da., aq_uelles habilantes consomem o sal p ·lo 
do uere1exo de 188i-1ti82. · alto preço de i$ á i$200 o litro! Isto ê m9is 

Projecto n. 148, credito ao mesmo mil'listerio c•ro do qoe o sal que ia costas de animaes ó 
aüm de fazer represenla.ro Bra_zil na e'!:posiçiio transpori.a.do de 5. Pa11lo e Min9s,sendo,portan
proj<~cts.da. p ·la sociedade de ~eographia. com- to, a subveoção e'rn pura perda. 
mercial de Berlim. ~ Peço ainda lic~nça a V. Ex. para., por inler-

Projeci;) n. 150, credito M mesmo minister:o m~dio da mesa, transmittir ao governo dive1·sas 
par;J. ~raba.lhos ncces~rios à emancipação dtts informações de que elle ha. de ter necessidade 
colonns do Est.,do, s1toadas nas províncias do para resolv~r questões que pendem do estudo e 
Eapirito Santo, Paraná, S.<nta Catharin:~ e decisão de algumas das secretarias de estado. 
S. Pedro do Rio Grande do Slll. Recorda-se V .E:>:. de qae em .nma das ~ii.--. 

P.rojocto n. 240, credito ao winisterio da pu.~sadas trou::te ao conhecimento da cams.ra 
justi~a para ae rubricas - Juntas comme•·- f.•ctos graves com relação zl c<>mpa.nh.ia. Leo
ciaes - Despezãa secretas d:.. policia - Ca&ll. poldiua. 
~e d -tenção ~ !lsylo de mendigos- Corpo mi- Comprehendo que o g-ovet•no, e especialmente 
lita.r àe pohc:t& - Guarda. urbana e ajudas de o nobre millis tro da agricultuJ•a, deve ter ue
custo no exercieio de 1881-1882. nec ·ssin .. ~e de resolver com promptidão e o 

Proj -cto n. 246, credito ao ministorio· dt Dl:lis acerta1ameu te possh·el assumpto de tanta 
marinha. p'lra ar, cnnes e obrAs,- exercício de il;llportancia e que tanto nft'ecta os interesses 
1881-188'2. de minha. provincia; passarei, poi!; a. demonstrar 

Projecto n. 247, credito ao mesmo ministe- com documentos aiulia outros fac tos que nece•
rio, para areenaes, obras, munições nava.es sitarc ser remediados. 
frete& etc .. e"'~ rei cio de i 8s~:....i882. ' Deu-se nesta côrte c<J m uma das companhia~ 

Projecto n. 2Gi, credito no ministerio d11. do carris urbanos, da qual foi presidente o meu 
guetTa p:.ra. as rubricas - Corpo de ss.ude e nobre amigo, deputado pelo 3• d stricto da 
hwpital!ll- Praças de -pret e diversas despeue côrte •. o fa~to de distribuiçiio de a.cçlies gratui
e eventuaea, dooexer.eicto do t881-t882. tM , 1d~nhco ao que se d_eu na. comp .nhia 

-Projecto n. 262, credito ao mesmo ministerio Leopoldma, e o governo procedeu na questão de 
para a rnbrica·~ Exercícios findo! . - modo dh·e·so. Do relatorío daquelb compuhia, 

·Pro jacto n. '2í0, credito ao ministerio do i m- de que vou ler alguns trechos, co·•.,ta. o se-
_perio para a ru5rica- E~ercicios findos.- guia te. E' um parece~ do distineto juríscon-

Projecto n. 311, de i8i9. credito ~o minis- solto, o illustrado Sr. Dr. Souz t Ribe1ro (U) : 
teria do imperio para 3 continua.çio do~ soe- «Co.npanMa de S .Cl!ristooao-A ass3mblén. 
carros ás províncias flagelladas pela secca. e gel'o.l, em sessão de 12 de Outubro, ~pprovou 
moleslias epidemica.s. pura e s_impl~.amente a seguinte proposta : 

.,seri completado desde jà o capih.l !I()Cial d"' 
O Sr. Soar-es:~ . _pre,.idento, depois empreu. distribuindo-se aoa aetuaes aeciollis

Jas :p~a.v:raa-do -.nobte-llll0l5ko-de..eat.r"llg.ei.J:GS, tas as 3.~ a.cçll~ ~tante.s, .na proporção rfus 
eu n&da. Ulaho que_. Cl!ljClr -ao -e.redito-:neceua.rio que poaau~re111.. 
par:>._:pa.ll'3-me.nL?-ão Sr. Olasiou. CO!lll~o .«De~Ql'--&llsa. distribaiÇI(o gratait.a? 
~teJa de ~e1to AccÕl'do -em ,q~ elle devesse -.<Par~ mll!l·-é evid !nte que .-ni!O- 'E ·nã:o._por.; 
t:rtl! ~o~r.mi!:~~o. de,; Jr.atcri~e: . "Em ·tooG ~ ca.!lc ·.q'l!ll, nlo ·lJa.vend<l 11.06 e;ttutos diBpnsi;;lto a.l--
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guma. que permitlli a idéa da. ~ratu;dade nem 
poderia a aSiiemblõa de .er.nioa.l-a. eomo' não a 
det.ermin:m e1u termos ; x .ressos nem póde 
a. d"irectoria subentendel-a." ' 

<A emissão daquellas acções, pelos arts. 7• 
e 8• dos esta tu to.i. só h e. luga.r "u1 Lres casos: 
1• po.ra inJemnlsação do r ·ndlmm10 gasto em 
desp,z>u do capitPl, _po~ venda &<•s preços do 
mereado;ZO para prolongamento los l inha; por 
ven.ü ou rateio entre os .. ccion isL•s. aô par; 
3• vara. c~pital:aaçiio da rend.. l tquida qua. d, 
exced•r a i5 •J,, p<>r distribuição aos accionis
taa em pro .orção das que Já. p sauirem. 

« l!:m qual d t sles casJ8 es1ari a disLribuição 
ordena.d .. 1 

c Pela. reda.cção de sua pu·te final, no 3•; 
m'IS pel& clau.sul~-d~s le j~-~m nen_hum, por
que,. ren •a l>qutda nao atttng1u os i;;> •Jo, não 
se wanda. venJer p~los preços do m ltcado, não 
113 trata do J.lrOlungawento dds Jiuhas. 

«Pan> que a dita clau• ula tivesse sentido se
t•ia mister annullar a despe%a. feita com a re
novação das linhas e fingir a existen'!ia em 
c?f:·e d\ ro~r~ecLiva impo>t;me'a, so•mual-a ac& 
dtVJ~endos Jâ ~ago ' e s~p ; or exce lidos os 15 •}o 
meJiante ll'i&e vhanl.asttco p•·oco•so. 
. ..or": •ewel.ba.ute operação é absolutamente 
1mprat1cavel. 

c: 1• .Porque a. despeza (oi feita com sdencla 
9 approva.çào da as<eouiJlóa.; e assim feita. 
new por mHagr~ vulverã o dinheiro ao cofr~. 

c 2'. Porque a Msetllblê t, S\pprovan•lo a d ls
peza. sem dMarmin.u ~ ind~wuisa.ção do art 
7•, n. i, de ~~tlta ? caracter de de•pe1.a. - des
peza. e~traordmar1a -, e como de•p za sahe ..18. 
rend& bruta, em vez de coutituir r enda li
quida. · · 

·• Portmto, a das ui&- desde jâ-e a.-di$1Yi
·lla<içl1~ proporcion i~- são termos qu \ .l!ÃO ~~e 
eonctüa.m, mas ·e~eluem-ae mutuamente. 

cLogo .a d~lib~ra<j'o .é ine:s:equivel por inia-
telligivel. · 

« Nem fora proficuo im;estigat• o o·en•amento 
dos propon.nt6s em sua e:~: osicão de w3ti
vo~. !'Or<iu~ A:ti, r~cord ndo ell s o emprego 
~e parte •lo reoduuento 113. rnno\':J.ção da; 
linh.1s. coR.sider m-n~ como um sac ·ificio co.,t
ro~o e appetlum para a colltp~ nsttçào futúr« de 
prm1ções p:uasda11. 

• Si a.pp liam para o fuLuro. C1tllO admiltir a 
di"tribuiçã_o .gr •tuita d :tele jà 1 E a: a querem 
al9im hic et tumc, qual ê o alcance da~uelle 
aru'll!d.;Y 

·-cP.or esta• ra~õea·acon•elhei uma ~r. e acon
selharei so.mpr ~·à d•rectoria q ua n~o f~ça di~
tribuiçiio·gratuita. Si a mer cnmm~tte.'á u•u 
excesso de matdato, o p~to axces<"> não t'es
pondA o mandante, mas o prop ·io man~atario. 

.,·Essa e a re"<ra ger .I, que o art. 2:!9 Jo 
COO Comm. niio ah~ra. porque só trat · da 
respon11abilidade dos directores par · com a 
companhia. qrumdo · p~em n011 .li:nitJs ·do 
JIWldalo . . 

. cEm..olltros..lermos: 

< 0a direetores 'lU• ultrapassam t ·ea liruit•a 
n:1o nbriga:n e c-•mp,<nhio., e pelo excesso re
spondd ., pessoalment~. 
· ·., Eis ahi: · 

" Em um ~aso ha mandato, de que se póde 
f&r.er m~u u•o. 

« No outro ba excesso de m~ndato, o que 
tuer d1~er que não lu maniato quanto ao ex
ce ·so. 

" ~Pio •lU'• e muito embo~a o .juizo com
mGr_c>a! da i• . va~_.. tenha mand:odo coasar 0 
etfet.tn d:1 ante•mr lnhm.tçãn, Jeve prevaleeer a 
weJtda que :1 dtrectoria a.Joptou , _. 20 de Ou-. 
tubro, e qu · se funda nas consiJe ações prece
dentes. 

« Convir ': e~tretant<>, quq assim o f,tc;a con
star ~os xccton1st.a,, ba e •ndo-se na doutrina 
d l a Vl iO de 1863 uo officio do eog~nheiro nscal 
e !l~ p!'Ot~~to do cowweodador José Antunio 
Vtetra Vetg· . 

" lleat~ maneira re~pondo â consulta verbal 
qu~ me f ,; ft~it><. 

« Rio, 8 de Novem· ro de 1881. - Dr. Joà:; 
Antonh ele Sou:a R beiro. -; 

J<i vê a com·• ra qlle, si a companhia de 
S. Cbristovãa. que tmna. 5 .000 acçõea 1n aer 
das quaes distrib•li>t t .50~, •-estan lo 3.5JO. ai 
e&>~~ co.upanhia, cujo capit oi pert ·o c ia a.os ae
cioaistu. ai nd' as~im não pôue (azer tal diatri
bu_i'!i , COIOO p derb f .. zel-0 U•.na COIIlp~Dhia. que 
f~l a praça 1 lVIlntar emprestlmos por m~io de 
debentur.s 'I 

.o.fact., aendo. mu'to gr'V', eu r:oço ao ·nobr9 
mtnt~trod,_ agrlCQJI.ura que o tome na de.vida 
coustd~ração e res~k• o !.llais breve vos•ivel. 

. O Sa. B.~a1o DA. LsoPoLDt!'iA :-E' grav.i.l-
atmo. · 

O SI\. SoAR1ta :-Peço ainda lic1oç.o. par& 
·apres"!llt~d. eamau algu~ conheci uantoe da. 
companhia L··opoldi·na. que nruvam ·à evideoci11. 
•tUA1ltO ê e,n~urav.l a ·cobrança e.:~gerada ·dos 
fretes ·la' I udla com :.anhia.. 

Tenho &•!"i 111n cmhe 'i1nento (&:wlo) da nove 
gi ~os d l g-~rraf.s vaslas reonetlilos ~esta córle 
i>õ<ra Cat 1g11 z lS , pelos qu •es ~<· compauhi>< -co
brvu o fre:e de 1H>1:2i), No Ri·•·de J .,c. iro 
recebe-se cate 1;'8!19:'0 vindo de Ha.mbur·go, -p•l
don•lo v .·nder·~o a 16$ caoi" J!i!N. i ·upor1 nd:> 
o preço lot ,1 dos gig •s em 144$, pouco •ua.ia i 
do·quo a .im,>ertan~a oo fret • ! 

.Já 'lê a ca.mar ... qu ' oa·fretes da Leo;XJHillll 
elo verJ .. cleil:o confisoo. 

T·nho .a.iDda outN eonhecim>nto dttailo ·'de 
.17 de•t~ me~. de fr te pa ;o por uon 1 -cas••· dest!. 
pr"~· 11ue remetteu p <tn a est •ção de Pre..dio 
uwacaha. emnro peso d' 60 k JograUI.Wl8 pq!a 
•1ual pa~ou 18~3&:1 de frete l E' ·u.n v :rd~.d•iro 
conH~co d •• a g •n ·ros ! (-JI.poir.t•(os;) 

O i.upo-t > do sello que d ·ixa de -~r-a 
cowp:..nhh e:n seus reei boa, e de que já tive 
oc_ea ii.o de trata.r, .é objeeto -~rav~ .• -e pe_ç.o· per· 
m>&S o -a V. ·E<. -paru. cenv.a· -11. •mei&Xl~'1%Jlll 
docnm~!l~.,.. que nAo pade.wderx'<i .e-e!"'at
l4Ddiios ·pelo :uob!'& mi.nia~ro •da.-f."'8U<iR.-Uilli 

.c .Oa di:eet>res ·que ..u!o :ulb'apaasarn te.' 1n . .d,daa fi&}&ea q•>e h , aver da to·n~•r, e '"'i ·::Udo 
limite& obrigam a OO!l1pcLnhie, e, ei a.~· ao mu!llO t 'mPo ouii'O• .·r!Ciboa <!e i-llter111~ 
r~~ & es1:2. · dia.ríoa que l"'))e!Jelll oo.l~~ mu OUlllPf'lli'l a kli, 
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não s~ furt,.udo c.o P"3""'ile!lto <1-J.selll>. E~tes I ~a4íes fai'as a oss:t companhia, ll <[UC Je!'am 
documentos poder.n ser examina os (passa ,;,. c:tuso a roscisJo do convenio cclobrado com esta 
mãos de al!JH!ls Srs dept<tados, (!O l<!dO do provincin, para :1 ~~reeada~,to do imposto~ a cll:J 
e>'aior). dO\• idos. 

O Laopol·iiMnS·'· jo1·n · l du. cidade Ja Leo· 
poldillA e <;•le mer•,ce inLeiro conceib (apoi·r
do;). claoN c,mtr~ :tc~:n:>:mhia em U~l l:dcLim 
puvli~ado em:. Jç Onluuro <lc 18~'' Ui:.\: 

-4.. ..:\. I,;'OlUpõ.J.nhia r .. ~<::; lllúu·Jp\Jli!) ~1, L.;i.'lllJt.:i
lllCD tu Je S~l.Ct.:os. l"lJ~L:; n~o ú~ Lu;n ln ::~. W~!li 
tlm qu,•utid~de safilçicnte pare1 s Llii;L' zc\- :\:; 
e:dgencia;i dos LcmpD;:::; d:-t r;afl·n, eúlll'.l ú publico 
() llOtOl'ÍO. 

Cobra. de nlu2,·ucl d~ !.lll'la uin 8ac~u, por 
mais e.~tr<tgado <JUC sejn, 120 r>., c. a. titulo 
dB baldeação no Porto No• o t!o Cu nua. lllais 
lSO rs _, o que elúv~ o alug·uel a SOO 1':.:~. ! 

« Or,,, a companltia.,receb ·nlo o C>.fé nas os
taçõGs p:ira entregai' uo lüo de Jarteit·o, c co
br~udo o eleva h frete 'l ue colm1, não d;:via 
u1ais exigir Oi:íMH 181) l'~. (f<-U :::iào um;.l. YJl~J_L
<leira extorçlio. 

«A tarifa. d•! seu~ fr·"tes, é COiiJJ dissemos, 
· ·~levudissimn. 

« A estrada de fen·o D. Pedt•J l!Je,-a. 427 rs 
pot• 10 kilog-ramru:tS em uma elttetlsão d ~ 260 
kilo~tottos (do Pot·to Novo a cõrt~) , ao passo 
que a da Leopoldina cobr·a 310 rs 1•or uma ex
tensão :1pen:~s de 101 kilomeiL'Os, desta cidade 
a Porto.Novo. A differenç>< é exc.3ssh'a ! 

« ;\lem disso, e dos 300 rs. de cada sacco, a 
compauhio. cobra do peso do mes no sac~o, q uc 
r.luga, o frete correspondente a um kilo de c:< fé! 
~ Não ha, qunsi nunc·r, nas ast,\çõe.s dinheiro 

suffi.cienle pat·a o suprimento: do que re
sultam ~g-t•andes transtornos o.os entL·egadores 
de caf~. com~ j:i tem sido pot· vezes la>a<io 
:~o co!lhecimento da dircct .H· ia, sem rcsu !ta do 
~;tlisfactot·io. » 

<!. Pondo uc varLe, cotuo não podia c.lcixa1' de 
fa~el-0, os muitos topicoe do t•efet·it.!o officio, 
•1uo e m nado. :~.tLin ánL!o r. <1uestão priucip:~.l, 
mBl'dCúll> dn tt•atauto s«vero repa?O, pela impt·o
p•·ieclade c puuco res, ,cit~ U'IS phrases alli con
!idts. q•t:tnd.> ll':t\~v.nm \'V. SS. com a pl'imeira 
aalol'idadc da pro\·iuciu, ~uperior setllllre a 
toda> e quaesquer npeeciações a.loi\'OB1l.s que 
sobt•e sc,ls nd•'" po~sa.lll f,zer os ps.t•ticula.ros, 
oíleudido< em seus inteL·cs,es; tocarei sdm •ntc 
no po!tlé> em que ~s.;o. comp"nb.'a pr·etende de· 
moustnJ.t' a improcedencia e i!l.juatiça de to,e' 
aecusaçoes, e pede u.lla l'Gpar:t~ão. 

~ R<~es documcn os, d.:,-o já. diz el-o, forne
cidos c assign:~.dos pelos ompreg:~.dos da propria 
wmpanhia., interessados, quand, nada, no> cre
ditas d~sta, l'olcriam s~r nllli valiosos perante 
o g·ove1·no, em ttunlquer outra circumstancia, 

~No caso preseute,porcm.em que eU:!. é accu
sad:>. de faltc\s g·t•aves, com ·rovadas com factos 
iaqu:lridos de fonte< imuspeitas, denuncia~os e 
o~p ' ~tos por funcciounios publicos,q ue j rat·am 
let~L,bdc e zelo pelos inLo.-esses d:~. provincia, 
t•espúl('.Ud(l, sim, os dos 1 articularBs, sem 
obriga~ão de promovêl-os, e na. imp ssibil<dade 
de prej uJical·o~. em vista du s leis que tem~s ; 
esse> documentos p lrdem muito de seu valor, 
senão :ficam de todo annullados, quando outros 
lhes são cont!'l\postos e não podem ser recusados 
C. luz h razão e do hom senso. 

Convém hmbem desde j:i decl 'l'at• que o con
tadot· d' thesoar,tria de fazBnda., Hcnrir1uc 
,\deodato Dias Coelho, q uc sempre roerc:ceu e 
tontinua a roere~~·· a intima confiança dest;."t 

.• , , •... , .•..•. , , ...•.... , , , ... , ...•.. , • . • pr·esidenci.r., peh int'êgL·idnde d · seu caracter·, 
Ora., a companhia, r~cebenclo café e alugando nobreza de ~ntimento~. intelligentê c impnr

$accos, exer·ce verdad•liro mano;•olio, c h:t que\- cial presteza no cumprimento de seus dGYeres, 
:.as de que ella, por c•usa dos pe,simos saccos sendo incumbido di\ intrincada o melinrtrosa 
'JUe empregn, faro :utgmentar as v:m·edtll':ts de miss[o de syndicar da.procedencia d.1s coostau
smJ.s estlçõcs. tes nenunci~s cootr:1. css:. companhia, nãorece-

Enteudo tnmb~m d~rer npt•cseutar a es~'l. nu- bcn, nom podh receber a recommendaçiio de ir 
g-usta cMuara um officio que foi dirigido :1 00111• tirar dos seus proprios livros c escL·iptu•·nção, 
paohia Jlelo Sr.consdhoiro Sant'Anna., qua.ndo mas sim aUwtd~. :1 pro\'~ .. a verdade de5sas de
presidente de Min:..~, s.'\cerJote .!istincLo (opoia- nuncias. 
dos), que póz de [>arte a. brandum de seu sa- E, pois, cal'eco de fundanÍento o reparo, feito 
grado uriaisterio, tal foi a sua indignação, p:ll'a por YV. SS., o.le haver elle se rle,uo~ado no es
l"epe!lir com ouGrgia as phruses imp1oprias <le criptorio cle.>so. compania sómentc. :!0 mi
u.m otlicio que lhe foi dirigido peh' diroctorio. nutos. 
da com9a.nhia L~opoldina. Denunciada. essa companhia de qne, conti-

Consmta, Sr. presidente, que eu leia alguns nuando no S8U antigo comrnercio de sal. dei
trechos desse officio, e os insir11- em meu dis- x·• va, Pm vista do pre~itado convenio. de de
curso. bit~r-se peh importancia. total do respectivo 

Ach1-se o officio publicndo na .1atualid·<•lc, dit•r.ito d~ impo~t11-ÇiiO, o c1ntador da. the
folba. official da província. de 15 de D·>zernbeo de soura.ri:t de f~ze •<la ve•·ificou, conforme as 
1880, e :tone:.o a. elle ~eham-se aH informações in;tl·ucçõ·Js c\ue Li ver:\ c in Cortllaçõos colhidas 
de distiuc~s e honraios cmpr0gados da fazellJa até dos propnos a.gent~; das esLaçõesdessl\ com· 
provincial {!81 : pauhia, ~ue de Junho a Agost.o ultimos havütu1 

e Palacio do govet'Jlú da );>l'ú\' in•!Ü~ de Mina! pass Ldo peb cstr • da de ferro Leo oldit.a !8.000 
Gero.es, Ouro Preto, !~de Dezembro de :!.880. sacc15 d •quel!e genet·o.sem balancete d~ Junho, 

« lllrns Srs.-Pa·so a responder ao officio que jã extstia 11~ directori:1 da fa~enda c das 
~ué, recebido com alguma demora. foi-me di ri- notas d, m::perlição '' COLthecitu 'ntos rola ti vos 
~ido r.or VV .. ss .. co'li a data de 15 àe Novem- a Julho, CG::t::::~ ,,~,~::m~::.tJ :J.!crum d.rropc~\:7J 
b:oo :!ltit:!.O~ nc. !'fi.::~! pl"GC~~.:.~ :l.z~t~:lb ::.:z ::.=~:! .... ! :i::l~CiStG- . - "" -

·' 
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-< Até 19 do SetemuL"O, data em quo atwesen
tou-m2 o resnltado de su:~ commissão. ""d'' 
con~;mya ainda naquelb directot·ia., quando ~lili.s 
era dever dessa companhia rem,tt~r. com as 
nolas do expedição e conhecim~ntos, os <locl{
n:entos preclsos, po~ c~de se conhecesse a qnan
L.td~de de sal qtte dtorm.mentc iü.)porW.v~. 

" R~hti vâment~ ::to nrt igos d ;spachndos como 
0ucon1me~das. ou hagn.gens, o q u.e íormâril- um 
• mtt'o capltnlo :Ie n~cu.sação, não se n~gou ~
e.~n comp~nht:t o dtrctto de assim proc~dcr. 
?Jas, ontretanto, essa .. circnmsbnria., que não 
15~nt..w:~ :tquellcs arttgos do dei'id'> imposto, 
\'em llemonstr~r que, por :~s<itu serem olles 
~lesp:~chalos, o imposto rlei;o(!Wa <b 8er pago. 
mterpreta.ndo-se e~radamente a lei, · 

m~os o do contador dD mesma estrada. Boli\·:u• 
Jose <la Rocha, de j;j da dito mez, com despacho 
de V . E,., R !VIll., P"'r<J. que informasse sobre 
os ÍdCto~ articulados no sentido de e<>ntestar 
uma. parto do relato rio apresen~do a !9 de Se
te.nbro. proximo passado, pP.lo contador da the
so\trartr> de f.uenda., Henrique Adeoda.to Dias 
Coalho, ~nhm " ~onunig~ão rlc que !Llli foi in
cumbido . 

Ao·erC:\ rle dml,os asses ofllcios mandei in
lúPmar n. eonta;bria desln. rcpart;çii.o, qu~ 
n.pt•esent,ou·m~ os Jlm·cccres qnc tenho a honra. 
de submetter fi. illustrad~ consider.>ção ~e V. 
Ex. Re,·,n., e nos quaes nalu me cabe ae
crescentt~r, por ser 'luestilo pura:nent~ de 
fncto. 

Deus guardo r, V. Ex. Re1•m.-Exm. e Revm. 
Sr. con~go .!Mquim José tle Sant'Anna, vic• 
pl'~sidelüe dll. llrovincia.- o direet(lr, nr. 
Jo<é Jfm·i(! da (.'.,.mr:ra Leol. 

« l'or tudo isto viu esta. presidencia que a 
companh1a Leol'oldina. ou seus empregados , por 
l"olelhores deseJOS que nutrias 1m de auxilia~· a 
prOYincia_nn.cobrança de seus impoE<tos,n esta
\"3m P''?Jildtcand' grandemente. rpler tlQla~ 
snas mu1t ·s outras occupações, qne1· 110r mal 
ou tenderem as nossas leis Jise:>.es; c rcssim 
1tsa~do_do um direito s~u, de nma alt~ o sag·,·~da 
"-ltrlbUJção, de promove!', zelal' c defendor os :,;,., CLtmprimento <lo despacho t>rofeddo 11, 
in teres es. d~ prJvinci::~, cuja direrçfio Ih~ foi officio junto. em que o preslrl.mte da companhia 
confia.da, entendeu conveniente darmelhor sys- d11 eE~tr?-da d.' ferro Leopoldina rontelst~ a as
~ema á. ,co~rauça. dos se~s imposto;, e p~tr~ s~rção estampf.l.d.1 à il. 5 do relataria sobre a 
ISSO resctndtn, como era m1ster, 0 accórdo a r1u,~ commiss1ode qu·1 ultim:~mente s1 :>.chou onca.r
me t ·aho referido. regado o contf.l.d.or da th ~sout•aria de fazenda 

«Desta minha resoluçiio, em bor. hora lcmad<J. Henrique Adeodal.o .Oias Coelho, informo a 
j ~ não pe1uena vantagem hn :mferido n provin- V. S. que, não tendo cb~gado a cst~ r<: partição 
cia, e espero continua~ auferil-as. · o lnlancete de .Julho, senâ~ a i) de Outubro 

• Releva aqui menci~ua'' que, afio~!, muito proMimo pass(td.>, co"' officio de rO•>•r.ssa de 2 
tarde jú,depois da rescisã·, a!ludida c da pnblica· rla dito me :r, no qual e qt•e fig~<ra " ta:ca de 
ção do rclatorio do contador Dias Coelho, ci qne 12.000 saccas d~ sal, deu isso Jogar a que elle 
ch~gou ao meu conhecimeuto c1 u~ ess~ comn!l- ~uspeitasse qualquer fraude, vistü cú:uú do 
nhia. havia em verdade M debitado pnr 12.001) exame a que mandou proceder nos doellmentcs 
sa.cca~ de sal ; i'!.o pelo seu offi.cio de 2 d~ Ou- da eompanlün, >tad(t se IUL'Cia colliqido qu" 
tubro, di•·igido ã dir.~cooria da f«zenda, a qt1e i~dicassc ·o pagamento do imposto· sobre a 
acompanhou o balaM~te do mez de Julho. g'l'~nde quantidnde desse genaro i:uportado par.~ 

« _Niio m~nos important. é que ~u coi1$Ígue :c pr1wincia, como os ngentes haviam informado. 
c,qulo segu111te fe.cto, cuja ex_plicn~"io deixn !lO Na persunsão de qlle deviam d.iari •mente 
··ritel'io e JLir.o Je VV. SS: . figurar no~ b:>.laJlcetes dos ugentes,suas relações 

«Anteo dessa directoria se1• cncnrregada. da o lltlõ0s, todo o movitn~nt!) de ia1portaçãodo sal, 
•!Ol.Jrn.nça em questão, pngá.m ã estrada de ferro Yetificou o mesmo contador o q~<c se lhe ha,.,ia 
D. Pedro H, no decurso de 5 me·,es, salvo Íll{or.YMtdo e·,l f!3 c(,• A.g,stoproximo )llTSSado. 
:tl~madilfero.nça pequeM, par.'! m 1is ou p:~.ra E nP.m et·~ possiv 1 qu~ em relatorio con
menos, o imposto re!ativ•J à importa~no d~ feecionado a 19 ~e Setemb1·o viesse elle a se 
30,240 s ···cas de •ai, seudo 2.:'123 de 120 kilos. rMerir :1. faltas encontr~rlas em documentos 
392 de 60, :~4.522 de 30 c 2.003 <!e i5; en..: 'JUO :ünd:t nilo tinharo1 chegado a esta cnpital. 
tl'etanto, depois c1ue tomou a •i ::. :>.rt·ceada fio nas"ado, p:.is, ncs infor.unçõ'"s do qu~ falb ê 

elo impoSl'>, continuando "' neg-ociar naquellc uo> documentos até ontiio e:Iistentcs, julg·ou 
genero, sóm•nte pôde imporL~t·. em perlodo opportuno pt•o ora. rescisão rlo contra-to entrl! a 
'luasiigual, 25,000 saccJ~. ooda.scl~ 30 !dlo~ cada pr.,vincia o~· companhia. 
otma. Ao ler o otlicio do i6 rlo me• pr.>~imo p•ss~do, 

Deus guarde a \Y, SS. -JM(jltim .T 0 ,,: d~ em qne ~ digno. pr.•sidenle da comp~nhia se ;e-
'\ t'An l m Srs. pres•dent e 0 . •;ult~. \"Cll~.\IC'l,;'' contm :t P'OPOShcao do T0oO-

'.l.an 1 ad.- ms. r1.',1:.~~ , L:1ri.o •• c. .... nfes~J que _rui Ie. r:\_do 1 ~;~.r r.,nr ":<-::._~r4 
,.lr·~ctores a. compan h i:< estrad:> rlo (~rrn " ·- ll 1 ' poldina, . · · cnr''l'l' ,\, ~odato w ra ·.' t trn:l <h 111Cvrmaço~~ 

Directoria d(l. fa::awla ,,·a~iiiCÜI.l rle Jli in"·•. 
Ouro-Preto, 11 de De:.:cmbJ·~ rir• 18Rfi 

N. 657.-Exm. e Revm. s~.-Ao receber da 
<ti!"ectori& da comp:tnb.m da estrada de ferro 1la 
leopoldina o officio induso, de 16 de N•l\"GrÍl
hro proximo p~Ra:vlo, cheg-ou-m~ tl!mbern :i~ 

pou-:·o pt·udcnles, pelo •1uo ~ :m lod, o ctdr!~d .. 
n~;ruiri.Ci os lt!\lancclcs p::tr ines e seus 3nne~os, 
;t:TO tea.do cncn;1.tra 'lo rle.L~Io"tYtftí(l nJqumn r7f': 
<,,mclhttntc Oi~'Madaçãn. · · 

Entret1nto, deparando tre~ relaçõe onde fi
guram 2.'>.000 saccns de sal importo.das de Junho 
nAgo<t·) proximo passado, cujo imp•stodas re
llleUída~ em Junho a. .Julho fignr:t. no balan.cot~ 
rle .Tnlhn.n <J1lRl foi presente a esta re.partiç.~o :l 
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8fle Outt<b.-o, concld 'lue o eommis~i ·mvio p<>r I E' c1rto que, no balancete de Jalho, a com
P8;"te da_p,o,·incia j,f~r,nál' t ~"' 98 ~ se< eo- panhia debit .u-se_em 12.0._.0 $•cc:os de sal, mas 
lhtlas ate 1\l d~ Setembro. e a d u·ecl<lrta. da. •'11- esse balancete velll com o o !fie•, de 2 de Ott
trad« Leop'luina.. tendo ~nviado o b~liincete de i tub~o, aqui recebido " 7 do mesmo m ·:, e 
Junho tar liom. n.le deu caus:t :. tl!.o des- portanto, posteriormente. "ii,_o si á informação 
agr a.davel incidente, de que só $erão rosi>onsa-~ llJsta rep••rtiç •o, mas ao vr-op. io r•to.tor io do 
veis s··~us cmpreg.~.dus Sr. Adeod(t!O. 

Releva tarnue:n pondera: uma circumsb.nci~. Si a cum ranhia, com as notas de e11:pedição e 
que naturalmente muito concorre.! p .. ra o, coahacimentos, houvessc,·emcttidot&ocumentn; 
caso. po:t 01~de se CO!t'leccssea qwcntidac!edo sat qus 
An~es de haver esta companhia encet.:ldo as diariamente importa, não s~ teria por ceno 

a.rrõ!caJaçõe; rlos impostr.s p1·ovi nci~es, .,a.g .... , .. a d!ido tão de::sagradaYel incidente .. 
a bua das Olbrcadvrias e:Jviarlae p:ua !'l!inas â Foi se;npre minha opõnião que a companhia 
co up~nhia estc"ad• J u re~r-> D Pe-lr >H; e sei a o devia p~ ··a.r o im;l(lsl.o do sai na ,•.õrte, e neste 
decurso rfe J mei-ro a M ai>, snl·•n ai g•• ••>a senti lo pronunc;ei-me qu><ndo ella. recla.roou 
di!fuença req•tenn., P<V~ mo.is o" m ·nr><,:!.32-3 C.•tnra a directoria. da. D. Pedro H, por faze l-o 
&flecas de.120 nilos, 392 de 60, 34 .522 .te ,'-JO pagar a.Ui es •e ituposto. _ 
6 2.003 da 15 (ora»•I""!I'' S- - A r-.lzào é obvia: sendo ella coRtribuint'l e 

Ayn1'a em um ~il>'lo g•msi igual,e '111l o o~- recebeclora n~ rnes.ao tecupo, isto é, fiscal de si 
stante continum- a compcwhia 'l negocifll" nu tc uoesma. li<:<\ V& s ewpre exposta a suspeitas, por 
gene•·o, SÓ•ll<mte "n"i'' 25.000 saccasao peso mais eneh JlUe ío~::~ n, cumprimento de e3us 
t<nico rt 30 fr itos cad4 w na ! d :veres. 

Do expostt>, q ne em bo-" fe, e se:n pn tertçlio Succedeu, porem, 'l.ue, rescindido o conlrt.tG 
de accusar ou d •f n ler, p ·•d ·. á "' d cd" d~ com a D. POldro 11, dú:tou es -e irnposto de ser 
m inhàs f.orça<, colher dos docuou~nto• e :s:is- Mbr~do peu commi;são, que H se acbac, e 
tentes n esta secção e dos que a esta ac)mpa.- pa.ss•Ju a ca.rgo.cia companhia Leopoldina, n~ 
nh=<m, V. S. ded •zirâ: · sei por qu' razão. 

Que o relato<'io do contador Heo.riqae Adeo- ,\, oc urr.:ncia. que ora se discute. veiu prJ-
dato l>a<eo)u-se no.s inf••>"•"ações d>s po•op~ios varo acerto Je minha opinião. 
ag~ntes da compan'.in, n os tlocumentos re- Qu~nto aos arti;os .lespachados como en com
meUitlos a est t rli.-ectnri-t atê 19 tle Set~mbr" mend cs ou bagagens, não se n~go<l á. compa
"ltim.? e na in(~Jr ~taçáo do e•nprzrr cd. J c!'' nhi,. o direito de "s'im proce !e~, mas essa cir
proDínciet que estaoa no f'o ,·to Nouo do cumstanda. não os ~·enta do impo•to, e .0 que 
Cuah:z. se cJn clue do l'eb.to·lo do Sr; Adeoàato e que, 

por sere'll assicn desp rchados, não pa.ravam o 
ioup'lsto, no que ha•ia caã inleL'pr ,ta~o da lei. 
Cont:do·ia, 11 de Dezembro de i881.!.-Se.-a-
11m Fr1111cisco Gunço.l1les. 

Q11~ o• emP"9~ados da comp•nhi ' Leopoldlna. 
tarrle e a más hora.<, re-,tetl.et"am o balaltcete 
de J v.lh '• e 1" • a diminuiç ·o do imposto do 
sat muito contribctiu pau as apprehens5es do 
Sr- contado• Adeod:.t l . 

2• secção ch rlirectoria. da fazenda provincial, 
10 de Oeze01bro de 1:!80. 

lll•n- Sr. Serafim Francisco Gonçalves. di zno 
cont do: desta dir ectoria - O 1• offi•,ia.l. em 
e x rcicio de chde, Jonquim T eixeir't ile 
S otua . 

Pa1·ccenla contador 

P11ra. delucidar esta questão, ln~t!l. expor os 
factoa como ellea occorrer tm tl se acb:.Ul nu
raJos na vr··sento ":rpnsição. 

O Sr. cont do,- Ad·•ocluto requi8ilou desta. re
P"'rtição que lhe d ·cltrasse q rtanta.s sa.•·cas de 
sal ha\"i:l. a compiahia. Leopoldina importado 
po·.cont,L .l'ropria nos uez·,a tle.Junh<) e Julho 
ultimos. E~a.miu n lo-se o babncr•te d · J•tnho. 
que já existh na reparliç;to, e ns notas de ex
pedição e conh~cicuentos de Julho, nsnhum 
p •gamento e~tc ,nlr~u-,,e fe:tu pe/.1< com•Ja
»hia, e neste 8&0 tido respondo u-se ecn :t3 dJ 
Agosto. 

Verifi~and) o Sr . .. Heodüo , petas inda.g:.ções 
a q" e ,>.rucP.<le01, qtte cl ' J>~nho a A:ros~n hn,·iaLn 
pass. .. do t~.()() l sacca• oie Blll , importada < p la. 
co.cwaahia. inro-iu Jo hi qne a. pr.>vincia esll>.vn 
send.., prejudicada em s •us i n tere ·ses. e con
sign"u o f~ctll em seu relatorio, e1n 1.9 de Se
tembro de 1800. 

Est1 incid .ate deu-se porque, tendo a pro
vi ceia à e MiM s um contrato com aquella com
panhia p•r;L a arrecadação do imposto do s:~ l, 
ch egou a conhe et que a< rellllas e ram d 3la pi
daJas, ha veoo{o n1anrlaJo em c •m•uisaão, p«ra 
in,tuirir deste ne~ocio. um dis tincto official da 
fazonJa prJ''i<lcial, o Sr. Henrique Adcodato 

· !>ias Co •lho. O pa.reeer rleste dist i•tcto fuaccio
na·io che; c á conclusão perfeita de que a com
p:L:l.hia. dnla·oida.va as rend.t.S d:~. provind,_, O 
presi.lcnte. o Sr . con<el!'oeir!l Sllnt',\nM, man
dou res.-indir o c mtrat(): Õhhi :1. i ndignaç4o da 
direct .r;,,, porque o presidente da pro~in ci& 
tinh& tido "co:-ageca de cumprir o •ea dever. 

Lere i tambe•a u •n utigo q <la o honradJ con-
1.1dGr AJeo lAto fez P'l~lical' na· me!ma folb.&, 
••tn sua def:s\, repelliado n insinuaçõas d!L 
companhia L O;JOldiaa, cuja directoria app~
renta\o'a ser inM~ente (lê) : 

O conta.f.or da thesouraria de fo.zRnrla e a 
Co ,.p.c-,.hia da E.tro.dJ. de Ferro LeopoT,
dina. 

Tendo-se-me commettido a incumbeneia de 
•trnn synilicaao.ia aobr, o m;do por qae ia ren•lo 
f~it • " e~:ccçào de direi tos .;rovincia B por 
part ! da cotn;>anhia Leopold ina, n o d >sc•n
pe:tho de>se enc~rgo a<iq•tiri a certeza de qae 
ella, durante o• wez~s de Junho e ll'guintes 
do corrente anuo. havia importado, por conta 
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propria, consideraveis quantidades de sal, ar
tigo onerado com diversas tn:as, cuj"' con tri
buição c percc~ção corriam por· mãos da mesma 
companhia. 

Querendo desde lozo vetilicat· si a. cobranç:J. 
era l'ei ta. com n devida reg-ular·idade, recor•ri à. 
<lirectoria d~ f:l.zenda, Bl.llicitnndo que se tM 
informasse, em vista dos documentos alli exis
tentes, o que constasse acerca da impo~taçil:o 
de sa.l, cff.,cluadn. pela compfinllia no.quclles 
raezes. 

E a respos-ta foi negativa : nada constava 
do balancete de Junho, o ultimo ate então 
reMbido. 

Já a'lui temos um facto da mais alta ponde
ração : esse documento offieial enviado pela 
companhia, esse balancete do me7. de Junh0 
eril indigno de fà; subtrab.ia ao conhecimento 
do figco uma. pat•tc da rend~,não representava. o. 
totalidade desta. 

E qu~l a parte assim subtrahida? .Justamente 
o. quo ella devia desembolsar, a do valor do> 
direitos com que era. obrigada a contribuir, 
em relaçf<o t1. numerosos saccos de sal que h:wia. 
importado. 

Ora, nas thesourm·ias do fazenda, si em se
melhante omissão é apanhado um exactor, in
corre elle logo na pechi de-malversação
p:Jr assim roanifésta.r saldos inferiores aos que 
iUl. realidade devem existir em cofre. 

E neste caso, ao contador, primeiro chefe da 
tomada de c011tas, corre v imperioso dever de 
solicitar, não só a destituição immediata, mas 
!\inJa n responsabilidade criminal do exactor. 

Q~al, pois, o seu ]lrocedirnento, tend) qne 
haveNe,nãocom a individualidade do um pobre 
c obscuro collectol' ou t•ccebJdor de impO!i;to~. 
m~s com umn collecti"9"idade d8 elevada e pres
tigias:>. posição 1 Apresentar-se-lhe curvo, re
verente, genufiexo, arrastandn-se nos abati· 
mentos do mais aviltante servilismo, acobel·
tando-lhc as faltas, trahindo covardemente n 
confiança em si depositad~ ? 

Não, :mil vezes, não ! á. administraç~o. em 
tü caso, :J.O empregado conscio de sua digni
dade, cumpre faze1· o que fiz-dirigir-se desas
sombr.ldamQntc dizendo-lhe: tenho por averi
guada c urgente a necessidade de rescindir-se 
o conLrat), porque a e.:acção por plrte da 
companhia não ó satisfactoriamente desempe
nhada. 

Assim me o enunciei no relatorio de 19 de 
S etcmbro p;·oximo pa,sado, apresentado ao 
Dr. director da fazend~ p1·ovincial. 

Entrebnto, só a 2 de Outub>·o se!Jlti>tte, isto 
é, •ó depois de ter eu le;·nntado !l.qUella celeu
ma, foi que a directoria de fuzenda. recebeu uma 
nota manifestando i2.000 saccas de sal, impor· 
tadas em Junlw e Jullw. 

élles pagos em relação ás soguin~es sa.ccas: 
2.3·~3 de 120 kilO:J"rammas, 392 de 60, 34.522 
de 30, 2.005 de 15. 

Pns~ando a m~sma companhia a ser arreca
dadora do imposto, de Maio a Outubro n penas 
de bit o 11-se ella pelos direitos d~ 25.000 saccas, 
todas ;,,aria,e!mente àe 30 /tilogrammas. 

Do exposto 1·esulta: 
i, • Quo a di~ectoria <L'l fazenda não podia 

n.colher como au thenti cos, valiosos e ina.ltera
veis os documentos que provinham da companhia 
de que se trata. 

2.• Que a renda do sal estava alli passando 
pat· uma con ~idetavel redueção. 

3. o Que essa m~sma ni n.Tuzria:, tão tarde ma
nifestada, provavelmente nunca o seria, sem as 
reclamações que provocaram a r·emessa da nota 
de 2 de Oult~bro, expedida com tal inopportu
nidade, que ncn1 advertiu-se no desaso com 
que foram ahi confundidas as renda• de dons 
eMrcicios di versos, na reícrenci:i dos mezes de 
.T nnho e Julho. 

Em conclusiio : 
Servindo fielmente â causa publica, ew des

empenho da confiança com que me havia hon
rado a administração do. provincia, elevei-m~ á 
altura. de vcrd5deiro represent:tnta da fazenda, 
que não conhecepotetltados, que atira ao mais 
solemne de•prezo 'luac:quer epithetos inju
rioso~ q uc lhe sejl!-m lanç&dDs por quem quer 
qu~ seja, desde que cumpre seu dever, quepe
rante a lei· cham:. a contas indistinctarnenta a 
quantos tenham o dever de prestal·_as, s3m de
ter-se a inqui~ir de aUul"as, medmdo-os todos 
pela m~sma cmveira, gr<>duando o merito de 
cad1 um pcl~ maneira por que se ha no desem
penho dos com~romissos que assulll:iu. 

E esta satisfe.çiio a dou exclusiVamente ao 
r es ;1eitavel publico. 

Sub-chefe de um:. repo.rtiçl(o de fazenda, com 
o grave encargo de vigiar ince<san:emente 
sobre a condnctâ de seus exactoros, nao desço 
a travat• polemicas com actuelles a. q_uem só me 
dirijo para tomar-lhes estreita.s contas de seu 
proceder em relação nos interesses fisc:;es. 
Ouro Preto, 14 de Dezembro da iSSO.-Hen-
rigue A. Dias Ccelho. . 

Ji vê a comara que diante do e :~:posto e para 
sorprender. como (l.indlL o ~overno, quer g:ral 
que1· proyincial, pó1e tratar com uma tal d!re-
ctoria! . 

,\cabo tam!Jem de receber de um distmcto 
ne<>ociante do Presidia, o Sr. Joaquim José 
:r.1,;'nteiro um:t carta. da hda de 15 de Outubro 
deste an~o, em que se me diz o seguinte : 

« A compunhia Leopoldina. o negociant~ tle 
sal. .. 

o SR. FELlCto DOS s.:..~-ros :-Apoiado. 

Ora, eis aqui a mesma companhia, em docu
mento por ella propria. firmado, conf!ssando de 
plano que sell' balancetes mensaes não n>~re
cb.m credito, porque orfio passiYeis de ftttwras 
m.odi fica.ç<Jcs. 

At<Í o meT. da l\Iaio anterior :>. <'Ohran~A do~ 
diteitos do sn.l importad3 pela c.>mpanhia Loo
poldina corria por mãos da D. P<,dro 11, c Olüfio 
obscl"'õOU-M q\10 du Janeiro l\ Mll.io, com pllijUe
na.s ditferenças para mais ou tiara menos, foram 

O Sri.. BAa~o DA LEoPoLO!lu :-Desde o prin
eipio. 

O SR. So.:..RES:- « ..• cx:agera por tal~modo 
o frete que uão <Í possível aos negoci(l.nte.~ com
petirem com alla.. ~ 

v. v.-G5 

o Sn.. B.:..a:\o DA LEOPOLDIN.< :-A companhia 
n!io •tuc.· 'lue particular nenhum con~uzn g~l, 
t>Ot>[U~. desde 'JUC não o fizerem, cll.1 1mpora o 
~~u l're~o. 
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O Su. So AREs: - Pvço no Sr. t~ehygr.oph(l I nlt<u» Ü_<'',llll}lanhia C'._lt·:Hh ele ie tTO LeopoUin:t., 
•iUê t.:Jme no !:L do :tp:>rte elo nobre B:>oão da Leo- \·em soltctl:t t de V. Ex. que tt "'" nJe p1ssar c 
(.Oldin~. i.' lo é, <tue a colllp~uhh nilo quer <)110 :\ssim o r•·quc r.- B . R. 2\J. - 0 doptll:t.do, ]lf. 
nenhum p:trlicula: co nduza s~l ='"~' " fic:w ~v j J. S xo·es . 
·~ !la no mOI'C:tdo e 1m por o pre~-0. ._ P . .i.lfall!l a;;a, Hi de Oulu 'll'O de -1882 .-

Di• o St·- MonlcÍI'o> 11 :1. "u.' cal'la , <JIIC La ,·ul,cm I Smlt]la io \ 'imm4. - Ccr lifico, em eumprimi!nlo 
P·'~O licen~:\ p:tr:t.lr:UlSct·~ycr, o seg-uinte (l ,) : I do dcierimoulo ox~r:>tlol no l"CS~lll!) rcqucl'i-

.,. Yill a ,Jt, P t· csidio. 1:-í de Ou tub•·o de iS:-12 . lll_'"'~o , qnc o do ; l~~t·ho d ~que \ t·n. tn cstn. peti-
lllm. St· . c:<piliio .Jo:;'lui m Pct·cit·a <1 ~ ill•;llo. - <;:10 e do t co~ ~eg11m.tc :_ . . 
Par:t fin) u til, deS"jo, por intormcdio de V. S . « lmporta~<\O, ~:•mcn·o. YlS livre n. 30.-1 
obl.P.r do n.gcate dn. cst:>.~ão d" c $t:';\ da de fc1·ro U•J ~czotllbro d_c i~tg · , _ 
Leopoldinn.., a~ cotnçõc8 do !~L desde n al ,Br ltu•n. • Rto elo J:mctró: ·> de Dczom•H:o •lc 18,9. Dos
rta r c ''erih cslsç'1o, etc. D~ V. S. eLe. - J 0 , _ pacha a compa n_h1:1 o>tt·n.<l a. d-, 1c_uo cl.'\ LeO]lOI-
'J"im Jo.<c M on lei1·,1• dmn, .o que n_b:u xo s~ <b~la~:t., ntdo de Phib-

• . 1 • deh,Ju:l no lu~sr A. Alie Bw·,•IL:w>., entmdo 
"- Sattsfn~o _<•o pcdtdo c.c \ · S · respondendo em·~ de Dczo~nbro de j Si9. Marca : E. de F . 

ao modo scgu,n tc : Lco~old i na J.i<J(j roln:Jtos, conlcnJo : 
. " A compan hi ~ Lcvpoldina, " " cst:l~:<o à(!~l:\ -i'cnuos dé 1~ cla sse para passageiros. 

,-,na, desde_ su~ ::.bertu;-a, ct.n 2) de l'evcre tro 4 ditos de 2• <lil:l. pom p:1.s.>ageiros . 
tle i SSO. >ÜC hoJe. tem \'C!ldtdo ~~d:t. lJ:·uo·:\ <lo 15 di tos :tbet·tos de -l rJdas . 
!lill pelos seg-uintes p t·eço>. S clitos i'~''" a n imacs. 

1::>82. _.. . ... . .... ...... . . . . .. . .. . 2.';.:10:> « Yi<Uma, ng-ont~ do. c~mp:\nhi 1 . Confero 
lb q uelb dn~ Me 27 de .P.Iarço cic I Tudo no v~lor tle 1'2:030.)000. 

De 28 de m esll1o mez ~té ;, •i c Ahril. . 2-$520 com o conhcr.i!>!Oll to d "J nunifesto a.Ol õ.-1.1-16 
De 6 de Abril :t 21 d o Jnlho . . . . . .... .. 2.'l\620 ' 'olumcs, 3 olo DezembrD de 1Si0.- Pinto P ei
De 22 do mesmo nlé hoje. . . . . . . • . . . . . Z.$SOO "·.?to.- Livre tlc direi to> 1.cl 'órJcm do thcsouro 
.. . . .. . .... ... . . .. . _ . . .. .. ...... . .. . .. . . . . n . iõ,, <lo 23 •lc Ab~it ultimo . Alfnndeg;1, 3 do 

Dezembro ue i Si \l. - Ruas.- Sabida pelo co
« Presidia, 17 de Otltul,;o de 1882 . llc V. S . nh~cimonlo elo ml nif•:sLo n . lli 5. - 1.146 Yo-

et c . -.loa~tdrn Per~í1·a rlc 1ll cUo. " lum.;s.- :3 da Dcz~mbc·o de i 8i\l.- Piat o P ei-
0 SI\ . BAR:\O DA L J::<IPOI.Dt:-n. :-Pol' meio xo:o.- P:1gon pob not .1 n . :,19, do corrente !\ 

des se mouopolio lom n comi'~nhh g-rande t•on- qno.nli:~. cl.; s.;is ccn!os mi& 1·cis .te expediente 
d~ . · de ,·.in cu JWl' ce11to. P!·imeit-:1 secção, ;~ ele De· 

0 Sn. So,ml':s :- 0 1·n j:\ vê :1. c~mnt'!l. que 0 zcmbN cl? 18i0. - G9m~.~ Braga. -:- Ao Se·. 
priweil·o preço foiJc 2$400e acha-se jl! e1eva- S<l:J.t'cl!\:ruoo:- Sm~pa·~ l_ " "'"" · - l l g~:t.~'da , 
c1c> n 2~00, c sabo De us omdc i •·:i · p arm·, tle o Sr. l:•·nnc:~co t:u•z da Stl:·•t. - Srtlamm:. 
modo que n companhia Leopoldin:J. qa et· de Confeu c dei sn~1da "', 1.14u vo lum~s, em to <lo 
f:1c to l•lrnar- s e um Estado no Estado. P.' ne- Dezembro d·; i8tD.-Z<.·a>~C '·"o Lu z:; ela S ;lW<· 
cessario muit..-.. ene rgia da parto ·do go\'orno -N:t.d~ m:us ~onst:L do r ,,_f<Jrido dcsr~cho, et.u 
para que el b c11mpra seus d\!veres, para que fir1uez~ do qu .• eu, Aut~Uto!'O<~ ro ) .. a7-, __ e_s~r~,:-__ 
não seja assi111 prej11dicial aos particul ares . ptura;1o tlesla :llfalld~g-': <lo Il.t~ d .' Jancu·o, 

_ passe1 ~ presen te eerttdao nos 11 d1as do m ez 
O Sn . BAR.\0 DE L EOPOJ.ot:u :-E d<lo nossa de OuLullro de 1882. \'i sto. :Uaceilo.- Pagou 

p:lrte tnmbom. 3.$500 de sello. (Assignndo . )- Alexand>·.: .4. . 
O SR. SO.Ul.ES : - ••. o do publico lamllcm . 11. S . >) 

P eço a !\tten~:'to de V. E" . , S1· . p1·csidc nte, Apresentando esto. l ist:L a um en~enheiro 
para este facto . V . El:. record!l.-so o·, p;·o- d~;tincto, alio :IVnliou o m::>.lcrial1u imp~rtan
\'avelmen tc ba do t~r lido u:. imprenm n de- cia <lc 1.00:000.;: :t. companhia o computo11 :tpo
clara.ção do p1·~sidente da Com!"'-ub.ia Est:·nda n:B no \·:.lar de 12:000$ c p:~.gou sómente 
de F erro L eopoldina de que l~\' Oll á cas:t de GOO.~OOO . 
correeçio um pobre desgr~çado q ue :>ssuroiu " Ora, c ,. nã:> (jUOrv ecclcubr em rcbção !\OS 
l'asponsabilid:t.de de um artigo q n" f •i public:t- iü:l:OOOS ; tomarei apcn:.~s a saguin te cif,·!l. : 
do no Jor•~tJ.lM _Com.mc>·cio, asse\·~rando <iuc -1 car:os ele !• classe a 6:000í; . 24 :000SOOO 
a companhia hav1a deft•:tudado ll:'- alfan,le;ra tl:l 4 dito~ de 2• dita. a 3:000.):. 12:000:(;000 
corte . a ren~a do Esl';'d?. Ser_vmdo-me ~esse 15 ditos aberl.o.~. ~ 1:00()$. _... 15:Doo.;."o00 
propr10 art1g?, ma!ldet tlllmP.dtat&m~nto ~' a l- 8 tl it~s. 1-a:·a aui,.1aes. .. . . . . 8:000$000 
fundoga da cor te tU'ar a colllpete:llo cer t1dão, · ___ ·- -

50:000*000 que apresento ãcs.sa, e pi)ÇO liconç·c pa1·a tran
scr.)Ve t· no me u <liscurso . V. Ex . St·. J.lt· .,si
tl cnte, C(lnhcce llem as l eis d:-. imprensa _ F:tcil 
e l~var á cadea um responsavel, embora elle te- · Toatnnc.io P·>• ll:\sc cs~'\ <t<~•tnLi :l 111m os 
nhn dito :-.verdade . ],' o c ::l.SO de cp1e sa tr;\ta, 5 "/• do CX JJ Cdt•>_Ill~, a CO:l\ :lnnhia devia pag:t.t' 
S!não vej a-s~ a c~rtidão (M): a S?~tm:l. de 2:?;>0!;' . . 9riJ. , t e1!do J>:1go a ~om-

IIL E S lh 
. . pannl"l apenas !J!JO,;, Ja se vc qtiC o t hc;•ouro 

" u. c •:<.m .. : · cons ; etro tUspet.tor d:t fo i lesado.. . · · 
alf:~.ndeg.1. - O ::tha.txo asst:;:na lo. precisando . , ., . 
ele uma ccrtid:to do despacho f~i Lo nessa al-1 O ::liL. \ .\ 7. u::: llh:J.T.O :- E multo . 
fancle~:l., tlc <li versas n1ereador iM ,·indns de O Sn. So.\l\Es : - •... dl! 01ul o ti licito con-
Philadelphi:~ n ú l•.i ga'' :uMricano A . Bur- clui• ,1ue 1) pob re cl~S:{Mlç:vlo <Jl10 •lisse n YCI'-
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th<l•),~ão_ d<;:•·i~ estn r na cot·rccç~o, e sim _alguem I Os <!opu lados provincia ' S devem põr~se so
()m lo,:u dolL, porque ollc n .. o dclaptdou em brancc!ros a estes cmoenhos não attendel-os 
con~a algum~ _a reu~a. r_ublica . (Ap~n·tes. ) I e lT~~r do bea1 esta/ da p~avincia , que ê ~ 

.l,. em cu,!.\ oc..,a st~o mo rofon nest~ ca- cs~enc~>l, csquocendo-;;e da politica ap(>.i~o
m~'''' a dou• oulr0s despachos d~ comp~uhi~, nad:~. (,1po iados.) 
pa•·~ m?strat como c~h calcnla C)IDO lhe aprn~ A :t<sc:nbléa JWOI'incia1 d.~ l\l in ' s dove, de 
os d1rctto; de expcd>ente. p1·cfew1cia a cs~s divi~ões ' o subdivisões do 

Esta.beloccl'ni.a~OI'O. a scg_nint J c1>loStt'I.O, q 11c mun_ic!pio;, comarc::~s. e . rr~gl!~z~as, tra tar da 
o nobre St·. mtmstro d~ lt.Lzeada l'Caolvcrà : m1nnms lr,tçi'ío à~ pronnct:t, pt•mctpalmcutc dfl. 
~cndo a C?mpnnhia Leopoldina desviado dos co- pnl'tc ecot:omic:\ e fln~nc.ei t·a. (ilJ!oia.d~s .) 
Ire~ pubhcos cstn qu:tntia e outras, é 011 nlí'> é O credtto :la provmc1a tem stdo ate o pra
oby>$':tda. a resLituil-as '! Si é, peço ao nobre sento gt·ando; mas relo cuninho que vllo le
l:llmstro dn bzeHd:t que n façn ont:·nr quanto vando as fin:mças, c b·)m natural q•t·l em 
nn tcs para o thesout'O. muito pouco tempo a :l8>cmbléa pl'ovincial de 

O Sn. V.\7. lJll 1\ii!:I.LO:- Verifi a<l , .1 Mi:l~S te nh ~ de. •·e,mir-'l!C par~ tomr•r pro-:\-
olla é obri~ad:t. . c 0 0 ,a~; o, •'7nr•n• no. 111tml0 de acudtr :.>. um grandtS• 

" stmo clefictt que se esta preparando. 
O ~R-. SoAnF..s:-V. Ex., Sr. pr>sidentll, h~ de · 

ter h do lambem no Jol"nal do Co>~lmtr.;io a A nssa:nhl e:>. pr;)vinci:ll de minha provinci:1 
dec_l:l.rJ.c;i'io que f.~:t. 0 meu nobre c distincto csqne<:eu->c de que tem sobrecarregado por de- · 
a.m1g-o, deput.~do po~ .1\Iina.s, 0 Sr. B:u·í\0 ll L llltl.ÍS os cero:.cs com impostos po~dos que olles 
Leopoldina, e outro3 c.walheiros da r.ona sc1·vicl:~ não póde:n support.~r · 
pela companhi:t Lcopolclinc.. O Sr, . FELICio oos SA:-;ros: - ApoLulo, qna5i 

prohibitivos. 
O Sn. B.m:í.o 1>.\ Ll!OI>OI.m:o:- P~~o n pa.-

hn-ra.. O Sn. S:J.\l:?.s:- Esquece ·se de que, vivGndo 
~SR. AFFc:<s() PExx.I.: -E' 11111 ~ deduraçí!o os habitan Le> da p1rte alta. dn. provincia dj 

lllmto gTaYe. l\lin:.>.s 'lu::.si da ind:nt1·i·' pas tOI·i l, o imPJ~_s~o In! 
sal ó Yex~t)rio c sobr;;ca!"l'egado por di!Diais. 

O Sa. SoAnlls:-U~liug·na.!!em dcss~ decla- (11poi«c/O$ .) 
ra~.ão V. Ex. deve conclui~ -n indignação de 0 cl'iador <k g~-lo nc~eissitn ,]0 sal em !1.1lun
que se ach~vnm possuidos aqu~l\es <l isl.iilCt~s danei"; par~ que sohl·ecarregsr ainda. m~is 0 
Clwalheiros, <JUC não foram mais à l qu e orgão~ s~l, com g·l'avame ,l,s ·polmn Cl'iador es '! 
da populaçiio inteira, quanto á mRneiJ·a p~r (,lpoiwlos .) 
que esti proc·3<londo a companhb. Lêopoldina., Eu in·rocMci a atl~nçiio dos menll compro
eobt·ando ma.is i!) "/• nas pas•:tgens c set·vindo 1-incianos, membros d:t as>embl<ia provincial 
cow carros pc3simo~, inHnundos. ao passo 'tUe a de Min,.s, p!tt~\ recorJ,tr-lhes que ;]c 1835 3 

__ _.::li;.::n:.:ha. ostà c•Jmrllct!tmcnte cstragncl:\ c as estn- ··! tt!Úl)J:'ll·Se alli da inslruc~ã? pul>liC<l. e dn 
çõos mt''Il'>1meuto mal sli'Vi<!ãs~óiilsornço ad minist t-a<;-üo, cmno n:\o acontacül cm""JIBrttr--
muito irreg-ular, como tornou bem cl:l.ro o nol>re · · 
deputado por Santa-Cathnrina, o Sl·. Escra- ma outra l)l'OVtncta. . 

- - gnol!e Tnun:ty,. comç_ ~la.lor.cla._cammis~~o_.fi.~:. -"~º-~.n:Ymm.1. DE ii;<onADE _:- Semp•·~ se di~-
callh comp:>.nb.ia . LH\g'mu pclcntmut• tL tnstt·uc~.t\o. 

J?esdo qu•) as recl:>.moções cout<' 'l. :\ ccmpa- O S"· So.JARI!S :- T~nd'?""sc _sentaf~o. nas. c.~dei-
nlua. Loopoldina tem si uo formulad:ls ncst...~ t 1·i· r.1s daquolla :<.SSCmblea ctd:l.daos d~stl.ncttEStmcs 
bnn:.>. com documentos que são immodiat~o.:c 11 tc ~o:no Theophilo Otmni. Barbos·• ~ Ber~ardo ~e 
"L""oscntados, ct·eio que é chegado o momento Y:tsconccllos. D1as de c , rvnlho, ~··queu-a Le~
do nobre ministro d:l :1.~ricultum tom~r as pro- te, Cruz Machado·c outros, a moc1dadc que ho.)il 
vidcnci:ts necess:t!ias~ entro ollas ordenw o f:\z parto (b.qu~lla c~rporaç:'ío deve. p~ocurar 
trafego mntno c om a oslrnrla de fei'I'O n. Pedt·o i mit:~l-os :tdmmtstrnn•,o I.Jom a pt·ovlnelà e es· 
li! a.•sim romo .to illus:·r:~do pro~id•lntc de • 1 v.~c~nd~-sc da pol ítica ferre nha c p:1rtidaria. 
1\linas ruloplm" :ts f!ue _forc:~l de mi$te1' p~ra qno · ,\ poliLic~ P"'li<h "i:t n·:o nos !d~::~ula ·et;n 
3s r.~n·lr.s d:. l>l"<Jnn: ·la se.J~m ~c~utel~d~s, c a coust\ ai.;uma, principalmente:. pol ll\\'n a.p::u
pt·ovu~ma:r~~5:t ser m~~mm1.~d' ~o uma sommo. xonllll:l l<'i)Ot<!do<); " p~liti ca deve s~r .a da 
llllpor:nnt,sstmn.. quo L•t desj>endltla com a sub- "tmil\istr:tção; c 011 1?~<;0 :ws meus dn tmetos 
vcnção kilmnetrtca . comprovinciano,1, muito dignos macabros d·• 

O Sll.- V;..z JJE ?lb:r.LO :- O n;,brc c1 ~putC~do, us~ ·unblóal"'ovincial,[PM',t tomar em o exemplo 
tra~ondo 0stos f::tctos (1.0 conhocimcut:~ da ca- da provincia de S .. Paulo .. Em~uanto a.que!llJ. · 
rual':J. c do p:ti~. p~osta \llll ,·cl 1vanto sa,•viço. provincict t ' m d~d? garan tia de juros a suas ~~-

0 s s y · S · tt·adas do ferro 1\hnns te1n dado subven~õe~ J,t-
• ~- 0.\!1.1'!.>:-:- ··~~ l~c~mn~t· , :· · ~~·~.st- lom; Lricus a lo~gos [ll':l.ZO$,e o que tem succedido 

"!dc11 t., .com um. :'Pl?- ll•J ,, .1ssc.n1Jl , L p1 OHn- é tta ~ provincb de S. P:\ttlo j:i e~tã recebendo 
~1al <lc IQlli}H\ p:·o1 11wut. . q . 1 1.. 1 cn• uau\o Mina.s Vl.\i 

A as~o~,IJléa pl'Ovincial <lu lllinas I em sido .)t~r:J~ '10 
:t ~~~:n,~:r_o.~ :~~ ad~ "~~qilludidas 0 ru •s-

(IOr d•Jlllats l:oncrolcnte ymt·~ com os pl'CL•Jll- l~·'ss.uulo l1 .h . 9pç _ . ~ 
I
, d . • . .... ~ . . . , . . · . ttfi,w h•s a.s suas llltcnçucs. como .tc?~te~c .com 

• el\lUS Q CSII.<d•.s u . <Cil O,tcm COll<·C<Jl!l•l CStr.<- h" f ld' · . · c r U.lSÍ p trlj>hCOU 
<las <JUC \'ii.o COUl[lrJlllCltcr oult".\S já COllCO- a COlllp:Lil. l:l .COpo I >I~, ' [ li .. 1 · . ' ' . j· d ··a r cl • • · o.J s••u c:.~ptL\l ,,om acçoos g-.atull.lS, " em A. 
u1 as, e, u:ga~sc !1. v~rd:t c llll!llr:t. tom <l.ltCI\· : - d. - d re~'l"encia 
dido demasiado :. ctri:ls c emplnllo~ [I:U'ticn- olm&s.to () "-e\'003 e P ," · . , 
ku-cs de amigos . Tcuh•) COnclui.J,., . (Jf!I:_I•J u~>n; i\W<IO bem:) 
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Os Sn•. MANOJ!L PoRTEr.L.~ E ANTOrno DE 
SIQU:ClnA pedem a palavra pela. ordem. 

O Sn. PJU:S!DENTE :- Tem a . palavra o S1·. 
.Antonio de Siqueira.. 

0 SR; ANTON IO DE S!QUI!.l!l..t (pela ordent) re
quer o encerramenLo da discussão. 

0 Sa. MANOEL PORTELLA insiste pehl pa· 
lanJI. 

O Sa. PRESIDENTE declara que, votado ore
querimento, dará. a pahvra ao noore deputado . 

0 S n . MANOEL PORTELLA diz qt1e depois não 
terá. =is razão de ~e r. 

O Sn.PR.E:SIDENTJ! pondéraquo apresentando
se um requeri mento de enc~rramento,não pôde, 
s~gundo o regi monto, deix:n· de proceder ti sua 
votação. 

P osto a votos o requerimento, reconhecG-so 
não ha,•or numero. 

Faz-se a chamada o fal tam os Srs. :Seraphico 
Rodl'igues Lima, Paulo. Souza, Conllgem,Bar ão 
de Ca.ni ndé, Al fredo Chaves, Frank.li n Dor ia, 
Souza Cl?.rv~lho, Abelardo de Brito, Olympio 
Valladão, Silviano Brandão, Rooolpho Dantas, 
José l\Iarian no, l\la.noel Carlos, Passos Miranda, 
Tertulhuo Hellriquos e Araujo Pinh~ . . 

O Sr. 1\f:au.oel P ortella (p.!la. 
ordem) peiiu a. palavr~ pela ordem, afim de 
reclamar o cumprimento dA disposição regi -
mental. . 

E' .e:s:presso no regimento que as discusõõcs 
dos credites reclamam a presença dos minist ros 
Wlpec~ivos .. Si esaa presença não é neces&a!"ia, 
em relação ao projecto em discussão, porque 
esta diBc11SIIão é a 3•.•, o é, to.:Iavia, nos demais 
credi tes, que a i nda nilo foram disc11tidos, 

H!l., port11.nto, irregul:!.ridade, infracção d~> 
preceito regimental, admittir com' emenda li 

·-~·discussão de um crerlito, todos o> "ãémais 
creditos que fornm pedidos. 

Alem de i wpo1·tar iato uma ofl"ensa ao rc.;-i
mento, que a. toda. cnmar~ e ao seu presidente
cabe cumprir e fazer respeitar , não parecin. ao 
orador regular, quando tlio expresso mesmo 
não fosse o reg-imento. quo em 3~ discus~ão de 
um credito fosaom offerecidos como emendas 
tantos outros, pedidos por midster ios diffe
renles daquelle que pediu o credito em dis-
cossão e em um~ importancia a\·ult.a.da.. . 

Nilo é com o fim de protellat· quo pe<liu a 
pnlavra pela m·<lem . Estim~ri:l, uma vez que 
e.sses credito' slío reputados urgentes, que 
cada um delles fosse discutido pela fóruu cs
tatuida no regimento; mas offerecer como 
emendas em um credito cu1 3• discussão, cre~ 
ditos que não foram discutidos, pedidos por 
miuisterio11 ditrerentes,não lhe parece regular. 

Ao Sr. presidente da. camn.ra, que aceitou 
ossas emendas, é licito, ainda paio regimento, 
considerar de nenhum efl'eito a . s11a aceitação, 
pura que cada um dos creditos tenha a sua dis
cassão especial. 

Para· S. E:s:. appella de aua d~isiio; afim de 
que seja cumprido o regimento-

Fa< essa i·eclama.ção, que S . Ex . tomará na 
consideração que merec€r , e sobre a •jual resol
ver!\ com a s•1a sabedoria. · 

O Sn. PnEstDE~"''E obs&rva ~uc as emendas 
fo ram aceitas em virtude de disposição Tegi
mental , e que os Srs . minist ros não compa
r ecem porqç,e não foram convichdos, c o regi
mento só determina que oscj11.m pi?.ra.:ldbcus!lão 
da lei de fo rça•. 

A discussão fica adil?.da pela hora. 

O Sr. Bárã.o d a Leopoldiu.a 
(pela. ordem) : - Tendo o nobre depuu<lo pelo 
14° distt·icto de minha. provinci:~ se referido á. 
minha individualidade em r~l:tçiio a negocias 
da estrada de ferro Leopoldino., nlio só no 
I'oqucrimento apresentndo, como em seu des· 
envoh•imonto na presente sessão; c muis ainda 
n:l$ sessões de. 6 e H do corrente, não posso 
deixar de vir à tribuna manifestar minha opi
niiio em relação :\03 a ctos ceD.llur ados por S. 
E:s:. e que t anto excitaram as iras dos deuses 
do Olympo. 

A minha altitude é a de .S . Bx. 
Sou o primeiro a. conhecer que tanto eu como 

o mell nobre amigo, deputado pelo 8• dist ricto 
de Ulinha · província, d~veruos ser os que de
vem tomar a pei to a defesa dos interesses 
daquelles que se ser~·em d:1 estnda de ferro 
Leopoldina. e que a me sma. eslr~tda. de ferro tem 
proc~rado oppr imir. . 

A estrada de ferro Lespoldina,comec;andc. no · 
Porto Novo, atravessa uma grande parte do dis
tricto que mal represento (n<to apoiadns) até 
as ma.r g-ens do Chopotó, e vai ter a S. Geraldo, 
depois de a travessa.r uma grnnde parte do ter
l·itorio <tue esse illn~tre collega tambem. repre
senta. 

Uma. razão, porém, m~ inhibiu de tratar da 
admillistra.~iio da estrada de ferr o Leopoldina . 
Sabe a camara que desde que tomei assento 
nestn casJ. tratei de ap:esenta.r um requerimento 
pedindo infor lll(lções ao ex-ministro da agricul
tura.,.,do estnrlo -ew que·sc achU'I'am os·tra1r.tlbos 
de uma comwissão nome :da para re'lisão das ta
rifas daquella est1·ada. Tambem .sabe a camam 
qual fo i a discussão h avida e qual o proceder 
dessa commisslío a respeito de c~rtos geuP.i"Gs 
tro.nsportado$ peb estrad• de ferro D. Pe
dro 11. 

O S:a.. Pn:cnDENrE : - Eu lembw ao nobre de
putado que pediu a palavra pelt ordem. 

0 SR. BAnÃO DR LEOPOLDIJS.~ :- Eu suppu
nha que V. Ex. me tinha dado a palavra para 
uma explicação longa ; mas eu vou resumi!·. 

Tendo eu me esfor~ado a \'er si conseguia em 
favor da lavoura n.Jguma dift'erençn par:l me no• 
nas t:l.rifas da. eslrad:~. de fer1·o D. P•!drG H, não 
deixaria de fazer as mesm::LS tentativas para 
com a de Leo~o ldina e outras companhias par
ticular es, cujas tarifas são um verdadeiro prégo; 
mas nad:1 pude conseguir <l!l. estrad11. de ferro 
D. Pedro 11. Fazendo outro dia. uma. vk1gcm à 
Leopoldina, fiquei sor-prendido quando, chc
ganao ao Porto Novo, t ivJ conhecimento de que 
a estrada de ferro da Leopoldina havia elevndo o 
t ransporte das passagens. Indagando do facto, 
fui informado de que era. por ordem d~ admi
nistração d .. provmcia. O president2 de Minas 
officiou i directoria. da estrada de fers•o da. Len
poldiua Cli:igiudo dsliH. a. importaná,. de i O •j. 
sobr~ aa pas;agens. 
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A companhia da Leopoldina podia fazet como 
a companhia de Oeste, Unilla Mineira. e Pil"a.
pctinga. pagando de sen bolso esse imposto, que 
nii:o s~1·á exC<Jssi,•o; nós não queremos pagai-o ·; 
haja. eonsta.ncia em viajar-se no trem de -2~ 
cla.sse, o que aconselho desta tribuna., e a tó se 
faz viagem mais fresei\ e suave ; sejamos de
mocratas. 

Indo eu á. cidade da Laopoldina, encontrei os 
espíritos agitados contra a adininistrAçã) da es
trada de ferro da Leopoldina por haver augmen
tado :\ importancia &e passagens. Ora, Sr. 
presidente, deede que uma companhia de es
trada. ele ferro se prollõe augment.ar os preços 
das passagens e t:mfa~. é fóra de duvida que 
isto não pôde ser &ew aceito pelos c >lltri
buintes, mormente nas circumsts.ncias em que 
nos achamos. Estavam todos na ~spera.nça. de 
que a estrada de ferro D. Pedro li fazendo 
differenç.a nas su.a.s tarGf~s t 1riamos de ol.>ter a 
mesm!l. differença da estrada de ferro da Leo
p~ldina, conforme a promessa feita. pelo presi
dente daquella companhia ao nobre e:s.-mi
nist ro da. agricultura.. 

Na discu$sãO de minha interpellação na 
sessão de 22 de Setem~ro ao ministro da. agri
cultura ma parecea que a.lguem presumia Ler 
eu receios de i ntervir na discussão da estrada 
de ferro Leopoldina ; essa presurup<;ão, porém, 
foi injusta a. meu respeito: o que eu desej.ova 
era prirn eiro obter favores da. e·m preza do Es
tado em benefkio de nossa agricultura, o que 
foi burlado. 

O SR. PB.ESlDENn:- 0 nobre deputado não 
póde continuar. Pediu a. palavra pela ordem e 
estã discutindo a mataria. 

O SR· B.uUo D.\ LEoPOLD!NA. : - Deixe-wc 
f a.! lar, Sr. preaidentc; eu quet·o mostrar a ràzão 
que me levoll a pllblicnr aquello artigo de que 

·---fãl1õtr"õ"uobr~abld~· -se--s-entou·:~ 

declarar que M1Ltivo idôa nenb.':;il;J.3 d.exevolu· 
donar aquella parte da rrovincia, como se me 
tem dito. (AJJDiados.) Ao contrario; o meu fim 
foi cons~guir 11or meios brandos, taes o de em
bat•carmos na 2' cls.ese para re;•ellirmos o im
posto provincial ; já é tempo de modificar tanta 
coudesceudoncia. de quem nos quer dominar 
com tanta. aspereza e pouco caso. ·· 

Os carros do i • cla~se no trem mi:do daquclla 
estl'ada pot\eo superiores são aos de 2• classe ; 
for:l.tll estes a respeito dos quaes me íallnram 
cw arrancar as madeiras c quei=r ; vindo 
para. a córte acompanhado de :1.lguns amigos, 
contbinnmos fuT.er aquelle artigo, não uo seu
lido revolu··iotiario, mas unicamente par~ o!Jri
~armos a companhia a modificar tão implacavel 
desejo de nos a.rnnca.r um pouco de ouro. 
A responsabilidade da.quelle a.rtigo ó unica 
e e:.:clusivamente minha, como pódem >er no 
Jornal do Ctnnmercio. 

Visto que V. Ex. me não deiu ccntinYar, em 
outra occ~sião tratarei de &:!:por mais desen
volvid_a.Jqen~e as minhas opiniões a respeito do 
ll'afego mutuo que por causa do directoria da. 
Leopoldina não e~ ainda. realizado, como ha 
poucos diu m.e informou o digno Sr. Dr. Passos, 
e bem aasim a raapeito das acções ben.enciarias, 
cuja oper:1ção deve aer em parte nullifreada 

pelo poder legislativo rui. p?oxim1 sessão, in
voeanJo p~ra este fim a moralidade da ca.mara 
dos Srs. deputad06, govarao geral e provinci:d 
de Minas, isto é, a assembléa. provincial da
que lia pro~incia. 

SEGUNDA PARTE DA ORO EM DO DIA 

Continuação da terceira discuuão do projeto 
n. 257 sobre o monte-pio dos empregados da 
estrada de ferro D. Pedro 11. 

O SR. R.I.TtSsOlU fa~ observações a favor da 
idêa. 

O Sr. i\.latta Macha.do:-0 nobre 
deputad o p ·la provinci10 de Minas prestou um 
relevautissimo set·viço apresentando â consi
deração dest~ casa. o substitutivo que se acha em 
di se ussão. (.·'1..:10iados.) 

Pedindo a. palavra, Sr. presidente, ti v e em 
vis!.'\ níl:o só manifestar o meu voto em favor 
do sllbstitutivo, rumo tambem, ainda .que 
abueando da benevolencia. de V. Ex. e da casa. 
(n:Zo a.poia.dos), aproveitar o ensejo· p~ra j usti
t!car o meu . voto contra. a emenda do senado 
que reduziu a 3. 000:000$ o credito pedido pelo 
governo pa.ra. o prolong-<>monto di estrada de 
ferro D. Pedro II. já. que nll:o me foi possivel 
discutir a~ emendas do senado por se ter en
ceL'L·ado a discussão. 

P ôde parecer, Sr. presidente,, deslocada 
esta discussão tr.,.tando-ae pura. e simplesmente 
de um projecto relativo ao monte-pio dos em
pc.ega.dos o.Ja. parte em trafego daquella. estrada; 
ma.s si o substitutivo do nob~e 8!-ministro da 
gue.rre. detorminn. que uma quota -do rendi
mento liquido da estn<da seja destinada -para 
fundo do monte-JJio, que se pretende crear, a 
emend ' restringindo a quantia. destinada a.o 

u- (>I'Glon~ .1\iin.-ll<>de deiur .. .d.!: .. i..o..le:,_. _ 
ress •l' ao projecto ciue se discute. (.olpoiados. 
ltlt~ito bem.) 

E' cla.ro, Sr. pre~idonie, que, si o governo 
pediu 4.500:000$ e a camara voto11 essa 
verba, foi porque estavam convencidos, governo 
e camara, de que esta quantia era·necessaria. 
para. aq uelle servi~. . • . 

O Sn. AF~'ONso Pl:!'f:.;A:-0 pedido foi feito 
em vi$ta do orçamento, como co·nsta do relatorie 
do governo. 

O ·se. M.l'l"U 1\:l<cH.\DO:-Aceito o aparte do 
nobre e~-ministro da. guerra, que me ve.m au
xiliar com· suo. pala\"ra autori~ada. 

O go\'et•DO pediu .(.500:000$ p.1ra o prolonga-. 
menta d~ estrada D. Pedro II, o a camara 
votou a. proposta, <t ue era baseado. em orça
mentos de t zlhados e informações officia es do 
dlatincto onzenheiro o Sr. Ewbanck, empre
gado dedicado ao serviç? publico .e que tem 
prestado relevantes eerv1ços uo p:u2 na com
missão que lhe foi confiad ' . 

Ram~ttido o projecto ao. senado, a respectiva 
commissão quando tratou de propor a separação 
dos artigos que se referiam a. creditos especiaes; 
para fot·ms.r .:L tabella C, não S3 pronunciou 
sobre a alteração das quotas pedidas; votou 
~e nas a separação doi li.Ttigo•. 
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l\fais tarde, f1U:lndo tomou conhecimento dos O Sn. Sou.Es:- Diga e falle sobre a suspen-
credito5 especiae; consignados naqu~lla tabella., são dos tt·abalhos do prolongamento, qu~ C>I<L 
propoz a reducç5o do credito para o prolonga.- causando g-uves prejuízos •.. 
mento da e>trada de ferro D. Pedro H, de o s11 . MuTA M.\CHAuo:- o digno e:s:-1ni-
4.500:000$ a 3.000:000.), e assim foi "Ppro- nistro da agricultura, o Sr. conselheiro Alves 
v&do, havendo, portanto, um~ diminuição de d, Araujo, considerando qne os trabalhos do 
1.500:000$ uo Jledido de ct·~dito ío:·mulado pelo prolongamento d.< via-furea D. Peuro H não d<!
ministro e vot:1.do p~la camm·a para este impot·- Yiam ser int•Jrrompidos, e -atlendendo quo os 
tantissimo serviço· empreitadas concedidas estavJm jà muito a.dian-

Ora, Sr. presidente, quaes os argumentos Ladas 0 ,1ue bt'enmente os empreiteiros nã1> 
que foram &dduzidos, quaes as J'azões que lc- tot·iau1 mais ~m·viços si os trabalhos cotüi
yaralll os dignos senadores a modificar de tal nuassom MIU a mesma regularidade ; antes de 
modo a pró posta. da cam \ l';t 'I A infeliz idéa uã.o 601. volt\ ia por e' ta camat·a o creJito par,\ o 
foi mu~to discutida ; a penas de pass 1golll, o Sr · prolongamento da estrada., mandou, por ediLaes, 
sena.dOL' Joaquim Delfino, relator da. commissão chamar concurr.:ntesparaaconatrucçãodotr.;cllo 
de orça.mento, declarou que. propunhôlo a. roduc- locado de ltabinl a Sabará, 1n1rgem do rio d~s 
ção de .i .500:000$, porqu~ a-creditava que d!l· Velha.s, com a clausula de ficarem os pagamentos 
ra.nte um e~ercicio não ~>e pod3ria gastar tão da~~ndentes da con~essito de verba votada pelo 
avultada quota na> obras do prolongamento. parlamento. (.4.poiados.) 

O Sa. AF~'oLS"so Pl!.NNA :-Qnando as obras são O pwcedimento do nobre el.:-ministto era per· 
feitas por empreitad,\. f•Jitament~ correcto e digno nté de encomios; 

0 SI\. IIL~otT.\ MACHADO:- E' verdad~. E~te a suo.louvll.v~l intenção() clescjo er(l.m nibpre
argumento é inteiramente destituido d·J funda- j11dicar um serviço importa ate, como e o pro~ 
menta, como procurarei d~monstrar. longo.menLo de>s~ estrada de ferro, porque c 

cl:l.l'O que, aceitas as pt·o;•osLa.s , quando d.ecOl·-
As obras do prolonga-mento da estt·a:!a d~ ridos os prazos mat·cados, era natural que o 

ferro D. Pedro H se fazem por empreiteiros que pa.rb.mento ji tivesse armado o_ ~overno ~e 
arrematam os lotes por meio de propost~s feitas meios para executar as obras. O mm,stro deVla 
em public~ eoncurrencia aberta pelo ministerio conta1• com 0 p:~otriotU;mo e com a b~a. vontade 
da agricultura. das camar.t s, e, por consallu~ncia, esperaL' que 

E' sabido que, sempre quo se annuneia a con- a verba pedida não fosse nem :10 menos glozada. 
currencia para o prolongamento da estrada da Retira.ndo-se , pot·ém, o nobre ele-ministro 
ferro D. "Pedt·o li, um gra.nde numel'O de pt·o· da agricultm·a, o Sr. Alves de Araujo, o Sr'. 
postas são apresentadas ; o numero du pt•eten- conselheit-o Flom·y, assumindo a direcção dos 
dentes idoneo~ é sempre avultado, e a r;,;ziio negocias dcssapast:t, não tot~o~, dur:nte 03 pd
deste focto ó de fucil intuiçã'J. m ,it·os tempos da su~ ~mnns"traçao, eonhe-

Si em outt·os tempos era dif!icil contrat:~r a cimento deota c:tuestão. Os editaes continuam a. 
construcç.ão eimultanGa de gr.mdes LI'echos da ser publicados no Diario O fficial diariameu
noasa principal via-ferrea, por falt:t de pes- te, chamando concurrantes, e, om vista des
soal iMneo que os arrema.t~sse, hoje, que fc· se.~ e~itacs, cu sei que muitas pessoas de fórn, 

... --P~ente possui mos no paiz um a.vultado nu- ate das 11rovincia s, aquiJvieram licitar trechos. 
mero de trabalhadores que se dedicam a este 
ganera-de servi~o, numero que todos os O Sa. So.\RES =-Apoiado. 
dias cresce pela chegada de colonos estrangei- O S11. "L\T"LI. :\f ACHADO: -Decorreram os dias 
ros, principalmentll portuguezes e italianos, e mnreados no edital; terminou o pt·azo. Na ocea
dos qu~e> muitos prefere':U este sen;ço ao da !a- sião de serem abertas as propostas (cu soul.Jc 
voura, e pela concurrencu• d~ naturacs do pa1z, diato por infornlações elo uma pessoa de muito 
que Yêm do interior em grande numet'o sedu- crit~rio G digns de todo o respeito) achaudo-sc 
zidos l'eloa altos salarios CJ_ne pagam os emprei- prcsentos todos os· concurrentes, em numero · 
teiroa, ningttem se nrrcceia de COlllratar um avultalo, em um.'\ das sa.las do ministerio da 
treeh<> da construcçiio, como antigamente. pela ng?ir. ullnra,(lspcl'anrlo quo.<o o.brisscm MlC:U'L~• 
falb de braços p~rn. o aeryiçn. . <le propostas, justam~nte na hora em qu~ ~e 

Ainda ha pouco tnmpo, ~m umn. concurr.'nCl& deviam ab•ir es3as c~rtas, um eml're.~ado ~:t 
que o nobre minis tro da agri~ultura, o Sr. co-:t- secretaria apres3ntn uma. nota n la pia, sem 
selheiro Fleury mandou annulla_: á ult~~a I assignatur,>, nem. do ministro, nem ?e chefe 
hora, naturalmente por altas r..lzoes de ubh-l algum da r~parttção, declar,,ndo adt:tdas as 
dade p!lblica, consh-me que mais de 70 pro- praç.as. (Oh f Oh !) · 
posta.s fJra~ aprasen_ta::la.s~ da CJ.Ue ~e d_ept·e- u){ Stt DEt>t;T,\1>0:- hto ó "'rave. 
hcnde que e mtnto iactl hoJe co.nstru1r sunul- · , "' , 
taneamente grandes trechos de h nha. e despcn- O Sa. J.hnA M.\Cl!Aoo:- Eu soube a.t · que 
der-se em !um exercício quanti& muito supe- houve um grand~ clamm· pot' pat•ta dos pre
rior :\ que foi votada par estacamara. Ba~ta t~uc\entes, .'l.uc, JU!~ndf?-S~ lesados no~ seus 
apenas activiclade o bo<1. yontad~ na adw.ims- du'eltoS, ahas respcttave1s, fizeram, seuao nm 
Lraçãu. motim, pelo menos uma manifesta~o de ~es-

Jâ c:tue Loco nes~ 'illcstão, St·. presidente, agrado, e não faltaram commeutarws na Im-
V. E::t. me pcrmittirâ que, abrindo um pa.reu- pr~nsa. . . . . • 
thesis, s.inda. diga. algumas pala:vrJ.s em relação O nobre mu11sLro, mats t .lrde, l> ~O>oc.ldO, pa 
ao facto, que é realmente digno ele ~er apre- 1 rcce:me quo pJr mJL_ aparte de ~m deput&~O 
ciado. , explicou o set• p•·o, eJtment0. que, estou mmt 
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certo, foi pautado pelo dosojo de l>em servir á 1 do EsLado : suspender trabalhos em trechos de 
causa publica; di1.endo que tinha as!iln proce- estrada· contratados em publica eoncurrcncia, 
dido porque o director do prolongamento, em quando o empreiteiro, fiado n:~. fé dos contratos, 
seu rel:l.torio apresentado ao minisLerio, decla- tem em jogo avulLados ca.pitaes em dispos içõe: 
rara "!lle :l.S tabella.• do preços a m vigor não d~ 01l'VÍç.os, em adiantamenw feitos ao pes
cstavam bem.orgt~nizada• e ~ue deviam se1• cor- soai, et• .• , é realmente um grave attent~do, não 
rectas, porque er<~m deficientes em certos pon· ~e justifica pOl' forçl maior. 
tos, e ~u~, si om alguns artigos p:cjudicnv:un o Sn. SoAn-.::s:- v. Ex. quer saber a razi'ío?. 
o E:'l~;a. o, em outl'~B, o estes em ~.a101' numero, O chefe do prolongnmento,o Sr. Ewbanck, sus~ 
P~'?Jndtca.vs,:n ~s •nteresses leg1hmos dos pr?- pendeu os trabalhos no trecho em ~onstrucçio 
pr1~s enprclteU'os; ctne,port~nto, era necessarlo além de Queluz, para assim poder obt~r maio~ 
quo as !abel!as fossem . alter~as, e, como essa numero de tral>~lhadores para o trecho aqucm 
alteraçac. amda não t•n~a s1do proposta l'elo dessa cidade, afim de pcder i na.ugll.l'a\-o em 
chefe ~o prolongamento, Julg~ra. de bom conse- Outubro, par!\ s~r agra!lavel a alguem, com 
lho ad1ar as praças. quem se tinha compromettido. . 

. Foi esta . a explicação dada pelo nobre mi- o Sa. MATr.!. MAclLI.Dll:- Mas, ·Sr .. presi
m~tro1 e q";e. me parece?- razo~vel ; mas o que dente, voltsndo ao ponto principal da minha 
set <~lum.{/" e que o d1~!lo du·ector dos tr:\· dilrrossão, e nnalysando a emenda. do senado, 
balhos do prolongamento Ja apresentou ha mUlto sem querer fa.Uar contr ... o yencido, ainda. direi 
tempo a sua -~ropo3ta de- reforma da' ta '>ella,, alg11m:~s palavras tlfun de justificar 0 vo10 ~o.e 
e que . ~stas ~a foram a.pp:ovadaa, ou, ~o!o me- ac:tbo de dar contra a mesma. 
nos, Ja estão de~o lllU110 tempo &UJell:ls ao Na ultim!l. sesião teve esta ca.ruara o prtuer . 
procosso. n;.cessano par:~ serem approvadas pelo de ouvir um dos mais distinctos oradores da 
nobre muustro. _ . _ . maioria. liberal, o Sr. Antonio de Siqueira . 
Entre~anto, :~te hoJe n:~o se abnu nova con· o nobre deput1do, que mais de uma ve~ tem 

c•trrencla o estão pa~ados os trabalhos do pro~ brilhantemente patenteado os s9us nota vais 
longame nte da estrado. de f~rro D. Pc· dotes oratnios, naquelle dia foi de uma felici
dro II. dade excepcional, fallou com tanta eloquencia 

Ora, Sr- presidonte, já se v à quo est:~ ci uma que pcrauadiu e encantou a todos nós. 
qucst"!io bastante importn.ntG para lodos quantos Analys9-ndo as emendas ·do senlldO ao orça• 
se intoresss.m pelo futaro da \al estrada, c manto da agricultura, o nobre deputa!lo levou 
sobretudo para nós q 110 somo3 h ·lbiW.nt~s do a convicção aQs nossos :mimos de 9.ue aquella 
interior, e que ternoo de ser se1•vidos -por essa resp~itav~L camarJ. tinha sido i11telieissima, 
importante via·ferrca, logo qlte 11.tting-ir ao quer quando augrnentava, quer q11nndo dimi-
mlle do S. Frn.ncisco . .. nuia despezns ; porque s. Ex. deixou isto bem 

o S!l. So.tREil d:i uru :~pm•:o. patente: -quaudo dirninuia. as despezas, on 
desJtganizava os se1•viços, ou, o que ainda cí 

O Sn. 1\Luu MACHADO :-Em np:u·te diz-mo mais gral'~- attentava contra a verdade do or· 
o meu nobre collega, o Sr. commendndor çamento. -
So:Lres, que, t.lóm desta demora na concessão do 
novo t recbo da estrada, no trecho :~nteriormente UM Sn . DEPU'tAOO :-Mas votou de modo di· 
concedid~ o trab:llho esl>• par~do l\Jn.~mn;lo nu- ' 'erso. 
mero de emprcit.ad:ls. O s~. Muu MAcH.t.oo:- Criticando :.o 

o SI\. SOAI\ES: - v. Ex. permittc wn mesmo tempo o procedimento do aenado p14r" 
:~p&rte 1 com esta camara, as tendoncias que m.'ni-

feaL:>. o ramo vitalieio - de :~.bsor\'el" comple-
0 SI\. MA TI' A MACtiAOO :-Pois nito ! tamenlc as attrlbuições do ramo temperaria 
O SJJ.-. SoA!ln :-Eu accantu~rei: O director da rcpres,ntação nacional- o illustre orador 

do prolongamento m&ndou suspender dive~aaa convenceu-nos de que era. chega.do o mo
omprcitadas que estavam om andamento, cau- n1onto de ·começarmos â reagir contra &s in
sando assim grande ~ranslorno aos ern;>rei- vasões do senado, que . v:oi monopoli•ando 11. 

t~iros, que ficaram sem receber os respoetivos f•euldade de le:;isl:..r, que a Conatituiçia eon· 
pagamentos e obrigados a manter o pessoal. cedeu cu,mulath·amente á.s dllàs camaras. · · 
(Ha outros apartes.) E ui\ verdade, Sr. pl'<lsidente, razão tinba o 

O Sa. Muu MAcH.tno :-Eu sei, coin eft'ei- nobre depuJ;ado de estranhar a altitude desta 
Lo, c1uc isto se tem dado, e sobrJtudo que em- carnara perante o senado: ningoem ignora que, 
preiteiros, que Lin)l.am os s~us capitnes empre- principalmente nesLes ultimas anno.~. a C&lllar;1 
gados, gente co•It•·atada, desper.as íorç.adas vitalicia <le tal modo tem usado do seu direito 
Lodos os diaa, o litigados a suspender os s3us de emendar as proposições da. camara dos de
Lrnbalhos, achavam-3e sob n ameaçn de (l"raves ·putados, que os proj•ctos aqui voltam tão pro
tll'ojuizoa (apoiado.•) ; e s i os interesses do Es- fundamente modifics.dos que muits.s vezes o 
~:~.da devem Sl!r zehdos pela administração, eu pen~mento inicial é completamente !&criticado, 
creio que os le_;ítimos interesses <los part icu- e e&ta cama.rn, dhnte do phantasro.a d• f~são, 
hr<'.s, que contratam com o Estado, não silo -x:ccúa e tn:lo snncciona. Mas, Sr, presidente. 
ntenos dignoa de respeito. ( AJJOiad•Js. ) O Es- j eu ·não comprebendo "por que a e t~m receio de 
-ULdo nlio póde por si só alterar ela.usulas de con-

1 

na:~ r frequentemente do salutar reeurao da fulio. 
tratos feitos co•u pal'tienlares, cujos direitos o Teme-se que o senado a recuse 1 Eu nllo creio 
int~1·osses lcgitimos são tão S."\gr:ados como os que i~to sueceda nos tempos que correm: o 
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senado brazileiro, que tem dado innumerasl ciente para. que a fusão se fizeüe, e a repre
provas de seu amor ás inslit11ições c do respoit? ~cntação nacional se mani_festasse c)ntra as 
que vota á o~>inião, nlo querel'in oppor-se sys- emendas do senado. . 
temati~amente á vontade desta camara e ne!'l EQ,trctánto, prevaleceram infelizmente as 
quererta, estou certo, usa; ~o contestad~ d1· razões do honrado depütado, e hoje a maior i:t 
re1to de negar n fnsã.o, dire1to que eu nao re- votou as emondos que brevemente se torn!lrilo 
conheço · lei do Est•do. 
Mas~ quo é ínfclizn~ente ve~daM, o qu~ nin; Em visto disto, a verb:J. do prolongamento da 

guem pode contestar, e que hOJ~ quem legiSla e estrada de ferro D. Pedro li, pedida pelo 
o senarlo, e esta c':'-mara apen:~.& representa 0 go1•erno, ficou reduzida definitivamente de 
P"pel ~e chancel,..rta. do Es~~do, _por onde tJ•aos- 4.500 a. 3.000': 000$ ; o, como a lei tem de vigo
ltam 0> decretos do ramo vH:JJ~ao. . . . rar po~ dous cxe~cicios, nós Leremos um pre-

Ta} estado de _coosa.s não. pôde <;ODt!nuar • e . izo do 3.000:~ ue de,·iam ser destinados 
prectso que aqut, onde palptta mats fortemente JU b b. '• q 
o coração do povo; que- esta ca.mara., que mais a es · s 0 ta&. 
de-perto e dir •ctamente répres•nta a vontade O Sa. FELICIO nos SANTOS:- O governo, n:J. 
da nação, N:vlquira :. sua antiga e l o.gitima sessão scguint~, põde pedir um credi to especial 
preponderaa~ia,e isto só conseguiremos si usnr- pat·a o pagamento. · 
mos frequ~ntemente da fusi:>, que não nos serâ o Sa. :MmoN:- Ha muito rentedio para este 
reg:~teada., par:~. 'lue o e ·n.a.do e a nação reçonhe- mal. 
~.aAl que tambem fazemos eft'ectivalllente par te . 
do p. der l ··gislativo. Emquaut.O app1·ovnrmos O SR. FELtcro DOS SANTos:- De certo. 
sernpre e consta-ntemente todas ~s emendas do O SS:. MAnA MA.cB.~oo :- Acredito que, em-
senado, mesmo qu~ndo os p··oj ·etc ' para aqui bora osteja a hora muito adiantada,a camara niio 
são remettidos completarll1c.te refundidos, con- m.e !P.vará a ma.l que lhe roube alguns momen
servando, as \lezes,do pri.lllitivo, apenas o no01e, tos com estas considerações, porque julgo de
não podem"s negar á im·>renaa. o direito de pró- fe nder uma ca.usa j11sta (apoiados e apartes), 
clam;~.r , e á naçao o de acreditar que todo o e uté porque .não prejudico nenhuma tlutt·a.-clis-
poder legislativo reside no senado • .- cussão. 

Estas mesmas idêas fora m tão brilhante- Sr. presidente, as razões em que se b:ueou 
mente sn&tentadas pelo nobre dep11tado por a comm.islliio do senado pa~ propor a redacçio 
P ernambuco, quando discutia as emendas do na verba d~stinada ao prolonga.meuto da est rada 
senado, e com 1anto ca.lordefendid~s,que eu in- de ferro D. Pedro Il não podem prevalecer. 
genu:<mente acreditei que o nobre deput.:J.do ia Primeiramente dizem que neste ex.ercicio é 
terminar o 11e11 not.wcl discurso por uma docl<L- i;npossivel a ~pplicação de 4.500:000$ nessas 
raçlo formal de voto oont1·a. as emonda.s do se• obras. 
nado.(Apoiados.) Mas qual n!o foi o. minha sor- En conte sto, porque sempre que o governo 

· presa e de outros nobres deputados quando o chama proponente$ para a construc~ du 
digno collega disse, com YOT. oompungida e.lris- obr:1s, appa1·ecem logo em grande numero -os 
te: "S~nhores, apezar de tudo isto, apezar dest•;s pretendentes, e destes, dos quaes a metade, pelo 
gro.ndes principias que acabo de defender. ape- menos, é idonea, apenas são escolhidos 3 ou 4; 
•ar de co~hece1· qne '-• emendas do senado. mas si o governo pudesse dispor da quota suf!i
umaa são 1nconvenlentea e att •ntarn contt·a a ciente par:1 .distribuir trechos a outros, .em um 
verdade do orçamenoo,e outl'as desor:;ani:lam os anno se poderia construir grandes extenaües, o 
serviços, votarei a fn'l'or dellas, isto c, sanccio- assim, em curto prazo, chamar ã vi,l:. e a.o pro
narei com o meu v,oto aquillo que acalto de greaso os sertões fertilissimos de Mina< o da 
estigm •ti•ar de mn modo t~o violonto.» Bahia, hoje inteiramente mortos. 

O Sn. So.uu:s :-Tal é a pa.i::tão politicJ.! E tanto i sto e verdade , tanto não pôde 
· prevalecer o a•gumento de que a quantia de 

O Sa. M.~TTA MACHADO :-Mas qu~l o gr~nde 4.500:000$ é de mais para. aer empregada no 
motivo que levava o nobre deputado a. proceder exercício, _que posso garantir á camara que 
deste modo 1 O ter-se prolong do a sessão por dos 3. 000:000$ votados para. 0 e:r.~reicio ac\nal, 
muito tempo, jâ. estarmos no s•gundo mez de grande parto des~a. verba será empregada no 
prorogação e ser neceseario acabar quanto an- pagamento de obras já feitas durante 0 exercício 
tes com os trabalhos legislativos ! findo. 

Porém, senhores, pariiCe que este facto, tão Um outro argumento que se tem apresentado 
particular, não seria razão saffiei ente pará que com vizos de verdadeiro, o o seguiate : 
S . Ex:. mesmo votasse contra os principies A estrada de ferro D . Pedro 11 atl'aveaea 
que tinha esta.belecido- (Apoiados.) agora nma. região inteiramente esteril, e, por 

Apezar des<a. declaração do nobr,e deputa4o, consequencia, não é de admirar que em uma 
apezar de reconhecer tambem que e temJ'O de occasião de crise financeira, se diminua em 
se ence!'l'arem os trabalhos parlamentares, parte a quota para o seu prolongamento. 
votei contra. as emendas do senado, desejando Mas e~te argumento prova dem:l.is. Na ver
mesmo <{Ue se provccasse a fusão. (Muito _dada, a estrada de ferro de Pedro n,· det1dG que 
bem.) · subiu. a aerra da. Mantiqueira e deixou de atra-

Creio que os d3pntados que se acham na ... ~ssar as regiões ferteis das mattaa, começao. a 
cõrte t~m patriotismo bastau\e para não se porcorrer campos onde realmente a agTieul
atter!"arem com 15 ou 20 dias mais de nova tura, com o actual aystema em pratica, não 
prorogação, tempo que seria. mais que suf!i- póde progredir, e nem esta industria é alli ex-
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plot•.tda, nus q11e se prestam enu·etânto a outras 
industrias, como s~ja a pastoril, c1ue jã -vai to
mando certo desonvolviment1, sohretudo}lepoi$ 
'1"~ a estràda de ferro começou a estender•se 
por esses can1pos, tão saudaveis e tão bellos. 

Si ;i verdade, porém, que a estrada de ferro 
atl'avessa ag-or~ teJ•t•enos imprestavds para a 
"gt•icultLLr<\ act11al, eu Cl'oio q11e, mesmo por tal 
motivo, seria maia convenienta quo, g11~11t0 
ante-s, chc_?assJ ás ferteis n1argens do t'JO das 
Velhas o do S. Francisco, seu ponto objeclivo. 
(Apoiados.) 

Qu:tnto mais tempo .levnt· a estrada a atr<l
v~ss~l' a zona dos campos, tanto mais tempo fi
carão g1-andes capitaes quasi inteiramente itn· 
productivos, em prejuízo do Es~ado. E$tá no 
conhe~imcnto de todos os nobres deputados de 
que, desde que a estrada attinj:t ãquelle ponto, 
:i sua receita augmentará. (Apoiados.) Seria,. 
pois, de bom conselho c de boa administração 
ap~es~ar o ma.is possível a chegad• dos ~rilb.os 
às margens do l'io das Velhas. 

C r ~i o te r demonstrado que os argumentos em 
quóJ se baseou a cowmissão da senado para pro
por a !"educção da verba, não procedem, e, nã~ 
obstaute,tel'emos de soffrer a> consec1uencias d,_ 
•·educção feita pelo senado pm• doul longos 
anno~. 

Julgo que, p~ra terminar as considernçõ(\.~ 
q•B V. E:t. tão benevolamente me permittiu 
fazer a Ji'l'Oposito do projecto que s~ discute, 
ba.sta. dena.r bem a.ccentuado um facto-a <lepu
tll~ão mineira., quasi unauime, votou conll'>\ a 
emenda, que tão de perto otrende aoa s~gr~doa 
in~cres;es da provineia qu~ nós ~emas o dever 
de zelar com~ seus m111datarios. Não pas~ou 
som cabal protesto de nossa parte o acto da. 
outr.l ça.mara, por e~ta afinal oncs.mpaao, quo 
tornou inferia~ a quota para o prolongamento 
da. i~ estr&da do imporia as votad 1s para estrada.' 
de 2a e 3• ordem das pro1·incio.s do Norte. 

Sr. presidente, n!!o cançarei & attenção da. 
casa defendendo o s11bstitutivo apresentado pelo 
Sr. Affonso Ponna. ao projocto do monte-pio dos 
empregados d:\ .os.tr~da do íet•ro, que se discute. 
Eu creio que, tmcumdo um systoma novo no 
paiz, o Sr. consolheit·o Penna prestou um rele
van tis!imo serviço ni!o sóment~ aos cofres pu
blicas, mas tambem aos empregados d&quella. 
estr11da., e estou certo de que o sysLema ahi 
p!·econisado em breve tempo será adaptado ge
r.tlm~nte com grande va ntage!Xl p~ra todos os 
interess1dos. 

Lou vnndo, pois, so meu illustre com provin
ciano, que mais u.m assignalado s~rviÇ{J ácabà 
de prestar ao pliz, termino agradecendo á 
V. Ex. e á casa. a attenção com qno me honra
ram. Tenho concluído. 

(Muito bam; muitobem. O orador éfeli-
citado.) · 

O Sr. FeliciÔ dos Santos, tendo 
dado ulguns a p<Lr~3 no noll:e _deputad? por 
:Mims autor do proJGCto substitut•vo,recaa. que 
o seu pensa.!Xleuto não houvesse sido beiXl com
prehendido, e seja. mais ~3. ~ez v~e~ima de 
apreciações inexactas. E , porem, dmsa. s.~J. 
oxterD.!ll' sempre com franqueza sua optnlao 
qu3lquer que seja a apre~i<~ção que ella poss~ 

v. v.-6!3 

mer~cer. Entr~ os meio3 de adquirir populari
dade e a s>a coruciencia pref~r~ cstur bBm com 
esta, unico juiz intlexivel par.\ si. Tom tr~uai
gido, ó ce1·to, mas sempre qne niio ha. otrens!'l 
par.1 Bll~ conscienci:1. Não o assustam lambam 
as. accuaaçõ~s dn p~1·adoxal, que lhe têm sido 
fott.ts. 

Não preten<h~ se1• homem politico Item aspir.t 
mais do que já tom oh' tido, a hont·a de l'~pre
sJnlar su:. rrovincia. 

Na questão sujeite\ a dclibcr.~çã) da c~m:>.l''l 
teot lambem opinião divern d,t que é geral
lllGntc aceit:t, o jl teve ooc:t>ião dB enunciai-a, 
por occnsião de di cuti1·-s~ du1s p~llSÕ6l con
kridas ás viuvas de distinctos servidores do 
Est'-ldo. Déose então que niio compr~heudi~ o 
uircito a essas pensões, O que Ol SOl'YÍdores do 
Estado exerobiXl uma profissio semelhante aos 
cidur!oíos que se emprag«m em outrçs mist~res. 

Co:n effeito, assim é, e muitls vezes a. ne
cGssidade nllegad.J. das pensões Jlroced.e da. 
fu.lta de previsii), o o Estado vindo em au
xilio de suas familias, acoroçoava procedi
mento i~ual da parte de outros empregados 
pu blicos. Accresce ainda que essas pensões, 
sendo graciosas, não tem a equidade de uma 
distribuição razoavel, o muitas vezes alio 
mal applicad~s. Ainds. h:l pouco teve o ora
dor noticia de qu•' se acha. em estado de mi
seria a id.milia de um honestissimo dese m
bargad01•, ~-~centemente fallecido. 

Não é possi.-el alias no estado proceder a 
rigorosa inquerito sobre a. justiça. desse• fa
vores. 

Como disse, o funccionario p11blico exerce 
uma profus~o, como e:terce o medico, o ma
chinista e outros, que apô~ uma laboriosa 
vida, succumbem deixando sua iamilia na mi
seria. · Ainda m~is, os filhos dos empregados 
publicos têm até certa pteferencia para os em
]Jregos do Estado, preferenda. que em igual
dade de circumsbncias niio seria censura.vel. 
NãO cr-··p-reciso, llOi'Óm, ostim.ular a procu1·a 
dessa proftss~o, cujas inconveniencias o orador 
aponta. 

No projecto q_ne s 1 discute procura-se obvia.r 
eas~s inconvemenlos, concedendo-se aos em
prega-ias da estrada de ferro D. Pedro li um 
monte-pio, systema succedaneo do_ de pensões. 
Aind1 assim seria prcfcrivel que o Estado dei
xaSJle a iniciativa a esae$ ernpregad~s, dispen
sasse a au~ tutelb. 

A idéa. do projecto é o:s:celleute, mas sem a 
in .,.erencia dos poderes publicas, de que muitas 
ye~es têm resultado io.convoaientes para essas 
associa.ções. . . 

Cita o orador o exemplo do mon.te-p10 dos 
servidores do Est~do, que_ lX'r ~lculos mal 
feitos, ou por erros do admll11straçao conheceu 
quo não podia p.;.ga.r iutegralmeute as pensões. 

O Estado çorreu em seu auxilio, conceden
do-lhe muitas loterias em seu beneficio. O 
monte-pio geral acaba de se manifestar no 
mesmo estado de insoh'abilidade ll a sus. dire
ctol'ia, de aceôrdo com os instituidores, viu-•e 
abrigada a red12.2ir as p~nsões. São dons typoa 
do a.esocia.ções, U1DlL sob :t tutela do Estado e 
outra dirigida pelos seus proprioa intereasa
do.s. No primeiro CllliO, a intervenção do Estado 
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creou am pr~cedente inconveniente, e no se<>un
d9 ~.a~s:JciaçJo dei:.:ada o. seus proprios recu~sos, 
d1mtn mndo "' pcnsüe• deu um saiu ta. r exem
plo dos cidadãos procura!"em por si mesmos 
rem~Jiar as diftlculd:<des que appareçam por 
defello de seus c>tatutos 011 d"-S suas o.dminis
tr:>ções. 

P<~.ro. muita gente, é certo, o primeiro typo 
ó coJlsiderado melhor. mtts o orado!.' entende de 
1nodo di:crs'?, que nes~e assumptu o Estado 
deve ser 1ntetra:ncr.te neutro: deve deixo.•· esses 
ne~;ocios a inicüttivn dos interessados. 

O orador, desejando que a tutella do Estado 
":r' todo~ os :1 c_tos do cidadão seja "" menos pos
St\•el, nao aceüa em these. nr>m o projccto apre
sent:tdo, nem o substitutivo do nob•·e deput~do 
por :Minas. . 

. Traasise, porém, porque s·tbe <tne as su11s opi
n11íes não podem sel" ainda trn.duzídas em factos 
porquanto é ditlicii passar rapidamcute, do re~ 
gimen actual, para o da liberdad~ bem enten
di.ia. nessas materbs. 

.-\.inda ha pouco o parlarMnto votou a reforma 
da lei das sociedades anonymas, com que se 
pretendeu entrar em um t•egimeu de 1iberdado. 

A _discussão desso projecto mostrou que a ne
cesstdade delle esta1•a principalm~llte em que ~ 
l~slado não podin. com tanta. causa. 

No principio da nossa vida politica essa iu
tervençii~ po~ia se~ t0~r.rada.; hoje, porém, 0 
Estado nao rode ser ma1s o Atlante que su,tente 
este firmamealo. ·· · 

Quando ossim não fóra, a OOGSmn A.dnüni~tra
ção do Estado, impõe ao governo uma car ·~a t.ão 
pendo., que na opinião geral e preciso ü':' do lia 
allivianclo o governo. 

~cs~j~1·b, pois, o orador votar contm osto 
proJecto; que os empreg:'.Clos da estrada de f •rro 
ap;·ov••ÍIRntlo . as luzes rlo nobre dcpnt.~do por 
Mmns, or!{""-ll17.!lsscm o s·!u monta-~io sem de
pendoei;~. rlo Estado. 

___ A.!1eito ~.ntro<.nnto o aul.lstitutivo tlo S. 1~:~:. 
niio só porque tem ~ idca da co-participo.ç;i~ 
dos lucros d~ est_ro.h, como pOI'quG pode-tiO por 
clle pns<~I' raptdaooente do syaterna a.~ turtl da 
tutella do E~Lado par:~ o da JilOllo.liberdade. 
N~o hwe udo_ m:<i• _'1 uom P?d isse a pal:L na, é 

oocerrada a rltscussao e uddtada a \'Otaçiio, por 
fnlt"' de 11umero. 

\'>Lo a illlprirnir as seguintes 

RED,lCÇÕES 

Rerkcçüo do projecto n. 192 de 1882 

A asscmhléa geral legislativa resolve: 

Art. 1.• Fica contado, na antiguidade 
de posto ao tenente de estado-ma.ior de se
gunla classe, José Joa.quim de Andrado Neves 
o tempo de corrido de 4 de Setembro de 18Ú 
a 10 de Junho .-le 1876, em qu ~ esteve ag
gregado ã arma. de cavallaria antes de ser 
transferido para o estado-maior de se<>-unda. 
clasoli. o 

A:·t. 2.• ReYog-am-•:e as disllOsições em con
lr:u."LO .. 

Sala das eommissões e~ 21 de Outubro de 
1882.- Generoso Ma~ques.- Leopoldo de 
Bulhiles. 

Redacçao do projecto n. 266 a~ 1882 
(Emendas do sen!ldo) 

A ass~mbléa geral .resol vG : 

At·t. L• E'. ;tutoriza.do o governo a. mandar 
que s2ja admittido á. matricula na faculdade de 
direito de S. Paulo o e>tud,.nte João José 
Vieira .Tunior, que se acha habilitado com todos 
os p~-~~ p~tra.torio~. 

A;,t. 2. o l~vngam-se as disposições em con
lr~flo. 

Sala da~ commissões, ~ru 23 de Outubro 
de 1882. -Generoso J1{ al'IJUCS. -Leopoldo de 
BulMes. . 

Rerlacçâo dn )lrojecto "· 267 rle 1882 

Art. Lo E· permittida :1. Hug-o Vieh·a Leal a 
m 1 tricu!a em qnalq uer d:J.s faculdades de di
reito do lmperio, dispansan~o-se-lhe os e:c·1m~s 
de preparatorios. 

Art. 2. o Revogam-s~ n.s disposições em con
trario. 

Sala das commissõcs, ern 23 de Ontnb!'o de 
i88:!i.-Gencroso ~Jarques.-Leopctdo de B ·'.<
lh,ües. 

Red1:cçritJ do projecto n. 219 de 1.882 

~~ assem hlóa geral reaGI v e : 

Art. L' E' c:mcedida ao eng-enheiro Ahoaro 
Rodova.lho Marcondes dos Rei3, ou D. compnuhio. 
qu~ o mesmo organiza.J•, a construcção de uma. 
estrada de fert·o que, partindo da estação do 
Cruz eira na de D. Pedro li, venha ter ao ,POrto 
da cidade de Allgra dos R ·is, nn provinc1a do 
Rio de Janeiro. 

Art. 2.• A estrada gozará. do privilegio por 
90 annos, om uma zona de 25 kilometros pa1·a 
cnda laào do seu eü:o, mas não poderá impedir 
o. const1·ucçito de qur.lquer outra que a atra.
voslle ou pro c úrc o 111esmo porto de Ang-ra dos ···
Hois, com lan Lo que pariA de ponto differellt~, 
~itundo fóra da zona privilegiada, e não tir~ 
cnrg:1.s da. mesma zona. 

Art. 3.• A estr:da paderâ. receber passagei
ros e cargas, M ~sbção do C1·uzeiro, da linha 
fcrrea D. Pedro II, mM ficarão privados dos 
favores que dcco:·rcm das tarifas; ditfercnciaes 
c~rga.s e passageiros que a pref ·rirem n 1quelh 
estação. 

At·t. 4. o Entender-se-á caduco. est.~ con
cesaão,si deotra de quatro annos não forem c:s:e
cutados os trabuJhos e concluídos llo fim de s~te 
annos. 

Art .. 5. ° Ficam revog-adas as disposições em 
contrarto. 

Sala das commissões, ern 23 de 0Jtul.lro de 
i88"Z.-Gener~so Marques .-Leopoldo de Bu
lhDes. 

Recla:ção do projecto n. :1(}7 de 1.88'2, offe
•·cc:do como emenda ao de n. 219 do mesma 
<ln>to. 

A assem8lé.t geral resolve: 

Art. 1.• Fica o go"l"erno autorizado a conce
do r privilegio, até 60 ;tnnos, com garantia de 
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juros de 5 :J-tó 6 •Jo ao anno pelos primeiros 20 
annos, ao capit:\.l que fôr reconhecido necossa
rio depois dos estudos previamente feitos e su
bmettidos á appro~·ação do governo, até o mo.
xiwo de iO .401J:OOO.$ para a construcção de uma 
linha ferrea de um metro de bitola, que partirá 
de Poaso Alto ou de outro ponto da estra.d11 de 
ferro do Rio Verde, que for reconhecido mais 
conveniente, seguindo pelas immediaçõcs de 
Christina, passa.rá pela.s cidades de ltajubã e de 
Pouso Alegre e vá terminar o.o DourlLdinho. 

Al·t. 2. • Qo.c a concessão seja feita aos preci
tados engenheiro civil .João Henrique Costard e 
Francisco Eugenio de Azevedo ou á companhia 
ou empreza por elles organizada, ou a quem 
melhores va.ntag~ns offerecer, sendo-lhes dada 
" preferenein. 'em condições iguaeõ. · 

Ad. :.!.• Os concessionarios se obrigam a 
construir o ramal de Pouso Alegre aos Poços 
de C:tldas sem garantias de juros. 

Art. 4. • Aos concessionarios será opportuno.
mente dada a peeferencia no prolong-amento du 
linha até á cidade do Alfenas. mediante accôrdo 
com o governo c ~ob as mesmas condições e 
garantia de juros estabelecidas para a linha 
principal. 

Art. 5.• O" governo terá o direito de resgate 
da linha ferrea e do ramal, depois de iO annos 
a contar do dia da inauguração: 

§ f. o Dentro dos 20 annos dn. garantia, pa· 
g-ando em tituloe da divida publica e ao mesmo 
juro da garantia, ou em dinheiro,o capital em
:ttregado. 

§ 2. 0 Depois dos 20 annos, vagando um cn.pi
tal correspondente à media da reaJa liquida do 
ultimo quínquennio calculado a juro igual ao d:t 
garlllltia. ' · 

§ 3. o Si a empreza desistir da garantia de 
juros, o resg-ate se fará em qu~lquet• tempo, 
.::onforme a clausula ante cede ate. 

AFi. 6.° Ficam· rcvog-ad:J.s as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, em 23 de Outubro de 
fSSZ.-Generoso Ma1'9t1es.-Leopaldo de Bu
lhõe$. 

Redacça·o do pto,iecto n. 47 A de i88Z ofl'cre
cido como emenda. ao de n. 219 do 1ltesmo 
anno. 

A assembléa g-eral legislativa resolve : 

Art. i .o O governo é autorizado a dar urna 
subvBnção de 10:000$ por kilometro à empreza 
que se encarreg~ r da construcção de uma es
trada de ferro de um metro de bitola, partindo 
de Sant:~. l:!elena d~ Alcob:J.ça, no Pará, e te;
mina.udo em Santo Anasta.cio, acima das pl'in
cipaes cachoeiras do Tocnntins. 

Art. 2.o A' rnesm:J. empreza e concedido o 
prolongamento da estrada sem sub\·enção até 
Boa-Vista, em Goyaz, ou <ltê o ponto em que 
conv~nha estabelecer- a navegação a v:1por nos 
rios Tocantins c Ar.1guaya. 

A escolha entre a n:wegilç'ã.o e a estrada de 
ferro será feib. de accôrdo com o governo. 

Art. 3.• A. empreza teri. privilegio p11ra a 
eatraàa' de ferro por 60 :mnos. 

Art. 4.o Dasde que a renda liquida da om
prezu. fór superior a 6 ojo, o excesso será divi
dido em duas partes, das quaes uma partencerà 
á em preza c a. outra ao governo aro que s~ja 
paga a subvenção kilonletrica. 

Art. 5. 0 A er:npreza. nã.o terâ privilegio da 
navegJçiio de qualquGr po.rte doa rios. 

Art. 13. 0 De pois de 1 O annos o governo po
derá ~m qualriuer tempo encarnpa~· a estrada, 
pagando á em preza um capital correspondente 
á renda liquida módia do ultimo quinquennio. ~ 

Art. 7. • Revogam-se as d'sposições em con
trario. 

Sala das commiasües, em 23 de 0utub1·o de 
1882.- Leopoldo de Bulhõe~ .- Generoso 
,lfarrzttes. 

Redacçü& da emeHda o/J'ei'ecida pelo S;·. ])[a
~tael Carlos ao proj~cto n. 219 de 1882. 

A assem blóa g:eral resolvo : 

Art f. o Fie:~ o governo autorizado a dar a ga
r:~.ntiadejuJ·osde 6 •/a sobre o capital neces~ario 
para a constt'Ucção da estrada de ferro de l\ia
manguap~, n~ provincia da Parahyba do Norte, 
a AraÇll-gy, na do Rio Grande do Norte,coucedida 
pelo decreto n. i992 de 5 ds Fevereiro de 1881. 
devendo, porem, a ditn estr.1da terminar na 
vilb. <\O Coità, da provinchl. da Pnrabyba. 

Art. 2:o ,Revog:J.m-se as disposicões em con-
trario. ·· : · · 

Sala d2os cornmissües em 23 de Outubl'o de 
1882.-Generoso Marqucs.-Leopoldo de Btt

lhõas. 

Reliacçr'•v da Cll~C12d•1 QJfi;.t:i_cida per o s,·, Be
.:cn·a Cm1alccmti e otttro wJ p1·ojec!o 1t. 2l9 
de 1882. 

A aesembtea goral1·eso1Ye: 
Art. t.• -Fica o governo autorlzado ~ ga

rantir juros de 6 •[o .~o\Jrc um capital não e~cG
dento de 6.000:000$ á emprm1, que so pro
puzcr a construir o prolongamento d:1 ~etmd:~. 
de ferro de Natal à Nova Cruz.pclo \'allG da J tm
diahy e Villa da Mtu:ahyba., ã cidade do Prin
cipc. 

Art. 2.o Rcvog-ll.m-se u.s di~posições em con-
trario. 

Sala das com.missões; em 23 de Outubro de 
1882.- Genei".JSO Jlarqrtes.- Leopoldo de 
Bulhões. 

o Sr. Du.que-E~trada Tei
:x:ei.~-a.. (pela ort!em) requ~r c1ue se G.,gsigne 
a eleição da. comm!Slào especlal, 11a.J.·a logo de
pois do expediente. 

O Sn.. PRESIDENTE declara que a ordem do 
dia estava. designada e q11:e o nobre deput1do_na 
ses,ão de amanhã podena. requerer a. suam
ver;ão. 

Da para ~rdem do di:~. 24 de Outubro: 
\'o~a<;.ão da. Sa. di.'\CUS!;iiO do pt•njecto 11. '11J7, 

com emendas e substitutivo. 
Coutbiu9.çiío da 3• discussão do projecto 

n. 190 :sobre creditas ao mini~terio do imperio 
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cJm a emenda :~.prcselltada p~lo Sr. Martim 
Feaucisc~ (nrojectos ns. H 8 a 121, 148, i50. 
239,240, 246, 247, 2GL 262 <l 270 de i83~ e 
311 de iSIIJ, creditas aos minist:•rios do im
p~rio, justiça, gu~rra, marinh:~ e agricultura). 

Eleiçiio da. commiss:1o rcquorida p~lo Sr. 
Dnqtte-Estra.d<\ Teixeira. 

DisctBs<io unica das eai.,nd ts do sen lllO ao 
orpmcnto da receit·l geral do imperio. 

As ma.terias designadas para orde01 do di:t 24 
tanto na i • como na 2• parte. 

Lwant:\·Se a &1s>ão :ís 4 Jf2 horas da. tarcl•!· 

ACTA !>.\ 85' SP~-:\0 ll>i 24 DJ': OUTUlJRO !>:E 1882 

PresideM ia d o Sr. Línta Dtta:·te 

n.i!il!ARIO.- exrto~e.''1'E.- r..,.[uerionenlos dos Srs. Af· 
ro:i~O Cel~ Jt~râor, DUIJIIC·E:;L:-::dl Tci s: eir.~, João Po· 
niJu. ){:HU lb.ch<tdo (1° seere~rio). Cur~)ho R czc·:cJ~, 
Sc;:l.p!licn, J::~erJ.Snüll~ T.lun~y , F~:ída dM S:un.rs e 
11. Pl.lr1clh.- olloui n:) BIA. - fie 1ne! in1en:o do Sr. 
r,oUri.!.;uc.; Peisot.:t. -\.ot~~~;; . ., ~l o prc.jcel~ n. 2:ii, monil:~· 

rio ..:10-i ~Clll lJI'"~ftot i.l o~ tl~ e~ír:\'l:t. J\! [l!rro 0. flCJ l"l..l 11. 
- Co:d il~n31.:.:i'o tlit i.l i.icuss~ ~l úo pwj ct:tll n. ~~0, ~ ~·o.lito 
:lO miu i~ te::i~ ,to i·n p~ •·it" . !.li::itUr:>üs Jõ$ St,( • • .\. .F:~II I"\", 

Touq•linio Ue S o iU:il, )llarl i.m Fr:nei~t{) c Pa·U~H 
lli r:.uula.~ OrJcm do di:~ P~••""- 2i doOutu ~mJ U..: tSSe. 

A's H hor,ls, foit~ :. chamndn, :~challl-sn 
pre~entes os Srs. Lima D\l:l.t·te, Matta Machc\do, 
Ribeiro de Meneze-; , Leo,>Oldo Cunha, B~sson, 
Alves de Araujo, Vieira· de .>\.ndrnde, AntoniQ 
de S i·1ueira, Juycncio Alves, P..o.!riguc;; Jtmior, 
Jo5:l Penido, Affonso Celso Jun ior, Sou~~ Cm·· 
Yalho, Gonça!!'e!>-F·~,·reir.. E ict·agnollc Tllnn<.y, 
Amaro Bezerrã; Banlo dn. L2opoldina, l~odri· 
l:íucs Pei~oto, Almeid;J. Nogucirn, T:uqtti nio do 
::>oaza, Scl":l.phi.::o . Rodri~ues Lima, Augusto 
Fleary, Ratisbona, Moreira de Bar:·os, Mortim 

-- F,-anci:ic~;-::IIanOel Carlos, Ci>.í-óeiro d:~ 
Rocha., José Pompeu, ~!aciel; C:~rval bo RG
zeude , Ulysses Vianna , ThooQ!lilo • ~•l<lrlim 
Francisco Filho, Jhrão ele Can\ndc. Alfre<io 
Ch~,·es, Carneir<> da Cunhn, F~licio dÓs Santos, 
l~erreiro. de Mour:>, :!..baro Caminb:1, Hen rique 
Marque;;, José }.hrianno, Espindola, Cru7. Gou
\'Ca, L ou renço de Albu:1nerquc, Barão dn Villa 
da Barr:~-, Franklin Doria, l\bnool Portolln 
Pr.\ lo Pil1lcnlel, Ruy Barbosa, Olympio Val~ 
ladiio, Gcminiano, Soares, Gonçslves de Car-
Yalho e Affonso Penna. . . 

Comparecem, depois da ~bamaJa, os Srs. 
Abela.r<lo de B rit•J , Atlri~no Pimentel , Ildofonso 
de Ar·aujo, SinYal. Sihiano Brandão, R ibas, 
r'ernandes de 01iwira, Generoso l'iún•:rues, 
Diana., Passos Mira.nd~, Almeida. Oliyei!'.\, 
Souza Queiroz Filho, Paula. Souza, Zallla e 
Rego Barros. 

Ao meio-'lii>, achando-s ; preserrl':s 70 St·s. 
dcput:~.dos, o Sr. l'rcsi<ICnlll :\br~ :>. sC>5:1c. 

F:~! Iam, com cauS) pa.-tieipada, os Srs. Bar:io 
da E~tanci:J., Cantw), Coelho c Campos, Candic1o 
de 01\voira,·Carual'fl"O, Castcllo Branco, Gotne> 
de Cast1·o, Ignacio Martins, Jorio C,ctano, 
Prisco Paraíso, Paulino de Souz:~-, Pereira ch 
Sih•J, Silva M:afro, SJlustiauo o Vianna Vaz. 

l?altam, sem causa pal'ticipada, os Srs. Al · 
meidaPereira, Antonio Pinto, Alcoforado, At·is
tide~ Spinola.,Bnrâo de An~dia, Barão do Guahy, 
Bnrilo ãe Ara\.agy, B~z~rra de Menezes, Cru•, 
F. Belisario, Ferreira Via nna, Lacerd.L \Ver· 
neck, Montandon, Mac-Dowell, Pereira Cabral, 
Peretti. Thomaz Pompeu, Scmza Le.~o, Silva 
:Maia, Vaz de 1\Iello e L'lhôa Cintt·a. 

E' l idJ, posta em aiseussJo c approvada sem 
deba.tc a acta da aesú\o de 23 de Outubro cor-
rente . 

o S!l. i• Si!Cl\ET.tr.IO dà con~1. do seguinte 

EXPEDIE.i'\TE 

Ofíicios: 
Do Sr. 1 o secretario do senado, de 21 do 011· 

tubro corrente, remetten.to, acooipanh~cla de 
doenmcotos, a pl'Jposiç.~o dc.>sa eamar:~, ']_UC 
conccd-; r~fQl'mn ao cet1ego tenente- corouel ca.
u~Wro :Manoel d!J. V era Cruz.-A" impriorir c li 
êommis:e:ão de m:-trinha c guen·a~ 

Do mesmo St·. secretario, c de igual data, 
remctt~n:lo a pnposição que concede 5 com· 
pa.n.hia Zootecbnica c Agri cola do Bt·azil, a · 
ga~ autia dejnros de 7 "fo ao anuo, oi qual o sc
llldO nilo pódo d:1r o seu consontimento. - ln-
toir.tda. · 

Do mesmo Sr. secretario, e elo igual cl ata, 
rornettendo a provosição 'lu·, concede Jicen(}a 
ao cscripturnrio da thesonr:Ll'Ía de fazomda elo 
Parti, S:\\Jino Henrique d:t. Lu•, a qual o S·)· 
nado nlto põ:le dltt• o seu c~ns •ntimento.- In
toirad~. 

DO JUC$tuo Sr. secretario, c ile igull data, 
communic:mdo que o senado !llloptou e \':l.i d i
rigir :i mnc~;~ imperial a r esoloo;iio cb nss~m
ble.'\ geral que :>.11Lorizn o g~,·crno a m!l.ndar 
pn.::f.'r :\s irm:i s sol teit·ns do Í.'\Llocido 2• tenente 
da. armruh. João Francis co de ~!ello c.~r,•olho. 
o monte-pio por csto form:lllo . - lntoirada. 

São lidas ~. ap[>ra,-ad~s M rc:bcções d011 pro· 
j cctos ns. 219, i07, iQ-2, 47 A c 267, todo~ de 
1882, bem como a s red~cções dn emenda coffe
recida ao pt·oj~clo ll· 2Hl.dc 1882.!' Clo Sr . }<i:\
DCiel Cnd o!, .-, o. o!l'erecido. ao m · sm~ projccto 
pelo Sr. Bezet•r:t Cavalcanti. 

F.' l i<lo, r:oslo em discussã1 e n.p ~ro,•ado smu 
dehn le o S(!!;Uinle 

N. 326.-1882 

c~ut: ::u·cl!C JIJ t doL;ois tle :IIJC.l"l:l a SCSSÚIJ~05 Sr;~. 
lJu. 1uG-Es \rada Tcixci: :o , l(IJdolpho l!nnl-r'. Ju.·· 
•1uim T:o,·:>rC$. Ft•:>n"i~~ S0:lr•!, At•auju l'itLh ·, 
l:ul!tõc:;, ~l.~rtiuho C:JlliJtgcm, C:~.rlo;; AflOII.>~>, 
ll.oalca<lc 1•\:;uciril, T. (! .. ur ioJII<:B, Cn,;L,o Pi1tlo o 
[~.;li:;l.J<lrlu :, 

l't·ctt.:arl'itl 1.l'J Cil.H'J'"'-Ju;;ro·-"':<.; lltr.y'! W ilson. 

O eng1uhoiPJ Hugh \Vilson r~quc1' a est.l. 
o.u:,;ust 1 c nn ' ~' 1 ' fUI) :;~j~ \l\llorh:>.do o govcruo 
para Ih-, ccu •:·Jd~r. o:t a coUJpanbia por cllo 
oraani.:..:J~. IH·idlu.)c - f~·J· 3•) ot!!O.~s c g:u-:1ntia. 
de juN, do! 5 ?;o, dut·~ul~ 15 anno3, sobre :1. 
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capital de 1.500:000$, desLin~do á constt·ucção 
de um dique, no lo;ra.t· denominado "Moat· 
serra te" no porto ua capital da pr·ovin.cin da. 
Bahi t, para reparo e coastrucçao de v,tpot·es e 
navio> á \'eis, tudo de conformid•:rb com o 
plant.~ annexa ao seu re:JUet•imento. 

A commissão de obr~s publicas, a quem cabe 
d~1· pat·ecer a t•espeitode semolh,.nto pretonção, 
para p~der fJzel-o entende ser imprescindível 
uma informação do gaYcrno sobre o obj ecto de 
que se trata, c pot· isso opina e rC<J.llCt' que Mja. 
ouvido o govoi·no por· intel'mcdio do ministerio 
·aa agricultura, coutmel:'cio o ·ol;ras publicas. 

Sah. das commissões em Z3 de .. Outubro de 
1.882.-José Pompeu.- Soares. · 

E' lido, al>oiado, posto em discu~;sih c <lj)pro-
vado o segumte . 

Re'l llCÍt·o a nomca~lio 11ot' esta a uguala ca
mara <le uma commisaão de cinco membros. 
que, estudll.ndo, durante o íntervallo das sessões: 
os pe1·niciosos !lffeitos dos imposto:; de· o:o:por
tação, indique o meio de substituil-os, sem pl'~ 
juízo das finanças do Estado. -S. R.- Sala 
das sessões 24 de Ülltubro de i882. -J oru1aion 
Tavares. 

O Stt. Pn.ESlDl'l~T:E : -Tem a. palavra o Sr. 
A ifonso Celso Junior. . 

O Sil.•. A.ft'on.,.;o Cel,.;o Ju.n.io1• 
(para negocio '-'r!Jimle ) : - Sr. [H'esidente, 
tendo de apt•es~ntar um rsque1•itnento c dese
j;>ndo fundamental-o, embot·a em tot·mos ra
pidos, peço a V. Ex. que consulte a cas;• si 
me concecb uw<J. w,g-cneia do cinco minutos 
para. desenvolvei-o, st!m prejuízo das outras 
urgcncins nntcriormente concodid:.s. 

Consultada, a cas:t resolve peb a!lirmati va. 

o SR. PltES!DEiiTE : - Tem a ralaYra o Sr. 
Atronso Celso Junior. 

O S1•. Afronso Celso Junior: 
-Sr. r•residcnte, acabo do receber va~ia.s car
t:<s e rept·eseut:lções de di versos pontoa uo 
di3lricto, que lenho a hont·,, de rept•eseu t'lr 
nesta c~sa, MS CJ_ua ~s pcdom·so providencias 
pa.ra foctos graviss1<nos, 'luc e~tr.à occ:nrrendo 
1\>\ cidade do Rio Pardo, que é nma da~ m~is 
imrortantes do mencion:~.d() districto. 

Entro ellas sobt·esah~m as assignadas pelo 
.-euerand1 vigario do Grão-Mogol, Jos6 Thiago 
de Siwcira, e pelo distincto cidadão Luiz Blum, 
homens honr-.dissimos, acim(l. de <!ttl'lquer ex
cep~ãG. 

Os factos são estes : 

O juiz munic.i pal da comarca do Rio Pardü, 
ba.cha.rol Victorim Antonio do Sacramento, 
ene.rgumeno politico e sem capacidade para o 
cargo quo occupa, tem ·proeedido ultimamente 
ele ta.l maneira que pro:iuziu verdadeiro pauico 
no seio da popul:lçao d~q uella cica.de, sendo de 
r~ceiar-se s:irio ~onfliclo. 

DG fa~to, acaba de ser ulli es ~ancado publi
c::.mente u•u individuo, 'lchando:-sa presentes 
nlo só o mesmo jl!iz mu.nicip~l, côtno o adjunto 

do jll'Omolm· publico da mesma localidade e o 
P~·38Íden.te da cama.t·a municipal, os quaes são 
accusados demandatMios do criwe. 

Trcs tiros foram disparados contrn. a resi
dencia do C()llector Elias Ftancis~o Mendes , 
cidadão respeitavel, funccionario hon~stissimo, 
conhecido ~ altamente estimado naqucilas re
giões. 

Alcim dislo, o famiger..tdo criminoso Néco, 
prin.cipal autor dos assaltos c?mmetticlos con
tra "' ciüadc da Jan1taria, 1ta minha provinci:t 
(apoiatlos), impuncmMte dirig-iu-se!\. referida 
cidade do Rio Pardo, onde acoaL\dO pelo nego
ciante QuinLo Antonio Leal, com ~cquiesc~nci~ 
do nlludiào jtüz municipal. .. 

O SR. SILV!.\NO BRANDÃo:-Essc ·aeuhot· tem 
zombado de todas as leis. 

O SR. AFJ<o:;s) C.t:LSO Ju:"'roR :- ••• que, 
alêm de nbertamente protegei-o, acompa.nlíou-~ 
em uma e:s:.curs&:o á villa de Salinas, o ~I to c 
ostensivamente declara que ha de consliguh· o 
livramento do mencionado criminos~. 

E' contra estes factos , que dispensam 
comruontarios, que venho pedir providencias 
one.rgicaa e urgerltes ao mett honra-lo nmigo, o 
Sr. ministro da justiça. 

Como não costumo, S1•. presidente, levantar 
argui~ões sem immediatamenle adduzir as 
provasdaquillo que enuncio, vou ler á. cawara. 
um documento, para provar qual a capacidade do 
tal juiz mt<ni0.ipnl, que form,lm~nt~ accuso. 

Esse docu~tGnto ó a publica-fôrma de uma 
decisii:o do jury d3. ViUa. d~• Barra, ua JH'OVincia 
da Bahia, jury no qual elle s:rviu Ült~rina
men ta como juiz de dil'ei to. 

Ttata-.qe de um individuo que havia assassi
ua·.lo um oscravo que possuía. A cnme.ra vai 
ver'quaes os quesitos, as respectivas respostss, 
ã adalit'at· a sentença do juiz (lê): 

11. Lo O réo Joaquim da:Silva Ferua.ndes, no 
dia. 10 de Novembro de i876, matou seu e$cravo 
Pedro, no iutcrior da casa de sua residencia ~ 

"- Resposts: Sim, por unanimidade de votus. 
«. 4. o O réo commettcu o crime com preme

ditaçãCI? 
« Resposta : Sim, por uno.uimidadc de votos, 

otc. » . 
Não leio toda. o. publica.-fórrna, por.1ue a farni 

publicar com o meu discur.<o. 
Saiba, porém, a camara qnc o jury responden 

ma.is ou meno~ com maioria a todos os quesitos 
condewnatorios. Entreto.nto, a sentença do juiz 
é es;a (l8) : • · 

« Em éOilfol'tnidad~ da decisão do jury, abaol
,,cndo o roo Joaquim dn Silva Fernandes ela 
accusação quo lh0. foi intentada, mando r1uo. 
nndo o pra<:o legal, se lhe passo o competente 
alvará. afim de ser solto, si por "1 não esth'0r 
preso,' e ~o lhe de baixa na culpa, pagas as 
cueta·; peh :municipalid:u1e., ! ! (Uh! Oh!) 

Ora., Sr. presideute, ô cate, c~rtam#Juttl, utzl 
facto gravissimo. ("1po iados.) 

Tra.noo-o ao couhzcim~nLo do nobre ministro 
da jus ti \la, J? )diud~rlha que providao.cie a. r_es
péito, tal con:to sobre ~ cut!'as occun·enct:J.s, 
qne tenho referid~. 
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O mau req uer·imeli to, pot·tanto, ê o se guintc 
(L§.) 

Mandando i mesa este requerimento, l"O!;O 
a-inda a.os meus noll~~; collega& que não peçarn 
a palavra sobre ellc, porque, como so1bam 
SS. E Ex., a discussão ficaria adiada. 

E", entret;ant), d~ cónveniencia pal"" todos 
que o meu requerimento sej~ d•,sd<?. j:\ apl?rO
vado, porque, si os factos r·ehtados não forem 
vcJ"dadeiros, o n.ccusadü terá occasião para 
defender-se complet:tmente, e si forem vet·
dadeiros, todos os collegas tem igual inter·es"e 
que eu ern que ~e faça justiça, castigando-se 
Cl"imiuosl)s. (Apoiados.) 

l\f .. ndo tambcm :é 1aesu a p.tl>lic.~- !"ôrm\l. d:t 
decisão do jury, para q u' o Sr. ministJ·o t!a 
justiça e a camar~ a possam apt·eciar. (Jluito 
bem •• ) 

V em :i. m~S3, c tido, ctpcie4o, posto em dis
cussão e sem debate ~pproYn.do o seguinte 

Requerim.ento 

~Rqueiro que,por intermedio do miuist<lrio da 
justiça. se peçam, com urgencia, ao governo as 
seguintes informa.çõ3s : 

i.• Qu"l o estado de segurança indho·;dual·na 
cidade do Rio Pardo, província de Minas Ge
raas~ · 

2.• Qual a ing8reMia d? juiz municipal, bá
cha.r~l Victorino Antonio do S~<crnmento, nos 
factos criminosos que alh se tom dado~ 

3.• E' eX!lcto ter ostado naqtlella. l<\calidade o 
criminoso N eco, principal n.utnr do assalto à 
cidade da Janu,.ri1, send,o acout~do pelo ne:to· 
cian~ Qu.in.to Antonio Leal ~ ostcnsivame11te 
protegido pelo referido juiz municipal Victorino 
Antonio do S·•cratuento. que o acompanhe>u em 
uma excur~iio a Salinas'! 

Sll t das sessões. 24 de Outubro de 1882..
Affo>t•'O Celso l~.<nior.» 

Publica·fórml r. que se ~·ef.J~e o o~aJor: 

« I!lrn. Sr.juiz municipal s• •ppleate arn e:s:e\·
cicio.- O tenente co?on ·1 Rezinaldo de B~bo 
Peçanha, para fins convenientes, precisa q lle 
V. S. se digne or.lenar. por seu respeilwel des
pacho, que o cscrivào do jnr·y, re1·endo o pi'O
c%so crime in~taurado contl"l Joa111im da Silo> 
Ferna.ndes, lhe dtl por cGrtid·io ao pé <leste, ,e,·l•o 
àd "•J>·Inmt, os quesitos propostos ndll jui7. de 
direito, as respostas d~da~ pelo jnr)' de sen
tença e a sentença 1·of.·rida polo juiz le ,li
l"eito no segunilo julgamento do referi lo réo. 
- Ne~te~ t'~rmos, o suppllc3-nte p'oe a V. S. 
deferimento.- E. R. M.- Req;,aldo dq Babo 
Peçà;~/za. - Despacho : Dê~ se.- Barra. 16 
de Abril de i881.- J. O. Yrf. Mb11.qucrgt<r.. 
-Pg.-N. 1.-Rs. 200.-Barr.l. 16dell.bril 
de 1881.- .·L NG~es.- JI . . 1lr~;. 

Hermano Alves Pereira, es··rivii:o utJ jury ~ 
das ~xecu~ões ~~·imin,es, nest:<. ,-ilh J,,, S·•nlG 
Antonio da Barra e seu termo. por nomeaçii:o 
na fó~ml'. da lei, ele.: Certifico 'lue, om cum
primento ao de•pacho retro, revendo os aut~s 
cl.'ime~ de <J.Ile fa.~ menção o pe!tcionario. em 
sua petição retro, dclles con~b. à folha i84 aié 

i85 ve~so, os 'lu esitos O'Cl"iptos e propostos pelo 
juiz dc"direito ao jury de sculença, as r<lS(>OSt;~.s 
da.das pelo m·•srnoj ury e. finalmente. a seu~ 
t~nça proferida. pelo juiz de direito, p3la. fórma. 
e teol' seguinte : 

Quesitos.- Primeiro.- O réo Jo.•quim da 
Sih•a Fcnlandes, no dia iO de Novembro de 
1876, m:t tou o S·3U escra•·o PedL"o, no interior dA 
casa de sua r esidencia ~ 

Segundo . -0 reo corume ~teu o crime caro 
ai; uso da confiança nelle po~ta. pelo assassinado "I 

Ter·c~ir-o .- O rêo comn1ett~u o facto crimi
noso impellido por motivo Te;:_rovado? 

Qaarto.-0 réo commetteu o crime eom pre
m edit:tção, isto ê, <!~correndo entre o mesmo 
cl"Ím~ e o desígnio de pratical•o mais de 24 
horas~ 

Quint.o. -0 ré o commetteu o crime com ser
preza"? 

Sexto.- Exis~em circumstancia.s aUenuan
Les a favor do râo ? 

Setimo.- O jury reconbece ter o réo com
mettido o crime e~n defesa propria o"u de seus 
direitos~ 

Oitwo.- O rào para assim defender-se teve 
certeza do mal que se p ropoz e v i ta r ~ 

Nono.-O reo p~ra as<im defender-~e teve 
falta absoluta de outro meio men s prejudicial~ 

Decim '.- O réo "ssim defendeu-se. sern que 
de su~ pa1•te ou do. pnrte da sua familis:' hou
vesse pro~·ocação ou delicto que occll.sionasse o 
conflicto? 

Sala das sessões do jury, em Santo Antonio 
da Barra. 12 de ~'t~rço de 1878.- Victorino 
Antonio elo Sacramento. 

O jury, depois de haver d'entre si nomeado, 
por %crutinio secreto e por maioria absoluta 
de votos, o seu pres1dente ~ secretario, da l&i
tura recommendad a. pela lei e mais fol'mali
dades d•)sla. respoudeu pela nlaO."Íra seguinte : 

Ao primeiro qnesito : sim, por unanimidade 
de votos. O réo Joaquim da Sil~a Fernandes, 
em o di~ 10 de Novembro do a.nno de 1876, 
matou s•u escravo Pedro no interior da casa de 
sua ~esid~ncia. 

Ao segundo : não, por iO votos. O réo não 
comn10ttcu o crim~ com .~base de eonftança 
nalle posta pelo as;a.ssin:tdo. 

Ao te~ceiro: não, por unanimidade de votos. 
O rtio n:io co.nmelteu o facto crimin0so im~ 
re1lido po:· molivo reprovodo. 

,~o qum:-to: sim. por una.nim'dl'de de volos. 
O réo. sim, commetteu o crime com premedi
tação. i•to <i. rleco,.reu ent"e o mesmo crime e o 
dc,ignio de pratica.l-o mais de 24 horas. 

Ao quitllo : •im. por 10 votos. O réo, sim, 
comruetteu o crinl~ com sorpr-eza. 

Ao s•'Xto: sim. por 10 votos. Existem cit·· 
r·nmstancias attllnuanles a favor do réo; em 
virtnd e d art. 18 § 1° do cod igo crimina.l. 

Ao sctimo sim. por 10 votos. O jury r~co
uheoe te~ o réo commettido o crimo em defc~ 
_propria de S'3U dÍI·oito. 

A oitavo: aão. por oito votos. O réo nlio, ps.ra. 
Jssirn ild••ndcr-sP., teve certeza. Jo mal que se 
propot. o vi lat. 

Ao nouo: uiio, J>Or oilo valos. o reo, não. 
pll.ra a~sim defeniler-se, ~~·e últa ab30luta 
de outro meio menos projudicia!. 
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Ao de cimo: sim, por unanimidade de votos. No Dia:tio O !fie ia~ não se acha o meu 
O réo, sim; ~ssim defendeu-se sem que eh sua nome, não fn< mencionado nem como vivo, nem 
p\l.rte ou da parta da sua familia houvesse pro- como morto (:riso), e um amigo meu foi procu
vocação ou delicto que occasionassc o con!licto. rar-me no necroterio (Risadas.) 

Sala Mcreta do juty de Santo Antonio da Ora, eu sou muito pequeno (n!ío apoiados), 
I!ana, 12 d 1 J\lwço de 1878. -Exuperio ,Uves muito b.umilde. ruas não estou disposto a con
Pereira, presidente._ Rica·J'rlo Fra>toisco de seutir que me supprirnam, e V. Ex., que é meu 
Lacerda, secret:•rio.-Joo<o Ba,•os de Ji'ígt<ei- amig() Yelho, deve dal" as providencias pa~a que 
redo.-Jose de Faria e Silvrt. _ Ma:r.imin' ,, minha reciam<çãç, sej::u~ttendid~. 
ele Souza Ribeiro.-llftWim.iano Ma1'CeblinQ O SR. PRE2rDENTE;:-A. reclamação llo nobre 
da Gosta. - }.fanoel Om·doso da Sil- dep•tt do sor-Á tomala na devidil. cnnsideração, 
ueira. - Joaqui·m Jvse do Carmo. - Vi- mas parcc~-me que haengauo da parto do no
cente Xa,ier DufJ.rte.- Aurelirtno de S o""" b1·n deputado, porque o seu nome e>tá contem
Ormundo - J,se }l[ anMl de OliveirfJ..-.-!.n- pla lo na acta. 
tonio Jose A~ves. - Em coufo,·midade d •s 0 Sa. J. PExmo:-Mas nãc1 est§.no ])iario 
decisões do jury absolvendo o réo 'Joaquim Offic·ial ne1u eotno vivo, u·~m como morto. E isto 
da Silv~ Fet·nand<lS d:t accusaç:1o que lhe e um descl.lido; ji ou~ro dia me deu como tendo 
foi intenta.da, mando que, findo o pro.zo legal, faltado com caus~ não p-•rlicipada, quando fui 
so. lha pa$S& o con1petcnt~ úlvar:i., afim J.c ser um dos primeiros a chegar, 
solto, si por al w•o estiver pceso a se lh de 
baixa na culpa, pagas as custo.s pela muuici- O Sr. Matta ~:la.chado (1° secre-
palidade. -"' tario):- Não se achando pees ~ nt'~ o Sr. 2° se-

. cretario eu respont!erei por elle. 
Sala das se$sõea do jury, em Santa Antonio, No authographo quo acaba de ser apr>rovado, 

da Barro, 12 de Março <le 1878.- Viçtorino vó-sc que r.omparacernm ã 1~ chamada: (Lê;) 
A~ttonio do Sacramento . Nttda mais se con-
tinha em os meneio nados quesitos, suas res- O SR . .1. PE~mo : -V. !Sx. leia o Diario 
postas e a sentenÇ9- do juir. de dit·eito, que fiel- O tficial. 
mente trasla.d 'i dos autos ori,:inaes. aos O SR. Mnu MACIUDO (1° secreta•·ia) :-
quaes me reporto. nos 16 dias do ,:,ez de Abril Isto é erJ•o do revisão. 
do anno de i88L Eu, He~ma.no Alves Pet•eirl, 0 Sa. J. Pzl<mO: -Si não foi v. Ex .. fui 
escri"'ii.o do jury, que o escrevi, conferi e as- 0 Diaria 0/ficíat que mo. supprimiil. Eu peço 
signo.- H erfaa>lO A.lva.,· p , re;rrt,- Tew para a V. Ex. que tom~ providencias contr., 0 Dia
o setlo fls. 2 de certidão.- Bar,·a. ira supm.- ri .o Offici·ll. 
O escrivilo, Al,es. Pagou. de sello 78)00.-
Al,es.- N. 6. 4.00 rs. P:~ogou 400 r·s.-Bar,·a, O :Sr.~Carvalho Rezende (pela 
i(i de Abril de 1.881.-A. Nev~s.-lo!l. Al"!les.» ordem) rr~·qu ·r UIUll. urgeneia-de 15 minut~s 

E' igualmente lido e posto em disctlssão, a para, n~ 1• se8são, fund'lmflnt~r um_ requen
qual fica adiadn, por haver pedido "polavra 0 menta l'~lativ~m~nto a negocios elettOrll-e8 da 
St\ Ratisbona, o seguinte . sU,a provincít~. 

Roqucir() que Slljarn pa<lidas a.o mini•tct·io do 
imperio inf()rroaçõee sobre ns medid:J.s <iue 
tomou ou pretende tomar, para debellar n. cpi
clemirt d:.~ variola, nesta c..~p!tal, vist() como nem 
ao menos ho. !'Os tos vaco in icos em todas as pC!· 
rochi:1s e não funccionam diarinntente os que 
exiatem, nas p(tblic~çõos officinc;; não n'm <ic
claraclos os pontos em que funccionatll Ms pa
rochia.s onde já fo1·am estabelecidos. 

S. R.- S:oh d•s sessões. $1 de Outul}ro de 
1882.- Duque Est1·ada Telveira. 

O Sr- Du.g_ue-Es:trada Tei
xeira (pela Ol'dem) ped~ que O SCU l'Cque• 

rimento apre$cntado hontem s~ja discutido sem 
prej uizo das u~genciaa j ã concedidas e da or
dem do dia. 

E' approvado. 

O Sr. J. Penido (para tmta t·ecla
mação soln·e a acta):-Sr. presidente, ha sem
pre nesta casa um su~urro tão graude que não 
pude ouvir hem V. Ex. submetter :i. disl!ussão 
a acta paro fazer uma reclam~ção, por isso que 
a ;ICt.'l. de hontem supprimiu-we (Riso.) 

E' ap~rovad~ a urg-cncia. 

O :Sr. :Seraphico AgJ·.tdeç() á 
camaro. a 1Jen~volencia COB1 que rue concedeu 
esta ttrgencia, :i qual sómonte recorri, porque o 
c ncel'rt\tneuto de um(l. discussii:o privo11-me de 
occup'l.l .. 'l tritmnn. em outra occ:lsião. 

l~u pt·eci•ava tratar da suspensão dos im
po~tos inconstit•tcioMes da provincia de Pel'
na.ml>uco. para tlefcnd•r-me rle um:\ increpaçi<o 
'l ue o nobre deputado paio 1• ,\ist•·icto da mes
ma prol'incb fez-me, quando aqtti discutiu & 

receitA g etnl d() iznverio. . 
S. Exc .• inferindo uma consequencHl. for,.a_d:~. 

e ina.dmissircl. uc uma phrase, jl()r num 
artui pt·of,:rid ~· " pl'Oposit~ ~" dil.a su~pe~
são, não cogttou que sua _mJ~sta apl'ect~çao 
podia comprometter-me e lndlspol'-me com o 
commereio da capital de P ernainbuet>, corpo
r!l.çlí.o importante, a quem estou acostumado a. 
tributAr a devida. homenagem e ucat~men to. 
(!l.p~iado$.) 

Apent~s o nobre d~pt;~o publicou o se~ 
di•curoo, onde allu~Jo a dtta phrase,, resolVJ 
logo r~sponde~-lh.e, defender-me e tr.1tar do 
assumpto. . . 

Não queren:lo rBcorrer a u rgenctas, eu 
a~uardava uma opportunidade apropriada par:
t~ fim ; e esta appnreceu-me no. d.i~cussfío dú 
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projecto so~re .revogação _das leis l?ro,:incia_es, 
por inconsllluctonaes, CUJA rnaterta tmha m
tima Liga~ão coro a precitada sttspen!!ão de im-
postos. _ . 

Estando ~ntao para entr.1r na. ordem do dta a· 
3A discussão do dito projecb, dirigi-me á mesa 
c pedi com antecedencb, que se me insere
\'esse na devida occasião ; mas aconteceu q a e, 
f1uando se ia abrir a discussão s~bre :1 me~m:~. 
ma teria, indo eu vel'ificu• si tinha sido atten
dido o meu pedido, vel'ifiquei que a mes:~. se 
h:>.via esq_uecido delle, c ettcontrei-me prece
dido na inscripçlio por dous oradores. 

Previ, desde logo, que n:'io podia tomar parte 
lU dita. uisctl~l>ão, porque o. c :lerido.de que se 
exig-ia, p:~.ra que M decidisse tal ma ter !a• afim 
de chegar a tempo ao senado, er:>. motlvo Vl>

lioso parn. .se me pri 1':1~' de fallar sobro o a.
surnpto, como aconteceu. 

O Sn. Jos}; M.mrANNO:- Não 9-roiado. O 
commercio de Pernumbuc~ pede apenas, pro
videncias para quo o colloquom em pé de · 
ig-u1ldade. 

O Sa. SEnAP!IlCO : -S. Ex. concluiu, por
tanto <]Uc nós na\·iamos desacreditado o com. 
mcrcio de Pernambuco, qualificando-o como 
pel"lurbador da ordem P"I'U"a,e que nôl :~.-«sim 
h:~.yimnos dirigido iquella respeit:~.vel elMse 
uma m·!JUiç<íO in(unrlad(l, off'ensifla c inju.
·,.;osa. 

O l~!t. MA:>~OE!, PoaTELL,\ dà um aparte. 

O Sn. SEnAPtuco :- Tenho aqni as palavr"'l, 
qu1 J!~sso a ler. do di·;curso de S. E:t. 

« Eu tive occasiii:o de ouvir·o St•, preside11te 
do coaselho,qu:~.ndo lnlel'pelhdo nes\:. c&mn.ra., 
dizet' q uc a ordJw puiJLicc~ corrh sério perigo 
na província de Pernambuco; que por isso tinh~ 
elle transmittido :\O presilentc daquella pro· 
vincia o telegr~mmfl. em ~ sposta :ta aqui pu
blicado ; c qne, porLanto, o se11 acto era. jus
tific;tdo como uma medida de sa1va.ção pu
Llica. 

Inscrevi:tn~,depois, p~1·n a discussão ele forças 
<te mar, porque essa mMeria d,t larg.t margem 
l)ara um amplo debate sa'>re toW\s n.s quc;
tõ~s quo podem entender com os inte~esse5 ge
ra.es do paiz ; mas, como sab3 Y. Ex., não 
o])sLante essll. mn.teria ter cstll<lo por divers~s 
ve2es na. 2·• parte da ordem do dia, até hoje « Senhot·es, si assim fàt'a, seria. preciso 
não entrou em discuss5:o, nem entrara mais na concltli•· que o commercio de Perrumbuco erll 
presente sessão. lJerlurbadorda ord~m P"Hica; e só assim po.! 

Nessas condições, Yi-me forçado n. pedir estt\ <leria ter UJl!ica·;lto o apa1·.te qtte e1tlão ot~l>i, 
u~gencia, bem a meu peza.r; e ei~ n. razão por de qu.e, si por·uenlura •~oTo fôran_ sus1Je1lS<iO d" 
que me acho :~.gora nn. tril.mn!l, almsanclo d:>. lei, te1·iamas mna canjlagraç,To na llrO• 

attenção da camat•a (mt!ÍlQs nito apoiados), .,;,tcitt.'l> 
t·1rde e a más horss, e q_UJJ.nclo o 11arlamento Mais adiante o nobre :leputado assi•n OXI.Id-
cst.á. prestes n. encert-ar-se. mi11-se: • 

Quando o nobre pr~sidonte do conselho com· «Como le,·oa o illustrJ presidente do consc-
municou ú camara .. C!u~, em virtude de uó\ te- lho n dizer-nos rjue :L orde!U pllblica est:wo. 
leg-ramma, exp~dido pelo presidente de Per- séri:uuente comprornelti<Lt ~Como fliz-e•··sC qtte, 
nam'luco, em r1ue lhe consultsv:~. se devio. e;::t- si pa>·o!mltlra a go-oerno nii'o tivesse lll'alicarlo 
pregar n for~a para a cobran~:.a dos impostos n rtdo que praticou, ntj~ tariamos uma cou~ 
provinciaes so~re generos de importação, o f7arJ1'uçlio na]lJ'Quincia ~ 
que po:leria. provocar conflictos, havia ord0- « E feli1.mente para mim, c feliznt~nte p~ro. 
nado~ s11spensüo clD cobrança, eu dei um aptlrte 0 commeNio d~ Pernambuco, e felizmente para 
nestes termos pouco mais ou menos : - antes minha província, posso neste momento com os 
isso t!o que ?.Wut confiagraçilo mt ·cnpital, documentos, que exhibi, moill•ar quanto foi 
Nã~ me leinlJro, precisametlte, dos termos do in('r,mdada scn.Zo offensiua c iajtcriosa, a ar-

1:1.1 !Lp;~orte; elle aahin transcrip\o no oxtracto guição que aq"i om>i. " 
de um dos jorna.es tl~ grlinde circulação' nli\S Ell desajara saber em que iet·meneutica se 
estou maito bem l!lmbrado que empreguei o fundou 0 nob~e d·óplltJ.do llat'a dar semelhantG 
termo-confia.qraÇãQ.-po.lo qual o nobre depu- · ,_ - • · ha ,_ , 
tado fe~ tant.o ascarceo, e l~vantou t.auunh~ c e- rn terpre~.açao as mm s p:ilavt•as, ou an,es 
leuma. •1ue re_rras de logica. o habilitarão a tirar taes 

con.sequencins. Ninguem é mais competeiüe 
O nobre dep11tado, procu1·ando t1lvez uma para explicar as minhas p~iav1·as do r1ue eu 

oecasiio ou I!rete!:tO paro. fazet· um cumprimento proprio. Pois o di~cr eu quG, a suspensão dcs 
:10 commercl() de Porn~mbueo... · impostos inconstitucionaes de Pernambuco, e vi-

O S:t. MANOEL PoRTELLA:-SalJe 'lue n1Io p~e- t~v:t uma confiagrn.çào na 'ro~in~is era ~o
eiso de pretexto para cortejar a quem que~ que I ttvo para q~~ o nobre d.,puto.do_d aht C?nclutsse 
seja. Peço a palavrJ. para uma explicação que se quahfica,•a. o commercto de mmba. pro-

· pess~al. vincia como ]liJrltci'U•.Uiol' de o1·dern public(< ·~ 
. Eu não quiz dizer s ~não 'JUC a questão de 

OS~. ~.l>RAPIIICO ·-·.:·entendeu q~e O acto do taes impostos tinha ~SsUmilo t:J.es ptOpOl'· 
Sr. ptestdente ~o con,elho, o tele .. ramma ou, ções, clln. estava tâJ incandescente, e os ea
consulta do Pt:esulento de P~rnambuco e o meu piritas tio inquietos, que qu olqucr violencia 
npsrte, fornec1am-lhe enseJO aza.do para esse da forçn public:J. pa.ra. effeotu:.r a. cobra.nç:J. 
fim. seria lllQti\'O jl:t7l. mGdonb.cs con!l.ktGII c 

O Sa. EscaA.Gr<or,u TAUNAY : - O com- grande3 eo:nmoções, a.~ r1uaes o pmprio com· 
~ercio de PerMmbuco rluel' governar o impe-1 mercio. ap~znr do sua indolo. pncinca o J•ccln-
riotodo. ' maÇiíe~ J•espcitosa.~. n1io poderin sopiL"\1', 
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Os elementos de combustão estavam ac
cumula<loa, c o empr~go da força p~blica seria. 
uma faisca subita, que prov.oc1ria. tert-ivcl eY
plosio. 

Eu comprehendo que o nobre de puta.do, preoc
cnpado com a nttitude que t€ :u tomado aqui 
sub r e este assumpto .•. 

Ult SR. DEPUTAD0: - Attitaclo que nlllito 
honra. 

OSn. SERAI't!t<:o:-A proviucia dccidi~.t ..• 
[li'Ocurosae h\zct· um apothcosc ao com.m~rcio de 
Pernambc.co.· 

Nada tenho com isto : mas o quo eu não podi" 
admitlil' era quo o nobre depu lado me viesse en
voh•cr no3 seus apmos e r•nta.laçiio. 

O Sn . .llh:o~oEL'Poa-rzLu:-Quaes são os apu· 
ros, ttual a entalação ? 

0 Sn. SERAPHIC,P :-E' a attit<1de que o nobt•c 
de;mtado te:n tom;~.dJ, coutraria à suspensão do 
imposto e contrad~ ao commercio de umct ca.
pit~J, da qual é immedhtto r~presentante. ' 

O Sn.?thNJ.EL PORTELL,\:-Quae> são as diffi" 
culdadJs dessa attittHie ~ 

O Sn.. SERAPHrco:-Pronuaciar-se contra o 
commercio, e não poder justific~r com va.n tagem 
esse acto. 

Eu hei de aprecint· O.'l argumentos de que o 
nobt·e cleputado se set·viu c espero mostrar que 
dlo.s não satisfazem e são improcedentes. 

Eu C)mprehendo que o nobre deputado le
i':J.nt~sse uma columna commemorativa dos ser
viços que o commercio tem prest·tdo i provinci11. 
de Pernatnbuco, o mesmo ao nobPe deputadõ; 
honrando-o com o seu valioso concurso para 
occupa~ umllo destas cadeira~ com o brilhantismo 
que cu sou o primeiro a reco!lbecer; mas o 
que e11 nilo p :dia tolot·ar em qu0 o uobre do
llll tado quizesso f«zet• de meus hombros pedestaL 
para seu monumento. Eu compt·~hendo que o 
nobre deputado ergues<e ~ltv.t·e.R, entonss~ ho
sannns, queimasse inccn<as :ta commet•cio elo 
Pcrnamlmco; estava noseudir,it'l em pr~stat·
lhc os cultos .flue quhesse: mas o tf<t~ ~u não 
podi:>. consentir era que o nobre de1mt~do me 
q ui.zess'e obt•i ;:-ar ó.s desp ezas da fest::., f! viesse 
incomn1odar-me e m!\ltratar-me com o seu ta
ribulo. 

De minhas palavra~. não se polia conduir 
uma o!fensa, mnito mQnas uma injttl'ia ao 
commet·cio da capitd de PornambLtco. 

Felizmente sou muito conhecido no R~cife, 
onde tive a honra de nascer c ot!de tenho resi
dido nté hoje. 

Tenho estado em coutacto com muitos com
roereiantes daqaella eidade, sendo que minha 
profissão muito concorreu tambem para viver 
no rn eio dclle~. 

Por alguns annos fui advogado da imp01·tante 
Associ•ção Commercial Agricob, dando-me 
e<Se facto occaa·ão pa.1·a communicar-me com 
muitos do seus socios. 

Elies, portanto, me conhecem e sab()m '1ue 
eu seria inc11.paz de fu~er-Ihes arguição off~n
siva. e de· irrogar-lhcs injurias, as quaes sem 
dl!lvida contrastam com os meus hábitos de mo
deraç~1o e com a prudencia, com que eu cos-

v. v.-67 

turno sernp1·e pautar todos os actos da minha 
vida. 

Eu seria um estulto, si quize$se attrihuir ao 
commercio de Pernambuco sentilll9ntos de des
or.lem e perturbaçfio, sabendo que 11. classe com
marcial é a que ma.ie aoffre nas occa•iõ~s <le 
comnoções Jlopulares. 

Oe seu~ haveres estão trutis expostos, ~eus 
estabelecunentos ab~rtos e nccessiveis acs as
saltos e ambições dos explorador~• ou pesca
deres de aguas turvas. 

Eu, pois, não' podia suppor que o commerdo 
de P~rnarnhuco qui.zesse, com suas proprias 
mãos, causar ~ua ruina por um acto de que. elle 
seria a principal \·ictima-

Dadas €stas explicn.çõe<, com relação á con
sequencia, que o nobre deputado· tirou de mi
nha; pai rvras, passarei a out~o as.sumpto, c me 
proponho a sustentar a these que est~beleci, 
is to ó, <lc qae, si por'l'cntura o governo não 
houvasse suspendido a co~rança dos impostos 
inconstittlcionaos de Pernambuco, a cobrança 
dellcs podoria. produzir set·ios conflictos, scens< 
tristis>im:>s, e acontecimentos deploraveie que 
não pod~riamos prev0r, mórment~ depois quo 
foi o.:pedid.o o· :>.viso d:o i8 d•J Julho do corrente 
:.nno. · . 

Quando a assembléa provincial de Pernam
buco teve a infeliz lem.bt·ança d~ transformar o 
systema de imposto~, infringindo para isso o 
Acto Addicional e ·conseguint~mente a Con
stituiç.ão, despertou este seu acto dn p•nte do 
comm2reio e .d;\ população, vivas guei:tM, e 
excitou grandes reclamaç.ões, princ1palmen te 
por•1ue o imposto incidia nos generos que 
constilu~ m a principal alimen taça:: da ela ssc 
pobre, isto é, na carne de xarqtlC e bacalhau. 

Ul! Sn.. DEPUTAD~: - Fe~-se enlão uma 
grande patriotagem. 

O Sn. SEtU.PHICa: -Não se fez patriolagem 
ulgum.n.. 

Foi a opinião publica, o commercio, a cidade 
int~ira, 'lue comprehendendo o alcance <le 
tal m,cdida fizeram saas justas manifestações. As 
l"eclamaçõcs tornaram-s& ainda m~is in tensas 
por do. r-se como causa. da innovaçi!o dos im
postos o. t•est"<uraç.ão d~s finançts !l.rruinadns 
por cscanrl•loso' as bn.<Ij:l.men tos .. 

P:os~ado algum tempo, a ns•emblea. pro1·inc.ial 
entendeu que p~ra respeitw o espirito publico 
devia. fazer uma nova alteração no systema de 
impostos, is~llltwdo então d~lles o bacalhtm 
e a carne de ;(:l.rg,ue, ru.a.s por outro lado os 
estendeu a. todos as goneros da ;mpo1·tação 
estrangeira, sem prever que, si o primeira me
dida prejulicava uma só classe, i população 
,pobre, a segunda affectava á mesma. e a todas 
as outras classes da sociedade, porquG uiío ha 
nio.guem no Brazil que não precise de generos 
de itn portação estrangeira. 

O Sa. PRESIDENTE:- Eu lembro ao nobN 
deputado que estão paasadoa os tres quarto~ de 
hora do expediente, e, portanto;si quizercon
tinu?or tem de pedir urgencia :i ca.mara. 

O SR. SxRAPHICO :-Neste caso l'eço a V. Rx. 
que consulte à camara, •i me concede mais 20 
minutO$ de urgenci:t.. 
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O Sa. Pa:~~sm:&.'ITE con;ulta " ~:mara e esta 
:: concedo a urgencia pedida. 

O Sn.. SRn.u>mco :-Pravejo, Sr. pre:.idente, 
que não ter~i tempo de dizer tndo (luanto pre
tendo, porqu' Neonhcço a nccessid:1.de. do 
tl'atar-se de outros assumptos import.:lnles, cuja 
discussão en não devo.re~rchr. 

)lre_ço com o das outl•as. pr.:~.ça.s, o que concor
l'cma por certo ps.ra .que elle fosse definhando e 
deeahindo 1100 o seu :tnniquilintento . 

Ora, St·. presidenta, .bem . se ve quo seme
lhallte situaç.iío não podia ser s~otisfactoria, nem 
ser :~eeita com calma e pbtcidez pela. populac;ão 
c commercio de Pernlmbuco. Impostos incon
stitncionacs; qne. alóm d~ aggravarem os pre
ços de todos cs· gcne;·o.>, cn Lorpeciam :ls rela
ções conunorciaes, lançnvam na oscillaçã:o c 
incertez::ts as transacçces com as diversns prn
ças . do lmperio, produzindo um verdsdeiro 
c.'\has, não podis m ser supporLados COI]l resi
gnaçlio. O commcrcio tem constantemente rccla
mndo; e o.pcr.ar de uão serem recentes, ainda 
o commercio c. f( popul:l.ção niio se pu<leram · 
Mostumar com elles. 

Ao procedimento da assembléa p~ovincial se 
podia ~pplic.ar o caso elo al)ysst{s (ll/ysm;;t 
in"ocat. 

Depois de ~cs nrros J.ançou.-se n~sse plano 
i nclinado do· imposíçõe3 \'O:tatorias; passou 
depois, ·e em detrimento d:1 industt•i::t nacional; 
a crear impos:os sobre a import::tçil:o até <los 
praprios productos do paiz, est·lbel~cendo assim 
uma. riv~lidad~ entre as 1'1'0\'inci<~s, um choque 
e guerra 'de interesses qlle perturbava a bo:J. 
h:lrmouia, · necess:.ri3. i• provinc::J.S entro si, 

.. é imprescindível pam a m:mutenç:.loda integri
d:de do lmperio. (Apoiados.) 

Por exemplo, ·:. província de Pern:~.mbuco, 
querendo p:·otcger uma fal>riC<~ de fiaçã:'> de 
teddos, que ha na capital , c'eou um imposto 
forte sobre o p~nno de algodão d~ Bahin, muito 
consumido em Pe•n~mbuco, sem attender c1ue 
a BahiA podi:\ us~~or de ret.~liação quanto 11os 
productos de proeedencia pern:>mbncana. 
. O Sa • . GONçuns FK!UlUllA :....:.E as. ass~m

bléas prorinciaes unanim•!s, c1ne se sueco
deram • porque não re,·ogar;:~.m esses im
.postos 1 

O S11. •. SERAPJUCO :-Eu estou histori an:lo os 
fn.ctos e n lio me occupo com recriminações po
!itiCIIS. 

A Bahia a ssn tn!'no lan~ou impostos pesados 
sobre o nssucar turbinado de Pernambuco,. qu.e 
muito :Ulluia p:1.ra aquello mercado. EssJ sys· 
tema de imposições foi abraçado por outras 
pl·ovincias, que assim gu~r~ea.t\'\m-se mutun~ 
mente. 

Os erros proseguiram. P rohibiu-se depois a 
ag~ncia. fis~nl da.provin~io. da Pa.rabyb~. agen
cia admitlida desde muttos anuas n:> cidade do 
Recife, medilb. e;ta que'sem dun rln muito pre· 
judic.wn os,direitos e· interesses <ta dita p::ovin-
ein e dcsfs.lcaVá suas rendas. . • ,, .. · 

O Sn. C,tnxmno D.\ Cu~H.\ :-Ap<~indo. . 1:, 

O'Sa. S:EllAPtúco :-•. :pelo que a Parahyba, 
)tara o9ter compensação do desfalque, usou 
tamben:i de.represalias, crEnndo n<~S suas fron
leir:Js impostos,sobre os generos de consumo, 
,1ue, procedent~s de Pernambuco, procuravnn1 o 
seu territorio, r.~snltan1o dabi que os generos 
de impo!'t~çao estrangeira ficaram onerados 
e<~m tres irop.:>stos -o get·a.l, o provincial e o 
dcer~tad1 pAla Parahyba. 

As t.':-:as, além d~ não serem uniformes n~s 
outras provinci~,eram mais elevadas na dG Per· 
nambuco, que, de mais l\ mai3, ~s supportsvo. 
em todo~ os generos de impor tação estrangeira, 
ao pa.s>o que nas oatr,•s províncias ellas inci
clin.m só em certa~ e determinada~ merCâ-· 
rlorias : · E~ tas duas causas podero8as e ~erciam 
funest~ · infillencia ··no commercio de· Per'- · 
nambuco. que freava assim em, posi~.ão ·des
igWll e infe_1'ior ao das outras provincia&, n!o 
podepdJ, po:' isso, os seu~ s~~~ros competir no 

O SR. GoNÇALn~s FEn.ruu·B.A:-No anno se
guint.e :~ creação desses impostos, o commorcio 
concordou e applandin ~ mediá:~.. . . 

O SR.. S:r:nAJ>li!Co:-Sem duvida, porqtte dos 
males se d.ve preferir o menor ; mas sempre 
t•econheceu qne os impostos eram inconstitu
cionaes, e as J'eclamaçl5es nunca..cessaram. 

• Ainda no anuo pt·oximo.:.:p~ado o jorna· 
lismo da proYineia p11blieoucuma;longa, Ecírie ·de . 
artigO'> por iniciação do commercio, nos qlL'l.es 
tratara. de taeõ impostos, úiil '-pcii· um, e demon
strara á todn evidencia que elle5 não só eram 
inconstitucion~cs e ve~a.torios, .como ainda pre
judic:.va.m as pr'lprias provincias,cujas rendas, 
crescendo por um momenl!.> forçado, haviam de 
il• definhando par<> diinte. 

o SR. Gcixç.u.n::s FiÚÚU.ll\A dá um aparte. 

O Sa. Sa.~PHrco:~:i. disso, não <tn~ro fazer 
r ecriminações ; . estou a. penas histori:indo os 
factos para delles tirar as consec!uencias. 

O commercio pagava., e certo, taes impostos, 
mas co:.gido e sempre indignado. As rcclt-mn
ções e queixas eram constantes, quer na im
prensa. quet• nos meetings, e sempre que se 
otrereciam occasiões. Ainda este a.nno foi des
tribllido nesta casa um livro, onde se commen-
ta.\'nm ts.es impostos. · . 
Est~ camara recebe11 rcprescn.taçlSes, e todos 

JLÓS represo-ntnntes de PernambllCO as recebemos 
individualmente·. Isso prova que o commercio 
supportl!.va taes impostos, porque não tinha 
meios de eximir-se delles. - . 

Estarom as cou.sas neste pé, quando foi ex
pedido o nviso de 18 de Julho do co1·rente a.nno, 
quê, mudande a face da c1ucistão, creou · uma 
nov;:~. situação. 

Si1lto que m-:J falto o tempo sufficiente para 
investigar e apreciar as causas, por certo jus
tas, que deterlllinoram a expedi~.tio de tal nviso .. 
. Antes delle, a cobrança dos ditos impostos 
era fac ilhna p~ra o :fisco provincial ; para is>o 
prestava :1. repartiç.ão da alfaudega Ul!l· ~urilio 
efficaz, sam o qua l :i arrzcadação seria impos-· 
sivel; por niio se t~r a..provinci:~. precavõão em 
rempo para o caso de fall!!. do dito aurilio. 

O imposto provincial se cob!'ava em faee dos , 
des pschos; com que se pagava o imposto geral. · 
.Como o,imposto provincial se· fixava .{)m um.'\ 
po•·centagem sobre o producto do imllCl&to ge~ 
ral, c :uhceio!o est~ producto, o. valor <lo imposto 
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provincial se de~et·minava. pot• um simples cal- parlurbar a tranquillidMle publica, o que lli.~ 
.. enio de alga.rilsmos, operação rapida. o sem dií- não tolhia. o direito de reclanur por seus inte

ficuldades, de·modo que o complicado trn.b1lho rcases. 
de fisc(l.lizaçâ'o, de iuspecção, de calculos e d~;~ O que c) verdM.~ é q11e :o commercio, depois 
conferencias, etc., ticava tudo <'!.cargo do fisco de ouvir n. pessoas competentes, .Gstava resolvido· 
gel.'al. · , a recusar-se a.o pagamento de taes impostos, 

Os empregados t\rovin~ia.es tinham entrada. .n:a~, .auti)S de tom1r es:a medida_ descspc!•:\da, 
franc;~. na alfandeg.~, onda se dava. a aoot·mali- 1 d~rlfílll-sa em corp?raçao M pr~s1de~te da pro
dnde de e~ercerem·elles funcções publicas den- • vmcm, a qu.em pediu a SWipens:l.o de!les. 
tro do edificio, sem estâr~m suho1·dinados ao . Per>?'!.lllto agora; . si o governo n!fu tivesse 
ínapector. a_ttendtdo ~ os•a ped1do, eomo se hav1a de pra-

tt~nr a cobrança.~ .. 
. Na!ural~enle p~t· c!'ns& do aln~so.s, que. ~sn ·Não tendo o consulado meios regulares l"J.l"a 
In~ervenÇao ~rovtncta.l produ.nu n_o serv\ço os exames e 1i>calizações, e tendo caducado· a~ 
gc_ral, d~termmou o govern? por me10 do d1~o di~ posições do respectivo l'egulamento, havÜI. 
aviso que os despa.càos, depms do :pagos os dJ· de aceitar oo11a It!U as dechraçõ•s dos despa-
reitos, não s'\hissem da alfan?eg;a, e prohihiu a cliantes. ' ' 
ent:ra.da. d~s e~mp~ega~os provlnCLaes, pn~a.faze~ · E' facil calcular que abu.%os resultariam de 
a confrontaçao. dos d1tosdespacllos. . uma: tal o.rrecadação. 

Nestas cond1ções, separa-da tota~m~nte a co- E si ,0 conunercio não quizesse absolllta-
bran~a. get·al da. cobrança pro~LI\Cia\, pe_:- monte paga- os impostos, a que meios teri" de 
·gunto: Qu;)..I o m~1o ~e que podert.a lanç"r m11o recorrer o fisco provincial? 
o cc:nsulado pr?VIUJ:tal farn rcahzo.r a arrecl- O cornmercio, p~ra lioerta.r-se do pag,Hnento, 
d11.gao dos seus 1m postos . níio ~inho. nece said ade de empregar meios ma-

Seria preci•o que a pro~incia creasse sua al- toriaes, bastava-lhe ll!U:t rasistencia passiva ; 
fa.ndega especi~I. a. qllal devel'iafunccion.ar em tendo. o direito de retirar daalfande_ga. suas ru~l.'
um edjficio tão vasto, como o d1!. alfuncleg" e:Ldot•tn.s,_apenns f~ssem pagos ~s 1mpostos g-e
ge~al, que além dissg dispõe de muitos e es- r~cs, podtn. ~11d~z1!~~s par:> os seus ~~zens, 
paçosos armazells. alfundegados. Preciso.ri'1 de som rl~r s:ü1sfaç'.'~s ao consulado provme1al. 
um pessoal tão numero.~o como o.d;A;lfandcgo.; P~ra. que, pot~, .o cons)l!ado ~udesse com
ser-lhe-ia essencial uma capat,.zia habilitada palhr o commercto :t pagar os Impostos pro
e todos osinultiplos e vad•do utensilios, como · vin:'utao, tcsia nec~sslda~e tl.e empregar_ os 
vehiculos, trilhos, etc., indísp~nsa'Veis pn.ra um meto~ m:~.t()rtaes; a nole~c1a e a íor9a publica, 
movimento de "VOlumes, cuja immensida~le ae poy n!io ter pGss~al s~c1e llte p~~:ra di.Spe~sal-a. 
pôde avaliar, tendo em vists que o p1·oducto ~uo ~B.sequen~tas nao l'e~ulta.m.m dah1 ~. Po~ 
dia.rio dos impostos g-e1·4es orÇa par cerca. de tsso digo que, s1 o governo se prssta.s~e a u~o. 
50 a 60:000$()00. seria por certo o moto1· de uma grande calam i-

·Em ''isti> disso, não po.lelldo Mntinuar a c~- da.de. · 
brnnça eomo atê.então, ficava el!a ad lilí(tum O Sa. GoNÇJ.LVJ!S F.eltuE!RA :-Não havia 
do p1·oprio comme1·cio, pais que 0 :fisco provin- nenhum:~. conflagração. 
cial não dispunlta dos meios p~ra ex:e rcer o ne· O Sa. Jo,I..QUni TAYARES: - Então as r~cla-
cessario e:s:a.IUe e fiscalização. llláções só devem ser attendidas quando são f~i

Acci usce q11e o procCôSO da ar :ecadação pro
Yincial era proscripto por um nlguhllle!llo, 
cuja& dispo&ções haviam c!l.d:!.cado pm· efibilo do 
dito aviso, tol'nando-se por isso inGlWpi vel e 
impossivel.a cobranç~. salvo si se qui~IM.Se eru-
pregv.r o arbitrio c a Yiolenei~. .. 

Bsta situa.ç:\o nova animou o commercio e 
alentoll suas áspiraçõ~$ ; ~s espe1·anç~s re
nasceram-Ih e e elle sem pl'O convicto de que 
os impostos e~am io.constit11ciona.es dispoz-se 
" se e:rimir delles. 

Houve a proposito ltma. l'e11nião ,1 que cem
pareceram para mais de 2. 000 pesso~s e que 
o nobre deputado deel>ll'Oa't er siilo pacifica.; Sem 
contestai-o, direi entr~tanto que, si na ver<la
<le não houve sontiment.o <lo hostilidade ·e per· 
turbação de ·ordem, os a.nimos todavia e5tavam 
inquietos e sobresaltados. 

O Stt. ~h:-~o!lt. Po!ttEc.~-~. : - A àesc~ipÇio 
f~ita por dous orgão~ ituportmtes da c"'pit ?ol 
attesta que a reunião foi pacifiCá,; n. >~giW.ção 
do$ animos .não e:~:c!ue o pe!lsamet1to de o1'1iem. 

O SR. Si=:ÚPlilCO :-Não contesto, <lci~so.cslli 
«e :;.ccãrdo COlll o que eu. t~!lho até >J.gO!'a enun
cia.~o, O p~nsamento <1o coinm~rcio ni\o .!!r~ 

tl'S por meio de. armas~ 
(H a otú,·os apal'tes .) . 
·O S11.. SJ!ll\.\P!Ilco ;-Conaideremos por ttm mo

mento nos meios de que podet~a o fisco pro
\'illcia.l lançar mão para fo'rçar a cobr •• nça. 
Mandari~ b-zer a apprehcnsão dos genGros 

nr.s portas da a! fan(lega. e nas dos· arm:>..zena al
&ndegados, como contrabando? Ma$ o contra. 
b~ndo snppõe a occcuta.ção c a fra.nde: e .nin
guem.dir:i. que taes fnctos se dariam sabendo-se 
que a.s mel'cadorlas salliam retiradas da alf.a.n
dega com toda a publicido.de a ll. vista de todos, 
depois de p!).gos direitos legaes. 

Onàe deve!'ia sat· feita a a.pprehensão? A"s 
portas da alfand&gn e de sens. armnzens? Esta.s· 
são muitas e immensos os :volumes 9.ue saltem, 
em di'{Ct'SllS o: casiiíes, dnrante o· dtll.. Insuffi
ciente o pesso~l do consulaul, iJara tão colnpli
cado serviço,· s2ria preciso que tod:l. a tropa da. 
provi.nciaestiveõse erupt'ogad:\'<1lll tão egpinho-
so enc>Wgo. · , . · · . . 

·S11pp<1nd~~se. •ruo ~ss" ünruens•\ ·apprehensão'. 
oe fizesse sew coll.llícto. alguw, onde deveriam 
ser depo5itada.sa~ mer~a·ioJrias. cujos volmu~ij, 
além de g~audes e de gc·~nd<> l'~s~, sariam 
Us'l.z·numerosos? 
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Qual o cdificio, onde taes mercad)fias seriam I Cumpre-me; porém, &ntes disso observar qué 
.. dcpositn.bs eom. segurança, quG e:s:c1uisse a.s .até certo temp:> .. a d~p11tação de· Pernamb11co, · 

falsüiea.çõos, trocas e até roubo> 1 Nilo .sei onde q11er a libe~al qu~r a conserv-adora, mantinha-se 
se o encontraria.. ·· · . sempre uni,i:J., quando se trat.av:J. ·.dos iatcresscs 

Aecresce· qué as apprehensões, que seriam da provin.cia.. Foi assim que sobre a questão do 
muil'ls e diversas, por serem ~uitos os donos arsenal de marinha, sobre o melb.oraruento do 
das merrodorias,ficariám sujeitas a um processo porto do Recife, sobre as tarifa.s das estradas de 
demotado, oude se inquirem as pat·te~ e teste- ferro, nos sempre estivemos accordes e 11na- . 
muuhos c·so pei'niittc a defello. e outrós a.·;t.os . nimes; foi-me, porém, doloroso quG llil. occasilio · 

O pessoal do consulado ainda seria. ilisutli- em que se tratava tambem de um assumpt.o 
ciente para todo esse medonho e odioso serviço. magno, de nma ma.Leri~ importante, que inte-

Vê-se, pois, que, vigo,.ando o dito aviso,& co- ressva ao commcrcio e a todos os serviços da 
branç~t. era o.bsolut~mento impossível, salvo si n~ província, . nós · tive3semos ficado ctu 
o governo quizess~ empregat· o arbítrio e avio- divcrgencia:. 
lenci.a; (A~arte~-) . ~ q!lem n~s nsscgn:arà que o Sn. Go;\'ÇALVES F .EIUtEtRA dâ um aparte. 
o commercto as.suttr1a tmpassw el, l'esignado e 

, paciente ás ~pprehensões illeJrnes de suas mor- O Sa. SER.-<PHICo:- Mas vamos ver agora 
cadorias 1 Quem de boa. fé p6de nffirmar que à. quem tin~ razão. A a11spensão dos ÍIIlpostos 
vi'~ da e xacerbação dos animos, e de uma ai- era uma medida reclamada instantementl co01 
\nação aftlict iva, não surgiriam de s~melhantea raüo pela corpora~.ão commercial; ora os nobres 
violencias serias conftictos e scenas lamen- depu Lados pronunciaram-~e . aqui contra ella ; 
taveis ~ logo moRtril.ram-se hosti~ .. a.o·is'"interesses de uma. 

Digu e repito: o nobre presidente do conselho classe import:mte da pr<i~iil.cia. . 
foi mui prudente e precavido, e inspirou-se. O Sa. Go::-:çuvEs ."'Fii~il~tB.A.:__; Não se·podia. 
nll!! boas re"'rasda administração quando man- subscrever um acto i!legal. <; · 
dou suspender a cobrança dos ditos impostos, o Sa. S.etuPHICO: ..::::··M::ll!:~ê'ifi: toio 0 ea.so ~ co
ou antes. quando por eeu acto reconheceu que bran~.a dos ~mpoatos .,·era..\í'Fej·lldicial a_o con:i'
uma cobrança regulá r era impossível. me1._.10 ; e .. 51 0 .acto do .governo ora 1Jlegal,. 

O presidente de ·Pernambuco; testemunha . mais illegaes era.m os impostos; eomo inconsti-
oeular dos acontecimentos e achando-se no tucionaes. • 
theatro delle's, teve toda a razão, foi ·muito bem . 'A saspensão dos impost.os opera.va um avul
àvisado, quando consultou o governo, se devia ta.do desfalque nas rendas da provincia, a des
omp~gar :dor~.a publica. (Apartes . ) equilibrava. todooseu·orçamenw: Nàs,libéraes, 
· Diz-ee qu~ o governo devia revogar o aviso querendo evitar esao desfalque, >OLàmos p~lo 

·· de·18 de Julho, ·o que prova ·que toda a uiinhii additivo que p~oporoiono.va recursos para e~se 
argumentação é procedente, estando elle em nm. ·c"'..ç 

.visor. O Sn. . . Gosç.u.v.1u FE:à:azaRA.:-:- Ê · ;x;~ que 
Pa~ ta.l revogação seria preciso que desap- não se declararam depois 8111 oppoai~lio, quaudo 

pa.rccessem·as razões que o determinaram, as r-
qua.es· eu ignoro, a credita-ndo todavio, que se- o ·governo retirou o . additivo ~ (Ha outros 
riam >a.liosas e sem dnvida·'necessarias para a apartes·) · 
boa arr~dação e :fiscalizâção da> rend3.s·.g 3- O Sa. SERAPmco : - Isso G outra queatão. 
raes, que o governo é.obrig:ado a zelar. Logo que a c:nnara resoh·eu discutir o proj e e !.o 

A interferoncio dos empregados provinciaes da rcvogaçilo das leis inconstitucionaes, ·era 
na alfandega ~ dar logar a. abusos, e os mais prudente a<>uardar essa revogação, hoje 

. despachos sabindo do a.t•ehivo dellá rstavam su- toda depandente ao senado. Espero entretanto 
jeit.os af:>:lsificaçõe5 . . Apre•ento uro speéimen, que o governo niio abandono rã a província de 
segu:1do UlfOI'tna.ções· que tenho, mas quc4.10 PerMmbtieo, e lb.e proporcionará. os recurlr.ls 
garanto. · q11e sua sabedoria ditar-lb.é ; · · 

o imposto proviricial sobre eM é m:~is ele.;. Os nobres deputados hostilisando as aspira-
ções do commercio ·do Recife e votanio ao 

· ya.Qo que o estatuído sobre chape' s ; p:j,ra pa- mesmo tempo contra 03 auxilias prov;nciaes, 
·_gar-se im;:o;to inferior, acrescentava-se à 0 que e que pretendiam conc~der á prGvincia 
palavra clui ns syllo.bas pies· do Pernambuco, que pal'a· aqui nos mandou ! 

E, como este, quem sabe si · outros \·i cios e al- . Disse o nobre deputado, e esLe fi:> i o se o. pri
teroções~ A alfs.ude~ não devia consent;rque meiro argumento, que a questão niiO era de 
documentos :ficassem sujeitos a adnlteraçlies. Pernambuco e sim'de todo o lmp~rio; e acres
Soja como fór, não creio q 11e o governo expe- centou que nesta parte tinha s ido apoiado pelos 
diaee o dito aviso, sem para iaso ·ürmaN>O em deputados de Pern.;u:nbuco, q •e r liberne3, .quer 
motivos de ordem sup.crior . conservad&res •. Desculpe o nobre ·· deputado. ·cli-

Tenb.o desta maneira ilrovado que a saspansão zor-lbe que o. meu respeito se enganou_. . . 
<los · imp<istos · constituClonaes de Pernambuco Si o nobre deputado tivesse dito que a qllestio 
era nee~ia. e que o presidente do coneelho era de Pernambueo e da maioria do lmperio, eu 
nada mais fez que .reeonhecet·· essa facto ·. · por certo o teria apoiado,' m:J.s n11nt)3. encon~ 

... Agora permittir-me-á. o: nobre deputa.d~ que traria meu .assentimento, te.ndo o:s:cluido.,a pro
eu por :minha vez <iffcreça algumas. conside- · vincia que ambós rapreselll'l.mOS' ·· .:· 
rações aos argumentos, com que S . Ex, jus ti- Naturalmente o nobre deputado ·~vo em vista. 
fico11 a aua. attit11de em relação ao additivo dos dizer 9.ue o additivo , prejudicava .ao: re~to do 
10 °/e destinados a a.u:riliar a.a proyincia& • . ·. · Impet1o, embora f,.vora.vel a Pernambuco . 
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. O· Sa •· MANOEt. Poan:Lt.ll. dã um aparté. 
O Sn.. SEll.A.l'HIOO :-Entoo .não .éomprebendi 

o seu arga.mcnto, quando diss~. 'lne a que~tiio 
nio era de Pernambuco, .mas.stm de· todo o Im-
perio. .· · · 

. Pareceu-me que S. Ex. queria dizer que, 
sendo a questão da ~odo o lmperio e . não de 
Pernamb11co o noln·e ~ep11tildo, como represen
tante d:~. nação, linba mais obrigação de pro
penaer para o-:lmperio ·1un p~r~ · Pernam
buco. 

Ainda assim perJoe-me dizer-lhe .. que o ar
. gumento nãO é procedente. A que•tão não &ó 
era de . Pernambuco· comó da. m~iQria d.1s pro-
vi li c ia~ do Imperio. · · · 

b SR. MANOEL PoaULL.I. dá um aparte. · 

O Sa. SEuPatco :-Si inleressàsse .a. todo o 
l mperio e á. provincia. de Pernambu.co o nobre 
deputado devia vot:J.r a favor e não contra.. 

Mas .eo.t diz o que por certo inte ressava á 
màioria das pr·ovincias do Brazil, áque lla! que 
decreta.ra.m imposros sobre generos de irap ·p~r
ta.çlto. estrangeira, como MnrRllhão,. Cea..rá, Rio 
Grande do Norte, Pn.rahyba. Pernamb11eo, A.l:J.
gôas, lõer~ipe, BlLbia, Espirito &.11to, S. Paulo, 
Paraná., Sa.nLa Catharina. Rio Grande do Sa.l; 
e Minas Gemes. As provi !lctas quo não tinham 
esse imposto·estava.m em minoria. · . 

Vou; · Sr. preside li te. ás carrJiras para não 
pedir .noVa. proNgaçilo d l li.ora. . 

O outro arg-umento do nobre deputodo foi. 
este : <0 gO\I'erno tinha feito questão de con
.fiaxica;_, e tanto ba.stava parA . negar-lhe o seu. 
voto. • . . ... ·.· . . , .: 

Sr • presidente, esta -distincção ·que fez o 
nobre . d~putado eu entrego á provinciá p~.ra. 
con:unental~a. Entretanto pela minha. parte 
digo;.lb~ qo.e, quando se trata. dos in t .•reses da 
pr.ovincia de P>rnambuco, e d~quillo qu ' .ell
·tende cam o se a increme11to e prosper.ida..:le, e•~ 
não vejo politica e n'o distingo mini;terio libe
ral ou con.servador. . . . 

O Sn. Go~>·ç.<LVES F'EaRE!R-' ~-Faz· mo.ito 
bem; nó• ta.mbe .n somos assim. . 

. O Sa. S.Ú.Al'H!OO: - E digo;:;Jhte. maii' que 
lig-o tanta. imports.acia a ast<o. qáesL!Lo, que si 
porvent•1ra cabisse o; gabinete Paran.&guá, e 
Juhisse outr~ liberal, eu oegaria o meu voto ao 
successor, si ell> . se prop.liz~sse a · leyantar a. 
auapensio dos ditoa impostos, ainda Diesmo fa
zendo ello disiro· q1ieM;o · .te eonfiançs.. Fiqae 

.isto bem rogistrado. · 
O terceiro ·e o ultimo · argumento do nobre 

deputado foi que a. medida. não era.. cowple tn,. 
era .Pa.~cial, . o producto dos iO 0 /o· addiaionaes 
não premichia inteiramente o d~sfalquo : Eu, 
porém.- não si?'o est1 doutrina de tudo o~ nadll.. 
Parece.'lue; s1 o nobre deputa.do não podta con
seguir IUJo pa.ra a provincia de Pernambuco, 
devia ·contentar-ae. com qualquer contingente 

.. que pelo-menos minoran .o: mal. E u nã.o sou 
.claquelles que dispensam os reu1edios q~e não 

... curam. compietaro.~o.te;. ··embora. prolonguem, a 
vida e ... a.Uiviem·os: sotf.dmentos • 

.Vê~se; portanto~ que os argn~~u\o3: 'produ" 
z:id~ pelo nobre deputado sio.. de.< todo unpro
cedentes. · · ' · 

O Sa. Cuv4t.ao REZENDE : '--"Tão proce-· 
dantes que a ~naioria· C·"o . governo os aceita-
r am, tanto que retirar':tm o -additi-ro. · 

o S!l. Sl!l!l.I.PHICO: - o additivÓ .. não ' foi re·
tirado e sim remettido á rospectiva :eommissã o • 
Outras r31zões, :amo já eu disse; justificaram 
essa me1hda, e nao os arg-umen.tos do nobre de
putado p lil õ- l • di.stricto de Pernomhu.co . s:.- prcaidonte, tenhacmé 'llJ.ongado d.e mais, 
porem não posso concluir sem responder t!>m- . 
bem.ao nobre deputado pelo 3• di tricto .. de mi- . 
nlut. proyincia, o qual sinto não esteja.:pt·esente. 

.. . Esee nobre d3putado cens urou o g-overno por 
· não ter reconduzido o juiz mnni cipnl de Gara
nlwns, e por ~91-o su bstitui do. por uma . no
mea;.ão. inconveniente. 

Devo responder que, não s3ndo obriga tori11. a 
r~conducção, o governo negandO-a,' praticou um 
acto que <lStava de accôrdo com o seu program
ina-separar da magis tratura a politica ou antes 
impedir quz a magistratura in tervenha na po
litica, lllOI'Qle!lte de?ois do ,novo regiinen elei
toral, q 11e conceda o ~os ,juizes iniporta.ntes 
3-ttribuições em mate1·ia elei toral. ' · .· · 

Esse ex-juiz 1nuuicipal, associado. com o juiz 
.de direilo, constituiram-se cbefea oleito~aes da 
politico. Mnservalora d:l, comarca de G~anhnns. 
Par.\ formar esta ciinvieção eu· não precisava 
de outras informações que o meu proprio.teste
temunho . 'Nas pro:ümi ladea ~as eleiçi}es eu ·es· 
tive em Garo.nhuns e ri 'l.ue a casa·dess JS ·' dons 
ma~istr odo~ Bl'!\. per &<;Sim dizer o qaartel'-ge
neral de todo o movimento eleitoral do ·-lado 
conservador. , · . . 
· Vou avressá~eilte, e _pór isso re5tringirei 
as minh:u oba~rvações. . ; -~- ..... 

· . Essa "X7jui:.: manicipal-era tão par tidarie {11e 
col!.borava ?-tê p$.rô\ o : orgão conservaJor; era. o 
seu m issivis ta.. · · · · ... 

O SR. GoNQ.I.LVEs FEmuu.:- Não sei cJmo 
o nobre deputado póde saber disto . · 

O S!l. SEitA.PHICo:-Não á .. preaiso que o no
bre • deputil.dô m'o d iga . .-·Em Ga.ranhuas nin
guem ignora. iSsó,e o proprio, es:-juiz munieipal , 
segund~ me informaram, ató ·se. blasi>n >n de 
ser o cnrr~-lpon !el1 teTloru•g1lo cnuser'Va.rlor. por .. 
'lue ate. tinha a vaidade da passar por e;criplor 
e jornalista~ · . . . 

o Sa.. GosQ.<i.VEs FtRnE!R!:-Eu -que. era 
ilm dos re .actore:~ do org~ consei!Vad()~ d·~cla.ro. 
que não s;.bia. dis~o. · ·. 

o S!t. Sea ... Piiico:- o que é carta e que ém 
Garanbun > isso.ee dizia. Ne•o o ·nobre deputa.· · 
do, qu.lndo mesmo o soubésse, devia. declaral-oc 

Por occasião do alistamento eleitoral ·esse 
juiz municipal, de a.ccôrdo com o j uizde direito, 
e:s:erceu . uma .parcialidade escand~losa; no 
passo que facilitwa tod 1s os favores ao lado) 
con•ervador, para. incluir seus co-religionarios, 
fazia as ·msiores regtricções aos·'liberaes-,' dando 
isso loga.r n q üe o tribunal d:t. . re~açio/ ~.P.e~':i' 
de sm· consel'\'lldora a ·sue. tnllJ.Orm; ·deu· proVI• 
manto .a muitos recursos doS libe~aes dé·-Ga.ra.:.~ 
.i:ihuns, . ·quer para inelüsões, quer J:ia.l'.a_~ex~ 
e1·11sõe,, · · · ... · · · ' · .. ·. · · .... ·: .. · 
· .· Invoco, . Sr: .'[)resident?, um facto . qn~---~óde 
trazer algu~~a l112" . : . , . · .. . . • 
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Esse juiz municipal, sendo nomeado no do
minio. conservador, procedeu bem no seu. pr i
meiro o·quatriennio, e tão a contento de todos, 
que os P.roprios liberaes, quando sur0>iu · a. 
actual situação, pediram sua. raconduc~lio ao 
illustra Barão de Vilh Bella, de saudosa mc
mori:i. 

Consta-me que esse illu~tre cidadão oppur.erilo 
algumas dllvida.s, e acrescentou que talvez so 
arrependessem. EntretantJ a recouduc(:.ão rea
lizou-se. 

Ora.., si elle tivesse procedido no segundo 
qu&triennio com a mesma modera~o e impar
cialidade que desenvolveu no primeiro, oe quo 
advogaram sua primeira reeonduc~.õo não .te
riam solicitado :1. segund;. '? 

Certamente que sim. 
O nobre deputado censurou a nomeilção do 

novo juiz municipal, Dr. Antonio Baptista. de 
Mello Peixoto, por ser elle ftlho do chefe libe
ral da dita localidade. 

Não sei quem positiva.m9nte é o chefe libeL·al 
da. comarca e termo de Garanhuns; sei, p0rém, 
que lá. e:ristem muitos cidadãos importantes ca
pazes de ser chefe. (J pai desse moço, digno, 
muito distineto, que exhibiu provo.s de intelli
gencia e moralidade na faculdsd6 de direito dd 
Recife, onde deixou grande nomeada, elle e seu 
irmão •.• 

O 811.. ULYs$Es VIANNA : -Apoiado; é muito 
distincto. · 

Ul! Sa. DEPuuoo : - Mas o pai <i chefe da 
localidade. · 

O Sa. · SEIUPHICO : - O pai deo~e moço por 
niDgtLem foi accbmado chefe, é sim um libe1al 
importante, um cida.:!ão q tLe'.'por sua modero ~ão 
e outras boas qualidades goza de srunma estima 
e exerce benefica . influencia em .Garanhuns ; 
além d ~ que o facto de sar um cidadão filho de 
nma infl.uencia em certa loêalidade não é moti~o 
de proscripção, nem razão para que elle fique 
ineompatibilieBodo para exercer cargos publicas 
no logar onde morar seu pa.i; (.Apoiados.) Si 
assim fóra, deviam ser eliminados dos tribunaes 
e dos estab-elecimentos scientíficos e outras re
partições os pa.is, filhos e pa.l'entes que ahi 
estão empregados. . - . ,, 

Si o nobre deputado .tivesse aUegado e prova.;. 
do íaetos qua depuzessem contr:t o car~cter 
desse moça, sas. censura seria cabível ; mas 
eu~ cidadão d 'Sde que se formou tem exercido 
diversos cargos, tem sido promotor no alto 
sertão de Pernambuco e· ultimamente era juiz 
municipal de Salgueiro, sem que a imprensa 
conservadora tenha· dito alguma cousa contra 
alie. 

o SR. ULYS3ES v(},.ln<A :-Nem o nobre de
putado que o censurou allegou cousa alg= 
contra cille. 

O Sa. SE!UPHICO :- E por isso não se póile 
dizer que a. nomea.;ão foi inconveniente. 

Estou fatigado, Sr. presidente, não quero 
ta.mbem abusar mais da paciench da camara, 
(N tto czpóiaàos.) Peço dcscril~~ de a terin~om~ 
modailo com es~~ <liscur~!l mats hugo d0 que 
eu eapera.va. 

Tenho concluído. (lifuito ~ei~t; m-uito bem!) 

O Sl.~. Ese:t'·agnolle Taunay 
(z!ela. o1·dem) declara que tendo sido privado 
da sua vez de fallar, requel' nova urgencia po1· 
15 minutos para a sessão seguinte, sempre
juízo da. que foi coneBdida a.o Sr. Car~~<~lho Re
zende. 

E' approvu<lo o requerimento. 

O Sr. l''~licio dos San:tos (pel<i:." 
wdem) requer que ~e inverta a o~dew. do dia 
pJra que' se el~a a commissão proposta pelo 
Sr. Duq ue-Estrad<t Teixeira. 

O Sr. ~.Canoel Portella : - Sr. 
presidente, eu tinha pedido :1. palavra par-.1 uma 
explieaçito pessoal, e creio que o regimento 
não exige que em tal caso seja preciso requerer 
urgencia. 

O Sa. Pn.EsiD:F.:XTE : - Mas a occasião nil> e 
opport?-na.. 

O Sa. M~NOEL PoRTELLA. : - Perdoe-mo 
V. Ex.; nos termos. do regimento, ao'·deputado, 
que tem de da. r uma explicação pessoã.li ;~~jle a 
palavra em seguida aoora.dor, que·a·elleêse re
feriu. Pelo menos é está. a. pràt_ic·a que tem sido 
mantida. nesta ca.mara; ·e q tLe se accorda com a 
disposição do regimento. . ,_-

0 Sa. Pn.ESIDENTI!:.:- O nobre dep11tado 
podia usa.r da. palavra" nos tt"es primeiros quar
tos de hora. 

O Sn.. hl.\NOEI.. POI\T.EtLA.:- Para uma ex
plicação pessoal, quer se trate de discmso pro
ferido nos tres primeiroB quartos de hora, quer 
de discurso proferido durante a ordem do dia, 
a regra ó a mesma- que, terminado o di.Bcmso 
que motiva :t e::tpliea~o pessoal, tenha esta 
logar. · · 
~ão pense V. E:t. que eu tenha por fim pro

telar os trabalhos des\8. sessão; vejo que preci
samos conctuil-oa ; mas V. Ex. e a. cmnara 
bem comprehendem que, attentos os termos de 
qne se servill o nobre deputado que acaba. de 
fa.llar, attribuindo-me pensa.me11to diverso da
quelle que se contém nae palavras que aqui 
proíed na presença de S. Ex., sem que S. Ex. 
reclamasse •.. 

_o SR. SERAPHICO dá. um aparte. 
O Sa. MANoEL PoauLLA.:- •• ; tenho neces-

sidade de dar uma explicaçiio. · 

O $11.. PaEslDENIIII: - O nobre doputa<:!o 
pôde requerer urgencia pari!. amanhã. 

O Sa. MANO,l!:L Pon.Tl!:LLA:-Co.mo \'.Ex. e 
a camara quizerem. Si V. Ex.e~~oLende que,por 
estar adiantada a. hora, póde sor p1·ej o.diea.da a 
diseussito dos projsctos dados para a ordem do 
di:l, o q ne eu não desejo de modo alg11m que 
succedo., não me .cabe senão respeit:lr a deci~o 
de V. Ex., e 1'eque~erai urg-cncia pm•;t :im:mhã. 
(Apoiados.) · 

.Mas cumpre-1ue notar quejà ha duas urgen
cias concedidas para amauhã, a n.ii:o sei si. os 
nobres deputados (1 ue as· obtiveram pormittem 
que .. a urgcncia que eu requeiro ,as preceda ; 
conforme se manifestarem SS. EE:s.; ~ usar(li do 
meu direito ou para agora ou para amanhã. 
(Apa;~t;~.) Então ':ou r~queru urgencb para 
ag'ofa.· 
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Vozl!.s :-E' melhor. 

O Sn:. M.~!I'OJ!.L PORTELLA : -'- Atteo.h a ma
nifesta<;<1o da c amara, eu vou r a querer ur genci:l. 
por meia hora para dar já a e:tpl.i.cação a que 
tenho direito. (Consultada a casa, e con,ce
dida a t<rrJe.tcia pedida.) 

·o Sa. P.aEsrDliNTE :-Tem a pab.vra o nobre 
deputado. 

O Sa;l.L\NoEL PoRTELt.A:- Sr .. presidente, 
estava longe de pensar que o nobr.J deputaio, 
que acaba de fa1la.r, houvesse tomado as pa
lavras que aquiproferi ha mais da um mez em 
sentido di.fferente daquelle que as ditou. , 

Estava muito longe tambem de pensàr -que 
s, Ex .• s.inda mesmo que ellas pudessem ter um 
sentido duvidoso,quhease attribuir-lhes o odioso 
i sua. pessoa, afim .:te se me dirigir nOJJ termos, 
em que e fez, e suppor-me capaz de ,_geitar 
um ap~rte seu para. fazer cortejo ao commercio 
da. minha provin<:ia. 

Senhores, e>ta e outras proposições do nobre 
deputado eu. as deixo no tapete da cacnars. 

O SR.. AR.~UJo PrNHo:-Sem duvida. 

O Sn.. M.\NOEL PoRTELLA:- Entendo mesmo 
(lile deseeria da minh:i. posição, faltlt•ia. ores
peito que a. mim proprio devo e a. con3idera ção 
q11e·trihuto á camara. si entrass~ em r~talução 
l'Qspondendo a esta e outra~ proposições que o 
nobre deputado e!Xlittiu. · 

O Sr... AB...\UJO PrNno F. ouTRos sENHoaEs:
Apoiado. 

O Sa. M,tNOEL PonTFJLLA.: - Deh:o que o 
nobre depulrulo tit•e o proveito que julgue que 
mai.~ lhe apraz: fiquem-lhe intactas as glorias, 
~i glorias póde haver nisto. 

Eu não disse, nem poderia. dize1• que o nobre 
deputado~ ou qual'luer dos nobre& deputados da 
prol'incia·dc Pernambuco julgava o commercio 
.da capita.l revolucionaria e perturbador da ordem 
l'ublica. 

Quaudo occupei a. attençiio da c:uuarn. tive, 
senhores, de pr~testnr ~ontra a asseveração do 
honrado Sr. presiàente do conselho-de quo a 
o~dem publicD. correra. sério perigo nt. provin
ci:l. de Pernambuco. 

Era esta a minha obrig-açlío, atlenta ~ descri· 
p~.ão que da reunião de . i4 de Agosto tinham 
teito os dous jo1•naes da éapitsl. Diss~ eu enLito 
'lue si porv.~ntttra a proposição do Sr. presid11nte 
do conselho fosse verda.;teira, é qtte poderia te.r 
~:ot.plicaçito o aparte do nobre deputado ~ quem 
me referi. Comprehenda., portanto, o nobre de
putado que, quando fiz rafere11cia ao seu aparte 

·de-que a provincia. corria. o risco de uma cGn-
1\a.gração, estava a · l'eferencia· subordinada '' 
condição de veracidade da. aas~rção elo Sr. pre
sidente do conselllo - de que a ordem pnbliC!l. 
correra sério perigo. , · 

Eu, senhores, ainda mesmo que ti v esse pel'
cebido no aparte do nobre deputado algum:\ ex
pressão menos cabivel, e que pudesse, por uma 
interpretaçlo duvidosa, ·prestar-se a S~t' jul
gada oft'ensiva.; não só á cor;:Joraçio cofumer-· 
cial, cotnQ a quem quer que fosse,. não se:ria 
capaz de aproveital-1< e ng~>ital-. ... p:lt'6 produ-
zir effei.to. · 

Enu.uciando-me; pois, como 1iz naquella oc
casiãD, não attribui ao nobre deput~do um pen· 
s:~.mento differente daqu.elle que S. -Ex. teve. 
Não dissJ que o nobre deputado considera.va. o 
CC>!Ulllercio de PeJ•na.mbueo eo.rno revolucionario, 
e. nem o poderia dizer, porque o nobre deputado 
d~.aa antes, creio que na sessão de 29 do Agoslo, 
teve occasião de acompanhar o protesto que· 
outros_ nobres deputados por Pernambuco fi
zeram eontr& a asseveração da·: possibilidade 
do commercio de Pernambuco ser revolttcio
ne.rio. 

Qua.ndD o nobre deputado pelo 2o distrieto 
manifestãra o seu pensamento a respeito da. si
tuação em que se via o comme rcio, o nobre de
putado pelo iO• districto, aesim como o nobre 
dep tltado pelo i2• districto, protestou em 
honr~ dQ commo1•eio, declarando que si porv~n
~ura. o commercio tivesse de occupar um ter· 
l"ilno que não fos~e o da legalidade, não podia 
~ontar com a deputação de Perne.mbneo, e 0 
nobre deputado a.compa.nhou esse protesto. 

Por consequencia,ve o nobre deputado que eu 
não podia. attribnir-lhe o pensam?.n.to que S. Ex. 
em:ergou em minhas pa.lavrss. 

Ao concluir o di$cu.rso que proferi a i3 do 
mBz .pa.ssado, ha mais de um mez, e a. que 
S. Ex. se refere, tiv<l occashio de dizer que 
ai porventura nas minhas palav~as quaesquer 
dos ineu~ dignos collegas ~e deputa~o por 
Pernam~uco, meua a.dversar10g politicos, eR
eon.trasse~ algulllll apreclll.çito q ne os in
commodasse, ficassem todos certos de que nio 
estivera na minha intenção dirigir-lhes a me· 
nor olfensa, pois f:LZia justiça a to:!os, consi· 
derando cada um a·elles dominado do mesmo 
desejo de servir a caus:t. pu~lic:~o e os interesses 
da provincia de Pet·nambuco. 

O nobl."e dopn tado assistiu a esse discurso, 
teve occasiio de ver a referencia que nelle fiz 
a.o seu aparte, não me fez a menor observação, 
caso em que tori~ immediata explicaçilo-1 e 
vem, p:l.ssa.do um mez,referir-se a. esse di acu.rao 
e ao ora.dor que o proferiu., do mod.o por qne a. 
camara :~.eaba de presenci3.1' ! 

Com referencia,portanto,a este ponto não pre
ciso diz<ll' mais p&l.avr:~.. O qne fica dito ó bs$
tante para. que se conheça. qt~e não th·e ~ inlell
ção de offender o nobre deputado. 

Mas s. Ex., aproveitando a. occasillo, julgou 
que lhe cumpria apreciar os argumentot por 
mim prodazid,ls nesse.discnrso, ·e referir-se a 
Ullla puhlic~ ultimamente fei!à em um doB 
j ornaes da provincia G tt•anscripta. no J~rnaZ 
do Oommercio deante-hontem. 

Sorprenderam-me as observações do nobre 
deputado, não só com referencia 11.0 meu dis
eurso, proferido ha mais de um me:r,, como com·· 
referencia. :i.quella publicação, feita ha p~uco~ 
dias: 

A estroileB& da tempo não me permitte apre· 
ci:~l-ns detidamente. 

= O nobre deputa.do o.ca.ba de recón.hecor o 
a. viso d3 iS d& Jalho coma& causa occasional da 
l!'e!lniã.o do coinmercio de Pern:..mbueo no din 
14 de Agosto'. Disse S • Ex. que foi uo:is: i-e
união :tgita.<l&, e cu disse e repita qnefoi nms 
reunião pa.cif.ca. Si ha inenctidão n~ minha 
asseveração. ella decorre <los. jormle~ que fi-
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zaram ··a descripção daquella. reunião ; e. ella 
decorre da communieaç1io do proprio presidente 

. a~ provinci t :>.0. governo irnp~rial no .dia se-
guint1 ao da reuuião. . 

Mas o nobre deputado está de perfeito accõrdo 
commigo quando assevera l ue foi o aviso de 18 
de .lulllo o que determinou· o pt•ocedimeato do 
commercio de Per nu.m buco. Neste ponto as 
palavras do nobre dP.putado se~\·em-me ~uffi.
ciente:me·nte para demonstrar <tue o meu di>
cur:.O não precis9. de rectificaçiio algum1, isto 
é, que foi o aTiso de 18 de Julho a cattsa occa
si.onal da manife;tação do commercio d ~ Per
nambuco. 

Na publica~ão, a que o nobre deputado alltt
diu. se diz que eu h"'Yia as'e•e:ado que o;JrG
cedimanto do c Hnmercio. na ~e união de 14 Je 
Agosto, era« lltn meio de apl<l.na.r s di.llbuUa.
des em que M ·•cnal'cl o con•ulado "m f"-cC do 
aviso." No meu discurso, p01·em, não se encon
tl'& semelhante proposição; ao centraria, eu 
e::.pressei-:ne de mo1o ~ não pouer deprehQn
der•Stl isto das minhas palavras. 

O SR. S:ERAPIUCO dâ. um aparte. 

O Sa. MAXOEr. PoRTELl-A :-0 no'Jre depu
tado disse que o commer~jo tinhadelib ,rado não 
pag~r .os im >os tos. 

Na publiea~ão, a que o nobre d~put·tdo a !lu
diu, diz-se,comeffeito, que estava isso na mente 
de todos, mas conf~ssa-se .que nenhuma reso
luçã'l fora tomada. 

Contestando o aparte do nobre. deputado pelo 
4• districto, quando dizia que o conimercio tinha 
tomaâo a;sa resolução, eu ti "Dlei-rue na noticia 
dada pelo Dia>·io de Pern'lmbuco c pêh Jornal 
llo Recife, não tendo eu feit·> senão reprod a7.ir 
o histo~íco que nclles se encon~! 

Pela descripç.ã: • da.quelh r ~união onde uns 
pediam que os pareceres. fossom irnpres,os, nu 
intuito de cada qual poder io:·rnar o sGu juizo c 
melh.or esclarecer-se, e ern que, afinal. foi no
meada· uma coauníssãa que os e ~aminnsse e 
estndasse a questão, e apresent><sse ate ao dia 
19 o resultado de suas locubracões. conclue-se 
que, ain<h quando no animo de todos estivesse 
a. disposição de não p:.tgar o im;>Osto, nenhuma 
resolução definitiva fora toinada a. resp"!%tJ. 

O nobre d~put 1do disse que, si n;io ·· fóra a 
suspensão da. lei provincial, dar-se-ia uma con
flagração na província, pela possibilidade de 
pescadores de ag u.u tun-:t.s. 

Sobre este ponto~u jà diss& Lan.l.o quanto era 
b~stante no discurso a que o nobre deputado 
alludiu. Não seria. a possibilidade ae pescado~es 
de aguas turvas que podória. autorizar nunca 
o governo a ordenar ao se o. de legado n<t pro
víncia que suspendesse a lei. 

0 SR. LOURENÇO DE AL~UQUERQuE (min iUro 
de cstrangei r os) : - O governo praticou es~~ 
a. c to porq ne o p"esiden te da prov:incia disse 
que a segura 11ça publica. carril s ~rios perigos 
si fosse cobrado o imposto. · . . 

O·SR; MANOI!:L PORTELLA.:- Eu creio qu9 

não :preciso insistir n~ste ponto,. que está jã. 
suJ)icientemente discutido; a ordGm publiM 
não eorria perigo algum· na província de Per
no.mbuco. 

O Sn. LouRExço DE A.r.BUQDERQDE (ministro 
de estra.ngeiro~) : -Si houve e1·ro de apre
ciaçã~, foi do presidente da provincia. 

O Sn. MANOEL PoRTELLA.:- Por mais'agi
tada que fos,e, que nao foi, a reunião dodia.14, 
não se poderia tirar a conclusão de perturbação 
da ordem publi~. 

Mas. diz o n<>bre deputado, tornava-se ne
cessario empregar· a força publica para a co
brnnça d l imposto. 

E't:i enganndo o nobre deputado, como todos 
aquelles que· assim pen~nm. . · 

l:lastaria ·tu e o nobre depu~ado reconhecesse. 
comu :-..c,aba de reconhecer, quo o aviso Je 18 
de .Jii.lho to1·~ou ine<e:jliivel a arrecadação p·>lo 
modo estabeleciJo no r ·guli' !IIBnto do imp·•sto 
prnvinciill, par:. que conhecesse não haver pos-
3ibilida.dc do emprego d" força.. . . 

Não era possivel cogitar-se disso. Dlsse o 
nob1·e .deputado q a e seria preciso a.pprehender 
as merc..dorias na alfandega e dep·JSital-as, 

Qna.l seria a lei ou regulamento provinci~l 
que· pudesse autorizar a. pratica dess·~ acto ~ 

O presidente •. · da província nit'l poderia e :r::-· 
ped :r ord 'rn nesse sentido: atê este ponto não 
,:od.,·b chegar · o arbitrio . Conse~uintelll!l!lte, 
a idéa do empreg-o de 'fcirçà foi . in fe)iz; não 
devi.~ ter· cccorrido ao-:presidente da: provincia, 
e menos transmítt !-~ '<úfgovernoimperial. 

Porqtta a disposição do regulamento acha.
Ya-sa e1u op jJosição ao a.l'iso do governo, que 
prohibia a eotradc• dos empregados do consulado 
na alfande;a para 11 ,-erificação de desp>tchos, 
sa_;ue-se que o unico remedio era o emprego 
d"' forç.a ~ NàO. 

O Sn. Go~ç.\L"\"ES FErutETR<~.:-Era não cum
prit· o "viso, que foi i1nprudente ll"- occasiiio. 
(H!! out~os apartes.) 

O SR. ~h~ DEL PonTELL.t :- O p1·oprio rela
taria do presidente da. pro·dnci:>, ao ·passar a. 
administração, coriobor~t . o que fica dito. Diz 
clle (lê) : 

~ SuspenscZo d~ .. imposto de importaçcZo.
A lei rlo orçamento, pot•'mirn sanccionada, re
produziu noa §§ i•, z•, 3• e 4' do art. 17 os 
mesmos impostos de importação qns têm sido 
arrecadados desde o e~e!·cicio de 1874-1875. 

« J:i a5tara sendo exe~utad.,. esta hi, qu~ndo 
na alfandega desta cidad; se paz em execução 
a ordem do thesouro nacional n. i! i. de 18 de 
Julho do corrent~ anuo : esta medida do go
verno imperial embaraçava muito, 8i niio tor
uan impossível a cobrança dos impostos de
cretado; naquelhs disposições da lei do orça-
mento. = 

·« O administrador do consulado represen
tou. e ~u, tendo rece':lido a informação, que 
sobre o assumpto prestou o ins pector do th<l
souro, aguardavas deliberação da thesouraria 
de f• zenda pa.c·a resolver o que f"sse com"e
niente ou pedir ao governo imperial alguma 
medida, ·q "e conciliasse oa interesses geraes 
da província, 

<t Então o commercio desta cit:Wde celebra 
uma grande reunião ,'· e resolve. pedir aos· 
poderes competentes a. revogação da lei, que 
decretou os· impnstoa, e a sna. suspens;o;.em,-
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qu>~nto se não dect·Gtava a revo .... ação. l)ar::\ 
isto veiu á minha pres~Jnça ~m:i "'commisc,o; 
acompanhada de g;·an<io nume}o de 1>essoas per
teneenté• a essa respeita vel co1·por• ção. 

.. De accôr.io com o pensamento do go v ~~·no 
imperial, a cujo ··conhetimento levei o occor
rido,_l"esolvi, poractos de 16 e i8 do mez fin
do, SllSpenàer a. execução dos .§§ 1•, 2•>; 3• e 
4• do art. f7 d& referida loi; atcl que sej~ a 
questão resolvida J?elo podet· competente. 

·<t. De pois de publicado es la meu neto, vei.u a 
mesma commissã:o deelarar-me que o commer
cio. otfet'ecia empt·esta r ao thesouro provincial, 
a curto pra~o e S'lm j 11 ros,:r quantia de 200:000$ 
para occorrer ás· necessidades mais urgentes •. · 

« Agradeci o otferecimento, e V_ Ex. 1"esol- · 
verá. si convem·utilisa.l-o. 

« P~r acto de 21 de Agosto ultimo convoquei 
extt•aordinariam~nte a as3embléa provincial, 
para tomar as me.;lidtls, que am sun sabedol'ia 
julgar convenientes, afim de occorrer ao des
equilíbrio da. réceita e despeza. 

"- Marquei o ·dia 30 do corren.tn para sua i-e
união, porque paNceu-me que eeit:1 reunião 
deve ter log~r:- dopais de "'~'decidida a quest5o 
pela :I.Ssemhléá gel·al. "' 

Nesh peça official, o prMidente da. proYin
cia. nãó fall:i na necessid:1de , d_o emprego do 
força, não diz que a.: ordem publica estivorn em 
perigo, e nem 'que à suspensão da lei fõt·a me
dida de sah•ação publica. (Apoiados c opm·tcs.) 

Si no telegratnrna usou de e:tpressões que ~e
mos bem p~;sentea, nesta peça official, e!ll que 
o _prasidente tinha. ol>ri}!'ação d~ justifico:r o 
s~u acto c de ofi'erecer a inplas e:cpltcações wbre 
acontecimento tão impo:tante, nada se encontr~. 

O Sn. REGO BARI'.Os:- E -rião csti ainda 
damittido. este presídonte. 

. o ' SR. Jod M.l.RtANNO!- o" presidenl~ de 
Pernambuco só tinha empenho om collocM m!U 
o governo n~sta questão. · _ 

O SIL·. MÁNoEt. PonTELLA:- Repito: a poosi~ 
hilid~de do empr~go da. força. publi~a, HO c.~so de 
quo se tra~. era puramente ·fictícia; im~gina
ria. Si assim não foss~ , o presidente não. dei 
xaria do mencionnl-a no seu relataria. 

O Sn. LoURENÇO Dli: ALllUQilllRQ!!Jf(mini$tr~ 
de esúangeiros):- :Mêncionou llO telegramma 
que dirigiu ao nobre presidente do oonsJlho. 

O SR. JosE MARlA~No:..,...rsto· prova ·a boa. fé 
<lo presidente d.a província, que. e~pedinqo o te
legramma em tal ~entido, deixo"u de·. fazer 
men~ão no relato rio.. · 

o s"n.. M.ti\'OEI. Poll.TELLA!-'Tenho inuito 
pouco tempo, S1·. presidente, c niio des~jo e~
cedcl-o, prejudicsndó a ordem do uia, embor(l. 
dei:s.e de f3.r.er muita~ c:lnsideraçõos sobt·e o ob
jeclô <rue me occupn nestq -momento. • · · _ 

Que o aviso ile fS de Julho ocrosioilara o 
p1·oce.dimento do ·commorcio de Pernilmbueo, 
'lue este não offerecera ao l_)agamento __ d~ .im
posto resistencia ··que deteL'ffi.l.naEse pBl'lurbaçiio
da.orde"ril e qu~ esta não correra.perigo e mnito 
m~:~nos s"erio, é o que está plenam~nte confir
mado ..• 

v. v.-68 ·· 

O Sn. Jo.I.QUin ·T.w.tus :-Foi contesbda 
por um artigQ da. eomrriisS!io.é!o-commerciO. 

O sa. l'onTl)r.r..~:- ... não obstante "sCfti"" 
t~stações do no~re. deputado e a. rectifica.çiró q ne 
se encontra no artigo, a que o nobre d~putado 
se refere. 

Essa rectifiaação_ não ·é ao discurso quo ou 
profel'i; só pôd'J ser otferecidi ao Dia:rio (/c 
Pe:•~r:>mlíuco e ~o lor•1a_l_do Recife, que his
tor~aram a reuntão do . du. i4. c cujas pa.ls.vras 
fel iz_menLe transcrevi"" no discurso que prof"t•i. 

Ó Sa. Jo~u~um TA v AlUis:- Na pu.blicaçito 
encontra-s& _cousa ditfel'ente. 

O Sn. b-Lt:s-o::!JL PoRtELLA: -Na publicaç-ão 
!'.que o ·nobro deputado se refere di~-se q11e os 
conunercbntes es ~vam dispostos a usar dos 
meios judiciaes, si por1·entura providencias niio 
fossem a,,do,s. Pois u~ar dos' meios judiciaes, 
recow~r á :>.cção da atrtoriànde, . é sahir das 
raias da legalidade, ê ameaçar a or.iem l'ublica ~ 
Ao contt-ario, como bem diz .em aparte o nobre 
ministt·o de astt·angeiros, é provo. du res{leito i 
lei. ' . · 

Si o juizo que manifestei e q11~ se encontra 
no meu discu·rso, b::~seado nas · informações da 
imprensa, não ê applicavel a um eomníercio 
ordeiro e civilisa.do,ll.credito que, ainda quando 
recnsado, Jl. q·~estão .fiaar:i. entre o comniercio o 
os rocttsantes. · 

O SR. JoAQUDJ TAvAli.Rs:-C:lles ,·ejeitaram 
a honra quo V. Ex. lhe!> otrereeeu. 

O Sn. MANOEL PonT.ELL l;-E' questão, repito, 
entre o commercio e os signatarios do artigo. 

.· O Sn. Josi IYL.IlaNKo:-Interpretam os sen~ 
timentos rlo commercio. · · 

· O Sn. l\LI.NOELPonTELL,,:-Elle que_r~solva. 

O llObre d!Jpu tado a !JUem respondo :>.pro~ 

veitou 11 occasião l'llra apreciar o meu. procedi-' 
monta e-_ dos demais de"putados conservadores 
de Pel·nambneo, 'votan!lo contra o additivo que 
oonsigno11 10 •1" para despezas das pro\·incia.~. 
Sobre este llonto enunciei-me com tanta clareza. 
no discurso a 'lU O S. Elo:. so refere, qua nlío 
julgo n~ce~sg,rio reproduzir as ruões _justifica
tivas dos nossos -v o tos , e bastar-me-a pergun
tar ao nobre deputado: si considera.va o additivo 
ru.~rccedor de a.pprova.~íio, por qne razão deu o 
sen v~to p•1.ra que fosse rõtirado do .or.;a.mento 1 

o·· SR. SJ:RA?Htco :- Por'-lue espera.va outra.s 
providencias. 

o· SR: MA>:OEL PoRT.ELu. =-O nobre.dcputado 
não o considerou co ruo condição essencial para 
a medida solicitada· pelo commercio. 

Si, porvetltura, _o considerassem essencial, 
os nolm.:s d~put.1.dos não concorreriam para qne 
fosse rcmettido li commissilo, e i11Starir.m para 
que fosso approndo em 3' ~iseus~ã:o. hfJ?:s os ' 
nobres deputados que· na s•· dtscussao annull'tlm 
a que n. idéa · q u<J repu ~ram sal vadors. fosse 
l'0tir::~da para set' de novo estudada, são os 
proprio_s, u. attriouir ~os· volôs _dos deputa~os 
eonaervado~es de Por11ambuco . lllXl pensal!lento 
di-fferente daq_nolle que os dito O:., (A.poi~os.) 

O Sn. PR"ESlDJC~T)l::- Peço licen~ pal'a. ~ 
obsen>ar .ao nobre deputado cjue o tempo esti' 
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esgotado; rogo~lhe . <ille resuma o que tem :1. 

· · dizer. 
O SR. l!rL1..:-;0EL Pcl\Tl!:LU :- Vo~ conchir. 

· O que vimos? Foi o additivo remettidJ á. com
missão para. melhor estudo; a.pezar de por d.uas 
vezes jã havel-o cstudn.do. Dias depois o hon
rarto pres:dente do conselho, rniDI•tro da fa.
zend~, 1uanifestou a.qni disposição do a pro· 
veit:•l-o para a r .. ,c ·it• g~ral; no dio. se;uinte, 
quando proferi o discurso a que o nobre depu
tado sa referiu, tornei sensível este pensa
mento ; deus dias depois, senhores, as 
minbss suspeitas se tr:1duziram em realida !~ , 
e longe do aguardar-se o parecer ds coo.m~ssão, 
era o :1-dditivo apresentad<> eo:uo receita geral e 
como tal appro1·ooo. . 

O que vimos ainda depoís ~ O illus tre depu
tado pelo ZO districto. na 3• discus3:io do pro
jccto re'l'ogat.orio das l eis provi nciaes, apresen
tao. um addit.i\"O ~outoriz~<io o · governo a abrir 
os ct-edi tos precisos para. as d !spezas provin
-cia.?s. Ioquirido si o acoitava ou não o governo 
guardou silencio, c foi esse additiYo, retirado 
na oecusião do. vota~.ão. · 

E o go\·erno declarar::\ qu~ n ão se conserva
r ia eslr:tnbo à necessidode dns_provineiM , que 
nguardav:t ' ómente o momento em qúe o pro
jP.cto revog-atOL·io ÍO'Stl ~ppr>V:J.1o pela camat·a; _ 
pua <[llC iwmediatamo.nte viesse pe;·ante e~t' 
soliei~'\r os meios de supprir os (le(ic i ts p~o\·io.
cbes. Aqui e na outl·a c=ar{l. foi. esta. a lin-
guagem do governo. . 

· Enlretan to ha quasi ··um !ll ez foi a pprovado 
l)m :3a diséuSIJão.o pr(\jecto revogatorio, c o go- . 
verno gua.rda. ainda silencio. E c{:1~,ndo a nobre 
com missão de orçam~nto foi interpatl&dll :t. res
peito, disse-nos : « .'l:guard~mos ,que o or~ 
menta da r ceita sejn vo~do, porque sómente 
então, em n'omo do govet·no, poderemos indic~r 

~ a providencia a adaptar . .,. · 
O Sn.. Go~ç.u.v:Es F ERREIRA :- ·Resignam-se 

:to encer r a mento , da sessão à não vã~ p.'\r .t a 
opposi~lio ! Esta e qtic 6 a Yerd!ld ~. 

O Su . M.\NOEr. PoRTELLA : - E tomos espe
perado emb:..Jde . (Ap"illdos .) 

o, Sa. Srtl\APHICO :- E nós temos esperado 
pelo proj ccto da revoga.~.ão, que cst:i no se
nooo. (Ha outros apa.ttes.) 

o Stt. MA:s-ot:L PoaTI!!LU :-. Qonsequente
m~nte,"o u~b:-e deputado niio f oi ··feliz quando 
procurou coni!Urar o procedit;lell:to dos deputa
dM conservadores da pronnci~~> de Pe1·n uu
buco. 

Mas disse o nobre dejlutado, para tornar-nos 
odiosos ante a provincin: « A r11.~ão q ue dóstes 
ele ser questão de confiança nunca poderia ser 
invocada. " 

Eu não dei somente essa t•azão, que seria por 
si bastante, dascl~ que o governo fez questão de 
confiança, não pelo additiYo, mn.s pela npprova
ç:lo do neto da. suspensãll da lei. 

En .disse que, quando toda.S as consideril.çõcs, 
que _ entiio fiz, não fossem bastantes parijusti
fi~:tr_ o lloSSO voto, àquella seria su11icieç.~: 

Não precis1 insist ir sobre c.1t2 ponto . · 
\' _- E"-, Si'- presidente, pela segunda vez 

c hama-me a · attenção para a terminaÇão do 
tempo, e eu niio _pos8Q Jeixar de o a ttender -

E~timari~~o poder dispo:.; de teinpo p~ra fazer. 
outt·as considera.çõe3 e ·apreciar as que · foram 
feitas pelo illustre deputadJ pelo 2• districto de 
Pernambuco com ref~reneia á sessão extraor-
dinaria. da asse mbléa provincial. . 

S . Ex. considerou correcto o procedimento 
da assemblé1 provincial, mas entendeu que nlo 
tinha sido, talvez, o mais conveniente aos in-
t3resses da provincia. -

O procedimento da. assemblóa provincial est~ 
de ncco:do com o pensamento ma.nifestado pelo 
àelegoo•J do governo o.o convocai-a. (Apo.ia.-tos.) 
0 presidente da proviocia. declarou qu • tinha 
feito a e.onvoca~ão para o di:t. 30 de Setem.·,ro, 
porq tle pareceu-lhe ·que a reunião devi:i. ter 
lagar dep)is de ser de ·idida a questão pela ar.
semblêa geral : isto está. no seu relatorio. Con
sequentemente, não estando então decidida a 
que -lão, a aasembléa p rocedeu de accõrdo · eom 
o pensamento rlo presidente da província. 
Ap~zar êla estreiieza do temp1, não póãs'õ·!lei

xllr de ler o pareeer approvs.do pela àS!esnbléa 
provincial, para que se . vejà qoe · ellà,.·téYE( uni ' 
procedimento correcto. (Apoiados). 

Dissera.m as ciommissõea· (lê) : 
« As ·eomtnissões reunid~s · de fazenda ·e or

çamento e d) constitniçãoe pod?.reti, <lesempe
nb:mdo-!1 ' da nrdoa ini;umbencia que lhes 
commetteu esLa illust~ada assembléa, Stlbmette 
:i s11a . criteriosa apreciação o seguinte parecer: 

« llle•al o di c t.a.torialmente suspenso em parte 
a l.~i do" orçam~n to votada na. u lt.ima sessão . or
diriaria, pa.•eceu conveniente'ao governo a con
vocação desta assembléa para d-~cret:i.r meioi de 
fazer face ao consequente de{lcit, na. importsn
cia approximada do 1- 400:000$000-

« Com effeito, essa convocação se fez por acto 
da presidencia da província de 21 de Ag_ost.o 
p~oximo findo,. de\·endo a sessão durl'r qumze 
dtJB. ~ 

4 Felizmente. ê recente a historia dos acoo
tecimentos relativoe so imt~osto de. consumo 
nes t:l. provincía, e por isso deve estar cll~ b lm 
prei!lln lo a~ espiri to d~sla ill11strada. assem
bló~ -

c A lei do or~a.mento em vigor;decretando em 
seu. al't. f i §§ i •, 2•, 3• e 4•, o imposto de con
sumo sobre diversas mercadoria~, não fez uma 
in novação orça.menta1'ia, por quo n\.0 d~sd() . o 
e::tercicio de 1~74--1875 que tal imposto figura 
nas nossas leis de orçamento, e durante algum 
tem!}O assim aconteceu por instancias e ·com 
o.pplauso do commarcio desta praça' 

" Sem embargo disto, po;·ém, é ce~to que a 
adopçào do imposto de consumo na le~ do OI' ça
mento em vigor, comquanto unanune~ente 
valada, nem por isso deixou de ser m&lS um 
resultado. for çado das cll:cumsta.ncbs em que ae 
achava a. provincia, do que um fru.cto espon_ta- · 
neo da adtlesão da. mesma. assemblea a esse un-. 
posto. · ~ . , , ·. _ · 

" Inconstitucional ou inconveniente aos tnle'
reases commereiaes a.e· nos~ provincia, .-ve~- . 
dade é que tal imposto jâ Da. ultima aeBSie o~d.'t
naria desta- a.ssemblé!l. nio encori.tron mu1tos 
defellJiore3 e, ao contrario, leve a mais· solemrie 
manifestação d_e antipathia:, 
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« Só a indeclinavel necessidade de não des
la.!ca~ em cerca de' t400:000f;; a. rece] ta da p~o
vincla. diante de uma despezã já muito avultada, 
pôde sopitar os bons de~ejos dests. ass~mblêa 
de eliminar semelnante imposto do orçamento 
vigente. 

« Por outro lad~, esta assembléa, qu~ sempr' 
viu na. solação do problem!l. d!). discriminação 
da receita c despeza g.~raes e provinciae5 o. 
caminho mais acertado a mais facil para ch~gar 
ao desejado intuito de tirar a provincit ds.s 
constantes difliculdades financeit•as com que 
tem vivido a braços. tendo . dirigido ao poder 
legislativo geral, 'uniM competente para essa 
solução, . uma. representlção unanimemente 
aceita, solicitando com urgencia a failada so
luÇão, acreditou que em sua. vindoura sessão 
ordinaria. e~contra1'ia a precis'l. base para. 1'a•
lização dos seus desejos. 

<(_ Actualmente, porem, quando i> governo 
geral tão desastra:la quant0 inconstitucional
mente, não duvidou commetter um dos ma.i• 
condeznnaveis attantados contra esta pl·ovinqia, 
ferindo a sua autonomia e perturbando com
pletamenfe as suas jà pr~carias relações ílna n
ceiras, sem, entretanto, facUitat'-lhe os meios de 
obviar as difficulda.d•a dahi decorrentes, acha-se 
esta.· assemblêa em frente de uma situacão an.or
mali!isimã. 

" .Seado certo, corntudo, que a ns>.iembléa 
geral se occup& da revogação dos impostos de 
consumo, lançados p •las a.ssemblcas provin
ciae~. e de outras pt·orideocias que podem fa
cilitar a. decretal(ào de novos impostos ou outró 
q ua.lq uer meio de concertar as nossa.> finanças 
e d ~pende !ld9 . essencialmente d~ solução fina 
da.d!l á· que~tiío por esse poder o al vi~re que 
de v:. · e<lll assembhie. adaptai', entendem as 
commiuões re11nidas que se deve aguardar 
eaga solução, para então, procedendo pela 
fórma q_ue fõr Im~-i5.conveniente aos interesses 
da provmcia. tratar esta a~sembléa. da su bsti
tuição do 'imposto di} consumo,. cuja -.bolição 
reuniu em seu fuvor a opinião dominante <h 
mesmá a.ssembléa em sua ultima sessão. 

" Sala das commissões, 4 de Outubro de 18B2. 
-Olympio :rlfarqv.es.--J. Vicen~e Meir'a'de 
Vasconcellos.- Dr. D1moc1·ito Cwoalcanti.
Gaspar de ·Dr-ummowL Filho.-Manoe~ Cle
metttino de Oli'tleira EscoreE.-Dr. F. A. Rosa 
e Sil'tla. > 

0 SR." CARVALHO REZENDE :-E' utnit con
demnação complete. do a.cto· do governo. 

O Sa. MANOEL Poll.TELLA :-Senhores, não 
está presente o nobre deputado, pelo ··'3• dis
tricto de Pet·namouco para respondet• cabal
mente ao nobre deputado que :1-cab~ de _ falla:-. 
EUe niío fez a.ccu,ação alg-ama a:o act!la.l JUl~ 
múnicipal de qaranliuus; notou ape!J.a!'l que, Si 
:;, ra~ão jus~i~ca.tiva d[!- Dão ~r~-c~.J?dlic~? do_ ~7 
jp.iz muni:lpal m· a ~n~rf~r~l)~l& poJtti~,. nà:o 
tlp.~i e;])hç~çao p..s11a s~~sgt~1~o por outr?• 
"-úe _ê'filho 'do ch~fe pohtlcol~])!!'~l .dalocah-. 
~e;~ (4jía!~~s-) · · · . ·. 

o sa. 'GONÇALVES FERREIRA :..,-E que .tem 
alii grande :fánlilia. -(Ha óutY'os apcvttes.) 

o Sa. ~IA~o:Et PoRTELLA:- Q11e o Sr. Pei:.: 
xoto, com quem folgode cultivar relações par
~icular2s, é o chefe do partido _libara.l de Gara
nhuns, creio que não pódl ser contestado. 

O, nobre deputado pelo 3o districto ·não fez 
declal"açào alguma em · desabono do nomeado, 
COmo eu não faço, pois O considero müÇO no
nesta e intellige~te. ?vias o Sr. Alves Lima., 
que foi por elle pt·eterido, niio sendo recondu
zido, gozou, como disse 'a nobn deputado, de 
concúto muito favoravel no seu i• 'l uatricnnio, 
e no 2° procedeu de forma a não .desmel'ecel-o 
e a ter dirúto ~ reconducção. (Ap.oiatlos.) 

Elle soube man te1·-se em posiçã:o tão digna 
que, ao retirar-se agora do termo, foi acom
pnnbado pelos homens de a.mhos.os partidos. 
E' a descrlpçiin que o nobro deputado poicrà 
~ncontrar no Dim·io de Pernambuco. 

O juizo que o nob1·e deputado e:>:terno\l com 
rehção ao juiz de direito da comarca. de Ga
ranhuus é base&do apenas no que viu qt~ando 
alli est0ve. Desde que S. Ex. invoca som'nte o 
seu testemunho, limito·me a d1zer que contra o 
juiz de direito d~ comarc':i de Garallhuns nunca 
vi articulada arguiçào de interferencia inde- · 
bita nas lntaseleitoraes, e muito menos da fdte. 
de cumpM.mento dos s~n• deveres como juiz. 

O Sa. GoNÇA.~VJJ:S F;ERREnu:--Apoiado, 
O Sa·. :1vLU;oEL PoRTE~L.\ :- Agradoço a 

V. E :li:. a bondade com que me perm i ttiu e-s~_e
der-me algun<> minutos do prazo marcado. e á 
ãugusta camara a urgencia que me concedeu. 

o SR. -~lmTINHO ÜOJ\"T.I.GEll! :-v. Ex. e um 
distincto companheiro. (Apoiados~) 

O Sa. MANOEL PoaTEI.LA. :-Sinto não pod~r 
dispor de mais tarupo, pcrque entraria no 
dea3nvolvimento de outra ordem de consid~
rações; mas não das >jo de modo al~-:um emba
raçat· o andamento dos nvSBos trabalhos_ Aqui 
termino, e julgo ter cumprido o meu dever. 
(•lf uito· bem ! muito bom ! ) 

O S1". Rodrigues Pei..-,.:o"to (JJ~la 
o1·àem) requer,em vistl>. do a.trazo dos trabalhos. 
d~ ca.mat•a,devido ao tempo concedido pelas ur
gencias, que a co 11míssão proposta. plllO Sr. 
Duqoe-E$t~·ada Teixeiu seja feita pelo S1·. 
presidente. ., 

E' ,, ppromdo o requerimento; _ 

O S.a. PREs!D'ENTE declara qn ~ :t com missão 
serâ nom'.ada opportlln a mente. _ _ 

Pr.,cede.sa, á. votação do proJecto n. 257, 
monte-pio aos empregados da estrada de ferro 
de Pedro li. 

E' approvudo o projecto snbstitutivo s_ob' n. 
257, A, d~ Sr. AffJnso -Penria, com a emenda do 
me~mo s~nhor ao substitutbo. 

O proj",ct 1 assim approvado e emendado ê re
mettido a. commissão de 'redacção. . _ 
· Continu ção da 3~ discussão do P!'Oj~cto n. 
190 (creaito ao ministerio do imper10)·· com. a 
e!P:~~da. do Sr. M~til)l Fra.ncil;co. 

o Sr; .Augusto Fl~ur:y:-S~
pre~idente, estando l?riistes a ~ncerra.r-se _a 
seg~tnda sessão da.,presente legtshtura:, 11110 
poaoo deiJtal' de -vir a esta trib~tna cump='lr com, 
nm dever; qlie re1mto sa.,<>Tacl,o, e de.s~penbilr~ 
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'. me do compromisso coutr>~hido com os mctts tius e Aragua.Ja,nas p~ovincia~ do P~rá ~GoY:a.z, 

constitllintes. c pelos aflluentes do rio Amazonas, o TapuJoz, 
o MndeirlL c o Marnoré •. 

Esle dever é o de clmuar a Mteuçü<.> do go- Tratarei sómente deste ultimo, como o que 
verno imperial p:\n, as circumst.ancias cxcepcio- .pód' s~r tal vez brevemente ·~tilisado. _. ·-
naes da província de :Mato Gro,so, as quaes não Sr. Pl'esidentc,' eu ~ppla:udt de to~o ~ coraçao 
tem infelizmente despertad~ em uoss!ls gover- 0 additivo que veiu·do 53nado e que fot hontem 
nos o cnidado e o interesse que ·merecem. votado nesta camara, autorizando o governo a 

Motivos ponderosos, que n:io VÕlll a pel~o m)n- dospeo.ler até á.. quanlb. de !50:000$ c~m c_stu. 
cionar obstaram a que cu-o fizesse ma1s cedo; dos p~ra uma estrada de ferro, destinada a ll_gar 
n:io·po~so·. porém, (lei:<ar de oh :dccer i voz da 0 Madeira ~.o Mamoré, e\•il:.:l.ndo as ca.choeu·as 
conscienci:\. deste> rios. · 

Repr~seniAnt 1 de uma provinda pouco co11he-· Penso. COlll 0 r.obre deput:ldo pela. provincia 
cida. e nem seínprê lembrada, pequena por soa do RiÕ de Janeiro, que encetou o debate sobre 
pop~lação rar~ e diss~minada, e qaanto á sua as emendas i.lo senado ao orçamento da des),leza 
preponderancian~ ba!a.nça.poli~ica, mas S"l:ande do ministet·io da fazend,, que e necessar1o · e 
por sen vasto terrltoriO e suas Immeus:1s l'l_I!UE>· mesmo ur<>ente tratar· se, Itão só dos es~udos, 
za nat:rraes parte integrant' d~ste lmpeno, a mas ainda" da construcção desta linha ferre!!., 
CJ.Ue porten~C ~eogt•apbicil. Cl }JOJiticamenta fal- que tãO pt•ofuudame~te i~t~ressa as nossas .r e.· 
!ando mas do qual s.e acha separada por exten- bl uba era na 'iCI 
SOs de'ser'-·, tendo àl.iás faceis commonicaP.ões hções com as repu lCas. vua .. · ~; ' • 

w. • dade, tempo de se conqutstar.;para o nosso ~a
com as republ:cas de. o.rigen; hesp~nhoJ:t, eu ~estoso e imponente valle do Amazanas_ o Im
sinto, Sr. presidente, tmpcnos~ nec~ssidade. portante commer<iio da Bõliv:ia •. que ·-!1!': repu~. 
e!llbora confie na actual administração, de blicas do Prata q u~rem disputar-nos. Acres
e:s:pOL; à camarJ. e ao p::~iz e~.l;t siLuaç.ão a_norm~l, contarei : é tempo de se·a.brir para a nossa. lon
c de_!)edir.aos podcr~s pubucos as proV1denc1as ~inqua província. ·de .1\fato Grosso um me1o de 
e o l'emedia que a. mesma_siluação reclama. ~ommunicaçiio, que1 nos loJ'n~ il!depend~nLes. 

AproYincia. da Mato Grosso, senhot·cs, nito daquellc de que hoje gos se_rVImospe~o'l~to da 
pode de>envolver-se e prosper.lt', jamais ~oder:i. Pratá, o qual ofl'et·eco os mats gra.ve.s lnconve
obter a seguridade de que gozam as outras nie11tcs. E'. estn, no m~u conceito, umn das 
suas irmãs e de que elb t.1.nLo. carece, em- maio1·es s~niio a maior das Ya.ntagens ligadas a 
(1uantoniio se eetabelü.ccr pelo intericr do pa~r. essa lin:ha ferrea do Madeira ao :Mamoré. De
uma ,•ia de commumcaçao m~lhorad:>, senao · mais, tornando-se por meio della possivel a na
ferrea., -ao menos um desses meios de transporte, . vegação até :i cidade de ~tO Gross~ pelo:Ama
de que dispoem todos os estados civilisados para. zoa"~' Madeira, Malllore e Guapore, e_ dist;tndo 
suas IJrovincias as mais remotas, como tom a est!i cidade apenas 50 legnas da de S. Lutz de 
ltussia p:tra a Sil>eria. . - . C:1ceres, até oilde'já ó frnnc~ a na-.:ega.ç.ã_? de.sd<? 

Actualmente, como ningl!em ignot·a, tomos o 'Rio da Prata, uma :vez estabelecida, nao dire• 
dons meios de commnnicação pãra a dita pro· nma. 1-ia ferrea, mas uma boa estr~d>l de r.od ~.
vincia : a antiga estrada, pelas províncias de gem entre estas d~a~ cidades, _tera~os_reah
Minas, S. Paulo 'il Goya~; qu;, atra'l'essa de_ ~ma zado umn grande Iuea: 'a commnn1caça.:> da 
u outra e:.:trem:dade, e a nave@'ação ma~üima. 9aciado Amazonas· com a do Prata. . 
u tlu'i'ial p~lo Rio da. oPrata e s~us nfllucnte$, o Sr. pre:;íden ta, n na..-<Jgação fluvial para. Matô 
Paraná e Paragu:ty. Grosso pelo Rio· da Prata, inaugurada em 1858. 

Achando-se a capital dn dita -pro\•lncüt afas- 0 ro;;tabeloclda depois a,. guerra do Pa~aguay 
tada desta côrte cer~:a de qu:ttroce.ntas l~guas, em 18í0, foi de cert·J ·um progra.so real, um 

· dM qnaes cen: habita..las sõmente por alg_umns vordadeiro melhoramento; mas este 11rogressoe 
trilms de abongenes selvl\gens c por nn1ma~s melhoramento deixam de o ser, desde que esta 
ferozes, compreh.endc-se quiio incommoda, mo-. aa..-e:mção ~c torn~, como yai >.C:Jdo, um meio 
rosa e cl1Gin. de d1ffi.culdades deve de ser esta: uni c~ e exclusiyo de communicaç1io, ·em vc~ de 
communicação, ainda mesmo dcpoi'l que .~o meio 1n·oyisorio d n. que de1·e_rnos nos servi;. 
construiram. as vias ferreas nas provinc1as do emquinto curamos da verdndetr.l e natural VIa 
Rio, Minas e S. Paulo, que apenas attenuaram de communicação p~lo interior do paiz. 
aquellas difficutdades. A estrada de ferro do !1-fndeir~ ao Mamoré 

A navegação fluvial, comqnanto tres vezes não preenche e·ste desideratum. 
mai~ longa, não podendo ser transposta em me- AqueUa de que necessit~os, de gra?de ~l
nos d) 23 dias, posto que offereça inoonvenieo.- cance estrategico. oconom1CO o fi~ance1ro, G a 
tes de outra ordem, taes como a necessidade de que at_ravesoo 0 f!~a~il de lés te a o:ste· até as 
baldeações, embaraços de alfandegru>, cambio de fronte1ras d:>. 'BouVIa, como· a qu 1 os norte
moeda· e, o peior ::J.e todos, a pass~gem p~r quatro americanos, em maior escala., reiliz:tram'em seu 
pa.izes estrange1ros-a Repubhca. Or•ent.al,_a pàiz no c~rto espaço. de. cincoanno~. e_ que nós 
Argenrina. o Pa.raguay e~ Bolh-ia, ainda. ~ss~m ainda uão temos, untcamente pot· fallcc~r-nos a · 
é hoje o meio d~_ commulllcação monos dülicil_,_ necessal'ia coragem. (ApQi(l([Qs.) .. -: .. _ · 
mais rapido e mais commodo que temos· com Cuinpr.:l confeasa.r, s~nhor~, que. o·goveruo 
aquella. remota provinda. portuguez. qu:1.ndo o Braúl . r,ra uma s~p~es 

Ha. oulros meios úe comwunka~~o mais ou 'colonia, cuidava mais set·ia.mentG das proVtnCl~ 
menos üupraticaveis, como 5oj:.uu, peló rio Tie- do inL~t·ior do quo .os nossos go\'crnos-cou~Ll~ 
Lli, na.proviucia de l:l.· Paulc•, pdosriosTo~a.n~. Luciunaes. ('1pQiaJos.) 
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Hn !U!l.is de "um 9~culo que R(J.Uelle goV&l'llO · .. E:;Íe facto ou ante~ este i'avé· atten!Mo já. 
eucarragcu, nllo uma., -mas.:'duas comm.il;sões · e r~ Conhecido .no Rio ·da Prata, nesta côrto e 
succe~irns d~ profissionaee·· de estudarem os uas províncias marítimas ; hojo :sol-o-ia pot· 
·meios de pór a I)I'OVineia de Maio . Gt"OB$0 em toda parLe onle ae estende a rede. telegraphica; 
maia facil contacto com o .Iittorãl. . entretanto as autoridAdes c habitantes ·de Má to 

O Sn. Esc:a.A~l:IOLLl'l TAUNAY;-Um d .s n~~ Grosso, :1. quem mais inte~es~ava eonheeel-(), 
me.Hlos foi Hica.rdo Fra11co dJ ,\lmeid.a ·Sorra . iguoravam-n'o cO!Jlplet.amente. · 

O Sn . .AuGUSTO FLl!!utw:-E 0 qu.e temos feito Qu.ando e comovieran; a saber~ · 
nós 'I! Qu.asi nada, &imid:~s tenta.t.ivas. Ne>- Quarenta. dí:IS . depois as sentinellas do forte · 
meou-se unia ' commissão, que, sem conheci~ de Coimbra divisaram por entre os nevoeiros do 
manto. das circlll!lstancias locnes, den_. parecer horizonte um . vapor. que julgaram aer o M a:r~ 
acet·ca de vario3 tnçadoa ; foi mandado a :Ma~o quez ele O!indtt, cuja demor3 já ds.n logar a 
Gl'ó~;so o engenheiro tenente-coronel Pimenta serias cuidádos e inquieta~.õas ; viram, porém, 
Bueno, qne, infelizmente, não ciJ.IXlpriu n prin- e.m · segu.ida oulrOl! vapor88: eri1.1i esqliadrilha 
cipal clan~;ula. da.s inatruc~.ões <1ue l'ceeber~. parag-naya; conduzindo a. seu bordo forças dez 
Tudo quanto temos não passa de rela.toríos, me- veze• superiores àquellas que, disseminadas 
triorias einfoi·ma.çõea incompletas e deficientes. por dift'erentes pontos, gtuLrneciam a fl"On te ira· 
P:1reee gue o govorno não ·se !!eha ainda bein e o distrieto do B:li~o. P:~raguay o eram apenas 
compeu.etrado da necessidade desss.· via fcrrea., sufficientes para a polici~< do 'mesmo dis~cto 
aliàs urgeu.tissi.m.a. (Apoiadas.) em telllpo·de.plens. paz . O forte resistiu heroi-

No.s circumstancitia em que hoje se achs, eamente; os seu> bravus defensores só o aban
:MMo G~()sso é a11te11• uma. colonia. do que uma dona!'"3lll qu~nM não· liao;Ül mais, · muniçli.o 
província do Estado, c uma colonin em condi- alguma· · · · 
<;3es inforiore_s áquellas <:Jm que se acham em Cessada esl..t resislencía,nenhuma outra mais 
geral a.s colom~~. a~s quaes muit-as se com:nu- se oppo;,;, nem poderia se oppor. A noss:. 
ui~am com. a mãi pau·ia por meb do telegrapho lloti!ba n1to · embarnçou a marcha do inimigo , 
electrico, e todas pela livre e franca nwegaç1io O Anhambalty foi &pr~$ionado .(apartes) ; 
do oceano, p<ir Õnde ~em · receber · socéorros; realizando-se o que a.n»oa -:antes bâvia predito 
omquanto que :Mato ürosao commuúic:~-ose com o Barão · de Melga'ço, e·m otll.cios dirigidàS ao 
o Imporia a <1u.e pertence po1· . uma. ·naveia.ção governo. · . · · · ' · · 
tão pt~ocaria, que pôde ser subita e inesp7rada• · Os nosaos bil~lhõ~s, acompanhados daquellas 
mente ~nterrompid!L por qualquer incidente in- f11.milias, que dei~aram de ser prisioneitaa, dis
ternactoDal que estremeça as nossas boas rela.- persaram-se pelGs :extoli•Gs pantinaes, forma. 
ções ~opul~wna das potencia.s, 'em· coja.s aguas dos pela inundação dos rios. A capital cstere 
necemtamos passat;. ameaçada de CILhir em ·Nodér dos· invasóiés, ·que 

o· Sli. Go~Q.!>t>Es ·DE. CAR\'ALl!o:-Apoiado, . oecupa.r~m por mai~ e_ dous nnnos parte d<~. 
· · prOVlUCia. · · 

O Sn.. · AuGUSTO FLEUllY:- Dess:t inLerru- .. ·Não tratarei de todos os episodios tristes, ínas 
·pção ~.tivemos dolorosa. experienda, quando- glori060s , ··da guerra ao sul da ·província de 
em 10Q'l foi, ll&s aguas do rio Par.\g-uay, apri- Mato Grosso : :1 celebre retirada· da · L3.guna; 
eionado o paquete Marque:r de Olimla, que tão bem descripta 1JCl' nobre deputado por Sa:nta. 
eondnzía o presidente nomeado para a provincia Ca.lbarina, um. dos poucos heroes que ainda 
de Mato Gros110 . restam dos que naquelle~~ dias tão alto eleva-

Nio pretendo, Sr, presidente, narrnr a tdste ramo ur.me brazileiro. (Apoiados.) A tomada· 
historia da invasão paragunyn naqneUa t~ro- de Corltmbá, feito g-lorioso, habilmente dirigido 
vincia. A catrio.ra bem :l conhece. Pormittir- pelo distincto matogrossanae, o tenente· coronel 
mo-á, porém, V. Ex. que ine re1ira a alguns Antonio Maria Coelho, que tanto lioll.ra ~quo~[~\ 
factos dclla, os ·qu:ú!s roforçam a demon.straçito columna do br:tvos, composta em sna mat(]r 
da necesaidadc de uins..-lính;l. ferrea para fi Illeli- parto da brioso. 8UaMIL Meiorinl da província· 
ma ~rovincià, li.ão só p:~.rn. a ~eguridade de seus (Apoiados .) .Direi apenas que os nossos ·compa
habltantes, mas ainda. pA.ra. garantia da inte- trio.LlS foram, S'ID di<tÚlcçãO de idRde nem de 
gridade do Imperio. . · sexo, vietimas da. fe.-ocidade para.gu~tya ; suns 

o S_R GoNÇA~VES DE ·c .\.R.Y.!.LilO : -Apoiado. casas saqneadas o incoridiad:U, estando O& 
damuos aind11 por ser j ndemni:zados ; · a. in-

O Sn. AuoosTo. FLEO'R.\" : - Senhores;·· cor- feliz provincio. soft't•au, com heroica resignação, 
ria o mez de Novembro de 1864. O· paquete as calamidades que co>tumam Jlagella.r .os 
Marques rl~ Olimla, • da companhia Fluvial de povos ~ a guerra, a peste e a fome. Os soccorros · 
Mato Grosso,· navegava par-1 esta provinci$, n:. não podiam alli chegar por fnlta de communi,. 
me~ma cDri.fiança. de paz em que hoje por ali cações. 
navegllmos, . quando foi aprisionado , pouco · C · A · d 
acima da ~apita! do Paraguay. Condn2ia elle O.SR. GoNÇALV.ES _DE _.w.>.J.LBO_: . - . I>Ota o. 
ct~.rga• de grande vaior, dinheiros do Estado O Sa. AUGUSTO FLECRY :-: .. Ora, p6rguuto _ou, . 
(a..tbesouraria. de . .Mato GI'Ossó sõ tinhn 7:000$ Sr •. pr~dent!l: -si eud855 e {858. qil~ndo~_po!· :· 
em cofre), entre· os passageiros o infeliz -CO!'~- metos.diplomatlcos p:-ocuravamos obter. a franca. 
net l<'rederico'~ueii'o d~ ~mpos, pre~id~nte- · n.~vegação do r'i? .Paragua~; e abrir a.~''ca: . 
1\0lll~ldo para a d1 ta pronncta,, c outros c1~a~ mtUUI) pan '·~ : nosoa. }ongtnq,Wl. · P:OYill~ta.·de 
clãos .bra..zileiros; 'l!íe·, _todos, foram. pt·c~os o ~f?otÇ Gro.sso, nlgnem_se ~embrasse· ,d,e_ a,conse
d~~di.dos para o tnhmor da repul>hca • . · !bar, emlx>ra ~or meto de · um emprestlmo de 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 3010112015 10:55 - Página 19 de 32 

542 sessão em 24 de · Outtthro de i882 

iOO.OOO:OOO$; á construc~;lo de uina via ferrea. Paraguay, em sessão de f7 de Maio de f862, o 
ás ftontepoas dá mesma província., -este pens;~.~ -joven e dtstinc to dep>~t.ado · Tavares Bastos, de 
manto ·de :alt.a ·conveniencia politica .passaria S'ludosa memori!l, indicava o perigo·i.uiminent.e 

· por uma utopia, um ·devaneio o tal ,·ez um des- da moslllll.. guerra, el(pondo o mau estado, das 
barato do · credito o d:~. úzenda publica. Pois forças d 1 terra e mar, sobretudo em :Mato Grosso, 
bem : a realiza.çã? ·desse melh!)ramento seria e o ministro do estrangeiros da então decla
uma economis. para o Est><do, porque ou não raya ul!' haver motivo algum para se temer que 
teriamos tido a guerra, ou ella não nos terh a paz fosse alterada. Na. s'ssão de 9 .de Julho 
exigido tamanhos sacrificios. · do me~mo- ~nno, ·Um deputado por Minas. hoje 

O·Sn. CAirnLHO REzE~DE:- A~bdo. · -~--- senador c"'ex-presidente do con~Selho do minis:
tros, era de opinião que o p ,,ragnay não devia. 

O S!l. AuGuSTo FLEURY:-Ccm effeito, q11anto inspirar seríoa receios, sendo uma powneia. 
cuatou-nos a guerra. <lo Paraguay l mais fraca. do que - qualqner·do nossas · proviu-

Cinco · a~os de luie., a per.J.a. de muitos mi- ci!I.S de segunda , ordem! e 11a sessão de H do 
lhaics de Vidas ceifil.das. pelas bal119 do inimigo dito mez, o proprio Yi;conde do Rio Branco, 
e · pela pest,, e uma dos peza. super-ior a mais explicito e franco, declarava ser impos
liiOO.OOO:OOO.$, a.fóra a que tinha aido anterior- slvel que 0 Pnraguay nos provoe~>see .a uma 
.mente feita em 1855 e a.n nos · seguintes. guerra. · · 

Pergunto eu: si e::tisti~s3 então uma estrada E', portanto, indubitavel que a boa. fé dos 
de ferro p • ra. .Mato Grosso, leria tido Lopez o nossos estadistas foi uina vez illaquea.da; e, si a 
arrojo de declarar-nos a guerra 1 exp~riencia. <lo p1ssa.do deve ser . uma lição 

. Talvez ·não. E si o tivesse, ter-nos-ia ella para 0 futuro, e mister que estojai:nos de aobre
custado tantos sacrificios? De certo que não.. aviso • . E' bem possivel. :não ser. vei·dadeiJ:a· lJ. 
(.!poiados.) ~ . existencia de um tratado de alliança, .. (le que 

A f~ta dt!Sta estr-...da olirigou-n~s a fazer a fali .ram ha pouco tempo os periodicos do Rio 
guerra pelo Rio da Prata, torna.o.do-se indis- da Pr.<ta, entre o Para.guay e a Republica 
pensavel _ a triplice alliança para atscar~QS o Argentina, mas ó tarubem ce1·to_ que &!l~re as 
Para~uay justamente por onde elle, até com duas pot·lllcias ha unidade .de Í.llteresaea; e, no 

· au:~::ilio DOS<O, se haviidortLficado: . COnCeito de UQl abalisado estadista eurOj>ea," à. 
· Fàzendo por alli a · g-uerra, ;t 60.000.000 unidade de interesses -vale me.is do q11e um 

lançamos naque!las pla;Rs, onie floresce- tratado escri pto. · · . · 
ram ali cida.d s e nasceram outras, recebendo · Jà na. antiguidade aconselhava Demo~thenes 

: grande im m1so o commercio das rapnblic LS Jo em su~~ Pb.illi pieas aos descuidoios Athenienaes 
Prata, pa.r.L 3ll q~aesfoia guerra uma fonte de a desconfi~nç~ como garantia .~ .Í.Ildependencia. 
abundalicia, quando para ilós nl!_o passou de e integridade das nações. · . · · 
uma empreza temere.ria., cujas funestas conae- Dizendo isto, não irrogo nenhuma. · ofl'~n8a a 
quencia.S p ··sam sob_r~ .a. actual e hão de pesar uma nação amiga ; · para. que conservemos as 
sobre • s fu~uras gerações. (Apoiados.) relaçõea de boa amizade convem estarmos pre-

Si tiv.es;emos. porém. lo valo .a. guerra p·'lo pa rados. Si 'l>is-JNUem para· beUum • • •. 
nosso· territorío, ... e 60.000.00:} teri~m feitO . o Sa. CAl\VALRO RE7.l'Jl'DI!: : - Apoiado. E" 
~a.scer cid«rlea olldo.hojP. é·des,i-to e flor ·scor uma maxima de granle valor. 
as nos ;as pov·•~çih; ào intor~~r; que se acham · ·· 
em manifesta decodencia.. · O SR. AuGUSTO · FLEUl\Y : - Que. se repnte 
··;.Foi, portanto, um grllnde erro politico pre-: a miudo, mas sobre cujo alcance e profnndeza 
ferir-se a" bertura da. n~vega.ção do Paraguay nem sempN se refi~cte. 
á construcçio de lllna estrada de ferr.> para Dizia Thi 1rs na. asse:nbléa legislativa ft·AD.
Mato Grosso (ap ·•iarlos). que. •l cbab:o do ponto cezll~ referio.dt>-se á · Prussia, logÇ) depois d11. 
de vista econo:uico e fimmceiro. deve ser uma batalha de Sa.dowa : « A ambição é consa 
upir:>.çãÓ nllcion:~.l. (.lf 11ito bem.) · nJ,Jito natural nas jovens naç5es, ella é o si-

P~rgunto. Devere1nos pcMis tir no erro 1 enal çie sua vitalid.We ; aer~a ~ p•lcl"il cenan
Pir-ee-â · que \'Í.V.emos e'!l boa paz com as na- r:. l-as por isto ; mais pueril, porõm, é não se 
ç~e .. ·~'Ízinbas e qu_e o P~ra~u:.y está i>.niqui,. pr~serv,,r della. • · · . . . : 
lado. E" ver.ta:l.;, m~s atrás Jo ·Paraguay ·está Si f:Jio com est:>. Íi"án(1n~za ~ porque te-
a Republica Arg ntina, que se arma... nho inltma eon\'icção d~ que CUlllpro UJD dever 

· · como representante. de Mato Gross<>. (Apo•ados.) 
· .ALGUNS Sas.· Di:PuT.úoa dão apartes. PcrgunLo, estal':i e~t" provi ceia 6LU melh •res 

O Sa. Au&us-ro Fl.JJ:URY :- Tambem antes da condições da defesa 1 Ea digo que nlo. (Apoia
guerra.do Paraguay dizia-sa que não a teria- dos.) Ha quem pense que ~e acha. em .•ciores . 
Jnos •. Aqui me.smo neste recinto um dos meus A forç:>. de linha qu~ ahi existe o, em nu
antecessores. de1mtado pnr Mato Grosso, em mero de praÇas, :1. mesma. que e . .iatia em 1864. 
sessão de ·2 de ·Agosto do 1858, mo•trava. appl'e· Os b>~talhões acham-se l"edtuidoa a quasi !Jil<l
~eo.sões ácel"cado intento do governo do Para- ·ta9e de seu estado e!f~;iYo. Ç> arsenal de 
g'*y. éll~~4<>':-~ 4iati11c~ membr~ .d.. guerr~ ~à > .wrrJ!&·"lO~de á!J llecea~1~dc~ dagllel
~m.l\ol'.a.)4~Je~~~~JlOiav~1: 4~.~aql!e~ósnã.o )a P..rov~n~!a fro~pua; 9 ~re<hto quo~ lha 

· ~V:ta~ .. ~-~ a.ppreheosõP.s; .!' ~~a. sea~o . d.es~lna e peq~e!lo: .~_eve.s!lr .~evado, .._ 100:009$, 
ae -~ ~o.4it.o I!iez, o Ç.epatado . SilV:!. Pai-an"h.~~; como péd~ o· hO!;~O ~~ljl~do~ !la !!18~ll. 
de~~-Vi_aco~t!e do J:ti~ ):3r3!lco. _revel:iva a prciviD.cia., · · · . ·.. ·. . , . . .· · 
~~~ con~ça no d~_to . g!J.Vero.o. Ce~cade·~ Os . resnl~os obtidos cc:~m a · c~~.~. -~ll . .,. 
ªP~ !1AA9i -~~te11 <li gti~i~ .~o~ a ~~.P!WJica 4o stra~~ ~9 ~~~ do l.i~~~g .1§9 çg~J:!; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 10:55+ Pág ina 20 de 32 

Sessão em. 24 de Outubro de 1882 

com as enorm~s despezas que ali ae fiz.e
=· 

. Os navios da flotilha, segundo o . re!atorio do 
Sr. B,trão da IguateUJy; ànnexo ao que V. Ex:., 
como mini <tro da marinha, apresentou em Ja. 
neiro do correu te anno, não se ach!lm em bom 
estado. · 

O encouraçado ·Ta.mcu;àare, submerso, está 
totalmente perdido. Concertaram-se as macb.i
nas do Mariz e Barros, mas as caldei•·as não 
prestam. O Ba.. r os o cnece de concerto radi
cal. Esto!l info~ma-iod~ qne em iB ou 2~ mezes 
~ma despeza. de õO a. 60:000$ poder-se-:i re
stituir :i nossa armada este importante vas~ d~ 
guerr~,que tão bons.serviços prestou na guerra. 
d~ P•rag11ay. 

O unico monitor em bJm estadJ é o Pn.rá. O 
Ceara e o Santa CathGrina .p~rde·ram-ae. 
Tudo isto porq11e ~ Por falta de uma. morto na. 
Sem que ae concl úa a que ali s~ começara a 
·construir, é impoasivel a conseiTi!ÇãQ e o con
certo dos navios da. esquadrilha ; ó est', se
gundo penao, 't . P~im~ira necessidade daquelle 
arsenal. 

O anti~o corpo, hoje compaRhio:~ de imperi~~· 
marinheiros, e.cha-se reduzido a metade do a~Ii 
eft'ect'vo. .tl.s. pmça.s . estão atrazadas j ma
mente naqüillo · para que foi creado o corpo, 
isto e, na. ar te· de rriarinhagem e pt•atica.gem 
dos rios. O me·smo se póde llizer dos aprendizes 
marinbeiros. · 

Par.;ce que se não tem mantido . no Ladario a 
disciplilla que déve •·ein~r em estabelecimentos 
deda ordem. Ha.. pouco dea-se· ali li111 facto, 
tan tõ ina.is gr:lVe" pm• ser aTeptoducção de oli.tro 
id 'ntieo : um oflici~l da armada. iJoi- motiw fri
volf? oifeod&u puJlicamante com um insl!·u
merito · PJ.Viltante a. um Í<tnccionario civil do 
m~smo arsenal, tnoço moriger.ado e inotl'ensiVo. 
Consterme q ~e o inspector, ultirnamen te J::o
Jtteado, é um distincto e honrado official da 
nos~a at"rriada ; assim encontrarã nelle o nobre 
ministro da marinha um l•arti. au:dliar afim àe 
attender ao estado moral de tão importante es
tabelecimento e da flotilha, para a. qual chamo 
pilorticulai:IDente a atte ação do riohre ministro-

Faz-se lieces~aria a eollocaçã.o de um fio te
legrnphico" qae éommunique a capital. com 
S. Luez de Caceres, Corumbá e o fo1·te 'de 
Coimbra. Este forte acha:.Se, a. meu ver, em 
uma. localidade menos adequada. A \'erdadeir!l. 
porta. da provincia de Mato-Grosso é Q Fei!<O 
dos Morros. Lopes bem o comprehendia, e talvez 
por essa razão cobiçava o territorio da provín
cia., q11e ilcit. entre os. rios Branco e Apa. 

Seria muitJConveniente que estivesse sempre 
estacion~do no porto, da ca.pital um pequeno· 
tapo!'. ·o pequeM /J.lphG, q11e .ahi costuma, 
estar, a~ha-se im~resta.vel. E' mister elevar o 
corpo de ~>prendizes· artüi.ces do arsenal de 
guerr~ S. cem pra~s . e o de operarios mili
tllres 'a cinc.oenfu, bem como restabelecer as 
o!liéinas de. tanoeiro e correeiro. . 
·eom.o me11 nobre ·amigo e c.ompan?eiro<ie 

deputaÇão,· penso que. 0 . ~ui to .n_ecessar~ atte~., 
der-se ao estado das colonta.s mllüa.res, · tao utets 
quilo necessariaa naquella. provinc\~. despo
Yoada. frontPira e sujeita"' correrias_dos inilios. 
A' exeepç;lo d:t. de S. ·Lonrença, unte:. que·flo-

l'esee, e· da do Brilfuúlte, ach~~.m-.Jt)á'a·Ó)utras 
mal collocada.s. A' margem esqueroa0i!o'rio dos· 
Bugres, 18. kilometros 'iJ;ntes da oua/ emooea,;; 
dut·a no Paraguay, ha· utn.loga.r que má éoni!ta 
ser muito apropriado para alli se fundar. uma 
colonia militar. 

Chamo com o maior int~resse a attençlío dos 
nobre; mini$t~os do. justiça e da agricultura 
para a neces<Idads · da. cateche•e e ~i vilisação 
dos indios n 1 pro~incia de Mato Grossu, onde ê 
puramente nowioal este ·importante serviÇo, 
se·n o q~~l não é possível haver s·>gur.mÇa. de 
vida e •le propried .de par"' os infelizes lt~vra
dores. da .mesma provincta •. N!i:o . se passa am 
só anno sem· que esses sei v~tgens façam cor
rer i .a, ro.,bando, matando e in<\Bndiando, e sua 
audacia. tem ch1gad • no ponto de comui.itterem 
taos atrocidades a legua e meia dD. capital. · 

E' ·p1·ohibido cortarem-se n\anei•·as nas má.ttas 
do J<:stado ; pois b •rn, essas madeiras negadas, 
aos uo~sos co,cid~dãoslaborio5oB, são freq11en· 
mente raduúd><s 1> cin~,..s pelos ditos. selvagens. 

Muitas outl" .s proirid meias teria ainda a pedir 
ern r ·lação a. vario~ serviços;. a c,~ntr:~lisação 

administr;ttiva, de que com tanta razão >e quei
xam todil.i as províncias, ê •li tanto mais com
pressora., quanto maior é a distancia e raridade 
de commaaicações com o cen1ro, dv qu>~l tudo 
depende. Receio; varem, abusar . da· atte!i'}ãO 
desta augusta camara e vou concluir. 

Sr. pr:sid~nte, sias p~lavra.s pronunciadas 
.na hora.e:ttrema devem merer.Én" oonsideral(ilO 
pelo cunho de vord de que lbe impi"i!Ué o mo
mento sohmne, maio~ aoZisideração devem. ellas 
merecer quando dit:l.S por .. um grande cidadão 
referindo-se á sua patria. · · · 

Poucas bor:IQ5ntes de fallo.cer,nesta·cõrte,em 
Outubro de i879, o generaJOsorio, marquez do 
Herval, dirigiu, na qúalid~de de ministro da 
guerra, uma carta a.o presidente· da conselb.o .de 
ministros, o Sr. Si nirnbU. racomm endando, pro
videncias que julgava. demal!itna importanda. 
A n(es de r6~eber ·a. cil.rta ,-i.sita.ndo o Sr. Si
ni111bú. ao seu nobre ami!l'o, e$te de viva voz 
reiterou as recomroendações e eram qnG pare. 
defesa. do lmperio e sua integridade urgia a 
const~u~ção de duas e~ tradas de f •rro estra te
g-icas: 11ma do Rio Grande a Bage e Uru
gnayana ; outra. do litoral às fronteiras de 
Mato GrÓS$0. A pl'Ímeira já. foi d Jcretada e 
se está construindo- Pergunto, quando ae tra
tarli de ciJnstruir a, segunds. ~ 

Peço ao governo que pon,dere_ bem~ ~ala.vrsa, 
inspirada.s p lo mais puro patr10t1anw; do 
heroe moribundo, Ull)ll. das glorias do nosso 
paiz. (J{uito bem; mui to bem). 

O Sr- Ta.x-qu.inio de $ouza:
Sr. presidente, V. E:.. compr~hen?e. a.ue eu 
não posso t.~• a prét~nç.io d!1 d1sc~t1r. ~mda. o 
credito p ~d1d0 pelo mm:sterm do 1mper1o! 'qU~ 
está sujeito ao e~·une da oaínara ·:e q~e Já fo1 
tão ampla a bri1hBntewente ·ihscutldo · pelos, 
oradores, que me "precede~rn~ ·. . ...... ' ·' 

Os motivos, qne determmuam o governo a. 
pédir "esse áeàito, siio tão conb~cid.os.·. c . justi~ 
fic:,dos,que não posso, nem <levo mstlltlr na ~on~ 
tesUI.ção dell~s. ' ·. · ··' 
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Tamb:mt não pretendo impugnar os divei"sOs pores apropriados, para o embarque e· desell.)~ 
creditos pedidos pelo minis te rio dA.agrieultara, bat•que de passageiros oom as sua~ respectivas 
creditos que hontem, ã. ultima hor~, e não sei bagag·ens. . · 
por que fatalidade, foram unidos ao do ministerio Quer a camara saber como é feito no porto 
do· imperio, contra todas as disposições regi- de minha província o serviço do~ Vn.JlOres da. 
mentaes. · · . ... companhia brazileira de navaga~.ão ? 

o SR.. A.'mLIDE FIGUElR..~:- Devem ser se~ Apenas os vapores dessa companhia· chegam 

Parados por deceucia parlamentar. ao porto do Rio Grande do Norte, · Ya,i imme~ 
diatamente um eseal~r ã. teru levar as malas 

O SR. T.u\QUI~Io r>E SouzA:- Sei que poJ.ia do correio, e o official ou officines de boL·do que 
rciquerer, e campririli, mesmo um deverreque- nelle vem, mal ch~gam à agencia, vão logo 
rendo, à ca.mara _dos Srs .. depu lados lL separaçãO decla.rnndo quo não levam ningu em no escale_r, 
desses creditas, aftm de que fossem elles dis·. ainda mesmo ~em bag~~gem, e. demorando-se o 
cutidos na presença do 'honrado ministro da insignificante espaço de daa~ horas, logo que 
agricaltura; o quo.! ignoro por que· rnzão se tom obtem as malas do correio da provincia, võ:o se 
conservado constantemente ausente das discus- largando de novo p~ra bordo, s~m que façam 
~ões desta casa, privando-nos do concurso de caso, sem que prestem a menor nttençiíD ttos 
suas luzes. ' passageiros que desejam emha.rcar; 

Dei:o.o,porom, esse encaL·go a outrém, Sr. pre- Deste modo, Sr. ·presidente, aquellos qae, 
. sidente, porque um déver d~ ordelll superior, e po1· urgente necessidade, são forçados a. to

muito ·aa.grado para. mi!Jl, obriga-ine a. :l.proYei~ ma.r p~ssagem para o sul ml para. o norte, nos 
tar os ultirnos momentos desta aesaão, ocea.- Ya.pores da companhia hrazileira. de na_'l'~·gaçoo, 
panda-me de :i.ssum pto~ que interess~m parti- slio t.'\mbem obrigados a. precaver-s!\:tç.flm an~ 
cubrmente li. província, que tenho a honr.• de tecedencia. de m!lios de tra.ns}lorte;:_nem sem
repfesenta.r e á 'lnal desejo consagrar _M ul- pr~ commodos, _nem seguros, . para _demandn
tima.s palavras qn e p~eten~o pt:ofern· ~stc r'em os vn.pores da mes)Da. ,c~mpanh1a, ap~n:>.S 
aÍino neste recinto. tem noticia da cbegaa,._de1hls. . . · 

~ · 1 A camarn do> Sr. depiúa.doa ooi:nprchelldel'li 
Antes de tudo, ~r. pr<sldente, quero ayra..t facilmente todo o dêtrimento, os grandes pr~-

um l"'rotesto. tãó s1lemne quanto passivo!, contra d • d 
0 modo ahasivo por que a. comp:mhi~ brazi- jaizos c1ue de semelhante .or _em e _coueas, 
leira de navegação a vapor tem !lXecutado, hão de r~sultnr_ para a proVlUCto., q~e te~ho a 
no porro --de minha pro,·incill 0 contrato com· honn de representar, t\ qual ftca. aBSUD._prlvada 
elln celebrado pelo governo i~perial. · das g~an:\es va~ta~ens r1ue poder1a ter,st a. com~ 

. panhta cumpnsse fielmente o contrato ce~e-
Por uma. das cla~suhs des~e ~ontrato, os v~ brado com 0 governo, e do l[ unl aufere ~~o 

pores_ ·da companhia :ficaram Isento; da. olm- grandes lucros. 
~ç.ão de entrar nos portos da P~ahyba ~do Ainda ha pouco tempo, Sr:presid~nt~, deu-se 
R1oGrande do Norte, sompre quê Jla~ fosse Lsso na. minha provincb' um facto, que m<hguou a 
praticavel por falb. d'agua, e pela . oonstrncção t;oclos quantos 0 . presenciaram. Acha~se e!le 
e t?nela.gem dos mesmos Yapor~s; devendo, fielmeutoo narrado em uma. corresJ?OndencJa, 
porem, _neste caso, o tr:Lns_porte· dts. mal-ts e escl'ipta do Natal, em 31 de Agosto deste nnn<>. 
passage;ros com rtS respectivas bagagens ser e publica·!n. no Dia~io de Pernambuca de 3 de 
feito em oscalerM ou. ":J.pares apropriado>, :i Setembro: · 
casta. da. emprez~. fi~sd~·,_o logar onde.os vapo- ·Peço permisslto ã camlira pnrn ler o. p!l.l'le 
r~sdess~mft~ndo;que :er~n sem pro o rna~s a.ppro· dessa. co1-respondenCia, relati\•a ao me~m1 fa~to 
~;amado poss1vcl_~os :et.mdos portos, ale ao dos- não ~ü porque ella 0 refere com todas :1.s _cu·
emharque, e YlCC-~ ersa. cumstancias, clue <> acompanhru·am, maB :undo. 

A companhi:l., porém, tem constnntemente por<pte dá. uma noticia e_s.acta da .modo como a. 
e:~:ecatado. esta cla.usula do seu cont1·ato do companhin braúleira de navegação a vapor 
modo o mais irregular. executa, no porto de minha província,_ o c~n-

Primeiramente, Sr. presidente, nqnillo que trato que com clla ce1ebrou o governo 1mpet1nl. 
tinha silo estabelecido como e:s:cepção, conver- Diz a.ssim a correspondencin : 
teu-se em regra: c.svapores dlcompanhia,a pr&- "'Embarcaram nJ dia 22 de Agosto com dos-
texto de falta 'd'ag~a. ?U de emt construcção c tino ;1.0 5u], no vapo: brazi!eit·o Perna~b~co, o 

. tO?elagem,_n~ca · ma.ls entrara_m no_ porto de Sr. ltodopianv Pndilha e o Dr .. Augusto Carlos 
mlJlbA. pronncta,. :t. q~al ficoa ass1m pr~vada das de :Mello L'Eraistre, com suas familias, a 1nclle 
vant&gens que pod1a colher de um. f.~c1l e com- p3 ra a cid:.de d.~ .Aracajli.e este p!!.ra a Bahia, 
rno.d:o emba!g,ue e dese~barr1uc dos passa- em procura de melhora, aos seus solfrimentos 
g<mos que ttvesscnnle sahtr <lo seu porto ou do beribericos. 
rlemandal~. , « Em 111,; ·hora $!) lombraram ,Ja f:1zer a 

Accresce, Srõ presidenl,e, que, tendo-se obri~ viagem em vapor d:~. companhia. llra?.ileiL·~ ; 
t;-:\do a companhia. no; casos em c1ue os seus l>cm aconsolhndos,r1uo fot•am pl\!'a não o raz('ram, 
Ya.pm·es niio pudessem entmr no porto de minho. por·q~o o.~ quo já conhecem o.~ m11dos deJW.ttcn
provinci!>., a fa7.Br O transporte dos passageiro.~ CÍ0903 COm qu!l SãO. tratadOS 06 rnsa~geiros, que . 
com as respectivM bag-agens ~m escalares ou Yem para e~ ta pro,,iricia., ou della s:1.hem, fogem · 
\-a pore> .apropriados, nunca.. ~umpriu esta. abri~ de embarcar em taes Yapores. . . 
gaçiio ; nauca. teve, que _me· conste, .no porto .. «o que succedeu no embarque dess:~s duas 
da~11ella provinci~, nem e~cal~res, neu1 va- f,,mili~s é inacredit:wel fóra daqui: po:lemhoje 
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~r t~~temunho ~o que_se lhes dizia e a espe- ~gamente estlpendiada _pelo !i'O\'erno impe
rtenc•a. lhes sera provettosa · nal, . qu~ dos cofres publicos ·recebe· uma sub-

« Chegou o vapor ãs 5 hora.S da l.:u'de, e pela ·v~nção do vinte e cinco contos de rêis. por caài 
lettra do contrato, t em de demorar-se duas ho- vtagemredonda que faz ao Norte do:Imperio a té 
•·as. de . sol ; para. não .al?ngar a viagem, por o_Par.í., 1!-lW.se põ:ie deha r de experimentar uma 
eqlllda:le, bm-se perm1tt1do que os vapor es smcera mdignação. · 
despachem. á. noite naadmizii&tração do correio, Po:d~·e •sae·g· w·ar que • claus··'· . _4 .. d·o· 
como dará t~stemunho o adrniniatt·ado<·, Mas ~-· ~ • wn. 
esses senh res, desconhecidos a tanta condes- contrato, que tem o governo com a com
cendencia, q_ uerem h vai.'. tudo á forçl de cata.- p<~nb.ia á inteir:J.mente let trn. morta : os seus 
b:ote : é miste~ que s~ acabem essas condescen- vapores nã:o entram abaolutAmeute no porto 
dencias c que o~ . vapores deinorom as b.ot'!ls a d:~. capital de minh:~. província ; nunca teve 
que se obrigaram .no contrato, q 110. tenham uma. n mesma compa.nhi.a nem escalares nem va
lancha. a vapor para embar que e desembarque pore~ apropriados pat·a o transporte de paa~ 
de pa.ssngeirJS e bagagens~ 1ilas nada disto tem sageuos com suas bagagens ; e os vapores, 
f~ito_; a _lettra do con!racto_ é _morta nes.ta pro- em vez do darem iun:lo no logar màis (tp~ 
\'lllCia, e como se nao eXIStlsse ; os vapores proll:imaào TAJssiee!, como se exige nn.quel
nio entram no ·. porto, ftúldel!.lll a mais de oito la clausula, ficam à g-rande distancia do norto, 
kilometm do desembarque, no entanto que va- cerca. de 8 kilometros, como refere a corrêspon· 
pol'es iguaes a.o maior . da compa.nhia, como 0 dencia, que h·• ponco li. 
C:'lenfyne e outros; têo:i entrado par~ o fundea- Entretanto, Sr. presiden te, o estado da com
douro vi1inho da. forblez~, donde podem sahir p~nhia. é tão prospero, quanto é possível : ella. 
ou entrar, com qu:tlquer mn.ré. recebe uma 1argn. subvenção do governôicnpe-

« Nada. disto f~em os nossos lobos do noo.r, rial, e nos e~erciciosde 1879- 1880o 1880--1881 
porque a l ei é o seu arbitrlo·e a sua vont1de. distribuiu diYidendosde 20$ por acçb,ou 10 •lo 

c As familizls dos Srs. Rodopia.no Padilha o ao anno sobre o capital nomiMl, tendo elevado 
Dr. L 'Eraistre são mais duas victimas do ar- osaufundode reserva a 333:ô3i$801 e o addicio-: 
bitrio desses senhores. Tendo o vapor c !legado na! a 137:785.'!;981 o.ccrescendo ainda que a rancla 
ás 5 horas da tarde, procuraram elles lo~o em- li~uida. da empreza, em 1880 a '1881 montou 
ba.rca.r, o que fizeram, chegando alli todos mo· lim 935:3i9$279, ~omo tudo consta do relatorio 
lliados. O Dr. L 'Era.istre,. doente como ia, es•. do minis te-rio da. agricn.ltur.1 lido perante ·esta 
capou de ir ao mar por Uill milagre; a. lil.ncba. camara pelo Sr. conselb.e\ro s~rah·a,na primei
que levu.va. a bagagem ia muito atre.z, por causa ra aeas~o deate anno. 
do .muito mar e vento, e quando ~l.les esperavam Parecia;pois; que em tão prosper as condi~.Ues , 
que o vapoê se E!emora.sse para rec~ber a ba.-· outro devia ser o procedimento da ·compallhitl oa 
gagem, o commandante ·.deu a voz d<! largj, ·de seus agentos para com as·provinei.âs que ella 
apezar da~. r eclamações que faziam os pass:~.- · tem obrigação de servir ; entretanto, senhores, a 
geiros recem-chegados. que S<i t inham éomsig-o província· que e11 represento tem grande ra2llo' 
a ronpa do corpo, e esta molhada. Assim se- d · 1 d sd · · tad 1 
guiro.m viagem : nva.lio as afflic~"es o a<>onias e ~ueu:a pe o. e ~m com que a tra a, p~ o 
por que terão _passado, . "" 0 · mu1t0 mal que e servlda. pela mesma. com.p:..nhta• 

c A lancha que levava. a bagagem vottou ,Dllls. ·Sinto que o nobre miniStro da aç-rioultura 
quando serã.' que ella cbegarâ. ás m~s de seus não C!'Steja presente, porqne pretendia chamar 
donos~ .. !]luito particlllarmente a· attenção de S. E1t: 

" Qwindo um guardião do vapor veiu â terra para este ponto, certo de que· o nobre min.ist'ro 
trazer a IXlJI,la do correio, pediram" lhe os passa- não doinria de a.ttender-me, visto como esto11 
geiros para que lev.lSse na lancha do vapor as ê:s:ereenJo o. diroito sagra.do .de defender i ilte· 
bagagens, mas elle nem mesmo as encommen- r esses muito importantes do. minha provincia.. · 
daa despachadas para Bahia e Rio 9_11ii l evar. A pro\'incia do Rio Grande do Norte. Sr. p~e
A tudo negou-se obstinadaru~nte e diZia : n em sidente, perseguida jã por outros ftaftellos, pa
por Cbristo levo eoua.algama.. rece ainda ser victima da. mà vontade, parr. n~ 

<t Jâ. uma :vez disse e repito: a. ser esta. provin- dizer do desprezo, daqueUes mesmos que Éão 
cia. Msim servida ô ·mister elimiMl' a escala: obrigados a promo•·er os interesses della, como 
des te porto: seriamos .. mais bem ·servidos· si o fazem com os das outras províncias. 
co~pa!lhia. costeira P~rnamliucana, m·eThot•ando Passo agora, Sr. J~reside~tl!, a. tratar de u;D 
s eus vapores; augmenta~se o .numero de sitas · out ro ponto, qne tem a ma1s 1ntun.a connexao . 
vis.gensmeusses, f,zendo.tres em vez de duas. com aquelle de que ac.\bo de occupar-m.e, 
Si isso fizesse, lncrari~mos mais . 1> Quet'O referir-me ao porto dil ~apita! da minba 
~ata cor:respon:!enc1a, senhores, nlo está. província, cujo es~ado reclam:t provid~nc~a e . 

~ss1g~da, lllas posso -dar ~este~un_ho _de que a maior atten.l)io da parte do governo Impenal. 
a escnpta_ po1' pessoa mUltO digna, 1ncapaz Penso, senho}'es, que 1\ii.o são ~ómente as. 
de f~tar a verdade _e a. quem n~ mov~ ou- grandes. províncul.s, aqueHas que tem gro..ndes .· 
tro mteresse : qu_e o rn~efesse pu'bhc<1·, o ulte:- r epresentações nesta. ca.sa... . · 
resse da pron.nc1a. do Rio. Grande do Norte, tão . . · , . · . · • -~ !':ão · 
pouco ntte!l.dida.· e constderada. ,. pela compa- · .O S_R • P .1.ssos ~IR-~:sD.\ • ~ as urucae'" 
ilhia b~zileira. Ae.nave~;ação .a Yapor; ou pelos· atten!hda.s. 
$CUS &"'entes. ' . . . .: .o: Sn.. :TARQ~!NlO D!l.l:OU:Ú _i- ... aue devem. 

Qua~do 6e v e, Sr. preáid~nte, o: . m.odo per ser a.ttendidas ,Pé lo. governo-~As peqtien as 'pá) .. : 
q;J.e exeeuh o seu ·~ntrato uma. em preza. l.lio vincias _devem ter o_s mrsmos . direitoS qne"~ ·. 

v. v .-69 
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grandes, parecendo-me atõ que :S. generosidade 
aconselhàw. ·deve~em ser cllas atteildidas de 
preferencia ..• 

·O 811.. PASSOS MIRANDA :-Apoiado. 

O Sn. TAaQUlNIO DE SouzA :-••• porquanto, 
sendo pobres e pequenas, àevia.m ser tratadas 
com um certo esmero, um certo cuidado pelos 
p ~der e~ publicas, afim de mais fJcilmcn te po
derem desenvolver seus·pr.oprios recursos. . 
"Em 1874, fazendo p3.rte desta camara, cha.mei 

a atteuçiio do govamo imperial para o p·orto d:~o 
capital de minha provincia., que requer prom
ptas providencias afim de que se não det':!riore 
cada. \'ez mais. . 

.o noore ministro da agricultura de então, o 
honràdo conselheiro Costa. Pereira, acudindo ás 
minha$reclamaç3es, tomou as pl'ovidencia.s que 
a occa.sião permittia, el:pedindo suas ordens ao 
illustN bydrolog-o, o Sr. John Ha\vksaw, qu~ 
então se achavã no Brazil, para que em sua 
viagem ao norte e:xaminasse tamb em o por to 
de minha provineia.. · 

O illustre profissions.l, ' cumprindo :l.S ordens 
do governo; examinou. ainda gue nm po~co 
perfunctoriamente,o porto de m1nha provmcta., 
e no. rela.torio que apresentou disse a respeito 
delle o seguinte~ 

c Quando cheg-uei ao Brazil recebi ordem do 
govel'no par::r.viaitar, sendo possível, os portos 
do Rio Grande-Jô Norte e :Maceió. 

· 4 Voltando do Maranhão, de viagem para. o 
Rio de Ja.neit'o com escala por Pe~nambuco. 
clemorei-m.e -uma tarde no Rio Grande elo 
Norte e um diil em Maceió. 

<~: Não dispondo de tempo que {lermittisse 
maior demora na.quolles portos, serão necessa
riamont~ ligeiras as s~guíntes observações do 
exame a que procedi; -

Po-rto do Rio Grande do No'l'te 

· os A pri~cipal difficnlda~~deste pot'to consis~e 
na sua má entrada; o·reéife, em Yolta de CUJO 
extremo no\' te são forçados ·a passar os navios 
que demandam o p~rto, é limitado por um bai-

. x io interior. O recife to.•na o aceesso muito 
cur,·o e perigoso, poq_ue, vencida. que aeja sua 
extremiliade, OS navios são OJrigados a. m11dar 
rapidamente de rumo, para. evitarem o ba.i:s:io. 

,.. A _barra. pó le ser melhora<la. cortando-se 
umà secção do eitremo do recife. Essa. operaçãl'l 
deve sel.'· muüo dispendiOS9., por isso que con
aiste no ar1·a:z:i.mento da rocha submarina. 
: c. E' pro"Vallel que por meio de dmgagem, 

consiga-se melhoramento satisfactorio; entre
tanto, para que o resultado seja. efficaz, torna-se 
neeessàrio um estudo minucioso, incluindo 
aOOQagens e natu'reza do fundo do ma.r . ~ 

· Reconhe~o, Sr. pr·'Sidente, que não 0 tenho 
couipeteacia. para emiltir j 11i:~:o aeg11ro e obre a 
part~ do relatorio·.de Sir John Hawksaw, l'ela
tivo ao' porto da. et~.pital de minha pro\incia; 
aqja-íne, entretanto, permittido notar que o 
eume por clle feito, foi muito pouco minucio~. 
O illustre hydl"ologo, oomo elle proprio decl:rra, 
apens~ se demorou · uma tarde, a lguns mo
mentos, no Rio Gra.nde.do Norte, e em tão curto 
es1>a.ço de tempo -~ manifesto que não p04ia 

e1aminar tão completa e _detidamente ·O pOrto, 
daquella provincia quanto era mister para dar 
a respeito delle um parecer ~oiísciencioso e 
illustrado .. · 
~elo· coriheeiment.o que tenho daquel!e -port~, 

parece-me, Sr; preeldente, que não sarao p1'8Cl· 
sas nem as "'tandes obras, nem as avultadas 
despezas a q;e alludiu o distincto. p~fissio.na.l. 

Acredito que, ai no ]!Orlo da cap1t_a.l 'de mrnha. 
provincia houveose uma drag-a, e st estn: t raba
lhasse constantemente, removendo-·aa areias que 
os ventos carregAm dos g randes comoros ao 
sul da bal'l'õl para. deposital-a.s. ~o lado ~orte, 
Íl>l'mando ou augmenta.ndo o bau:1o a que se re-
feriu· o illustré hydrologó, se eon$eguiria melho
rar consideravelmente a.s con.diç.ões daquelle 
porto, que elle t>oderia permittir e~trada. íra.nc:a . 
·a qualquer na·no; e deste modo nao tcno. J:!l81S 

pretexto a companhia. brazileira. de navegação 
paM~, sophismar o contrato que celebrou Côm.o 
governo, estabelecendo como reg-ra o qo~.dGVla. 
se!" uma excepção, isto é, não colisenti_nao jã
mais que os seus vapores entrassem no porto da 
capital de minha província. ·. 

Como qoer que seja, o que ea mais deplo:o é 
que, dopoi~ do upido e in~mpleto e~am~ feito 
pelo illustre J. Hawksa:w:;onunca m:us cu1dasse 
o governo irup2rial ~e realiza; :r;nelhoramento 
alg-um no porto de nunha provlUClt\ . . 

Pela minha. parte, Sr. presidente, tambem 
nada ma.is pude •fa:~;er em; prol ~qnelle ~orto, 
cujo melhoramento tanto 1m porta. a prospertdade 
do Rio-Grande·· do Norte e dos ·meus compro
viD.Cianos, porque,como V. Ex. sa.oe, déi~ei de 
ter aasento nesta clsa desde que sobre ·o p ai.z 
soprou o tufão liberal da. noite de 5 de Janeiro 
de 1878. 

Sei que pocteriorment_e o g-overno incu~biu 
um outro illustre profiu10nal, o finado 'MilD:ot• 
Roberts,de examinar diversos portos do Imper1o; 

·mas dest:nrez ·o governo seg-uiu outras inspira
ções e o por to do Rio OrJ.nde ·do Norte ficou 
comple~mente esquecido, não se eogitott m~is 
delle. 

A gora, po!ém, senhores, q1!e ~u tenho a 
honra de -occupar d e novo um assento nesta 
ca.se. gl'D.~ ·á. generosidade de meus com p ro
vinciAnos, 'querend«? continuar o trabalho que 
euceÍ;ei 9Jil. i874,chamo a attenção do g-overno e 
pal'ticularmC!nte a do nobre ministro du. ?-B'l"i
cultut·a , para o portu da capital de Il)iuhl!; prov~
cil\,eerto de que·S.E:t.ha de tom~ provtdenc~as 
não só para que se faça.m as obras n ecessana.s 
o.quella porto, m:LS tl!;mbem para que c~ssem ?11 
abusos que .est:i. prahca.ndo a companhia bt•azt
leira de navegação a Yapor, e doi quaes_ em . 
pr1meiro loga.r me occupei. 
· Eramesta.s,aenbores,asob~rvações que tinha 
a fatel' n~ste· momento ; c a camara. me descul
pará. si abusei. da sua tio ben ~vola attenção. 
(Muito b~m. muito bem.) 

O Sr. :\brt.iD1 Francisco:-Não 
venho occupar por longo ~wpo_ ~ attenção da 
casa na. discuss:!o do credito su.)8Ito ao exame 
deata lllustre corporação. ·'Limitó- ille · apenas 
nesta occa.siio a explicar o meu .comportame:o,to 
re lativamente ao facto de haver apresentado 
:uma euiend~ paril (!Ue os creditas sejam discu-
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tidos englobadamente, e acudo ao reclamo ou julgando quê prestavam .um seniço ao_ pa.iz ; 
antes ao protesto .faito pelo digno deputado pela. . niio entro nesses detalhes; digo.· pura . e _sim- . 
província de Pet·.nambuco, que é oom todos os plesmente.que, eollocados .na difticuldade ou de 
titulos . reconhecido como· chefe pêlo grupll=li-· apf essa.ndo ou englobando díseU$oões, pagar :~.e 
bera.l opposlcionista composto das deputa.çõe~ do di ~i<Ll.s do Estado, ou collocarc o Estado na 
norte. .. · )?OIIição qua.si de_devedor insoluvel. O que ·é · 

Abordõo-m e pa.ra juetificar o meu comporta- ~melhor·? Para mim é melhor q_ue empre~u~moa 
manto na disposlçio ampla do art. 148 do regi.- tódoaos esforços, lançando mesmo mão de meios · 
.mento, que admitte a apresentação de emendas e::s:traordinarios, pagar o que o Estado deve. 

·. em 3a discussão sem limite algum absoluta- Não preciso, pel'ante uma corpon.çlo trto 
mente. Assim nA questão da legalidade..:..posso . illustrada. corao esta, e:xpor. os grandes tralllJ- . 
estar em erro e o erro. é partilha. da humani- tornos que têm as casaa ct;mmercius com que 
dade-ai:ls julgo-me invencivel porque argu- o Estado tem eompromissoe, quando nio reee-
mento com a.lettra expres3a da lei. . .bem os pagamentos. · , 

Reata a ·questão da co:nveniencia de englobM' Muitas -vezea ou quaei sempre eata demora. 
matcrias, sem duVida da niesm<l naturez~t, por póde importar a ruina dessas c:as1s; e ·é iaso 
que todas ellas são orçamentarias, e estão uni- que eu quex:o evitar. Entendo que os 'credore~ 

. das pelo laço commum de qile o Estado deve do Estado estão perfeitamente no seu direito 
pagar o que deve e não . póde · conservar-ee na q ua.ndo in~istem tdo pa~mento do que se lh611 
posição ignominiosa de de1·edor insolvavel em deve ; e quero fazer os es"forços possivei11 para 
presen~ dos séus credores, ·comq_ua.nto haja que esse pagamento seja uma realidade . 
:\lguma diversidade qllanto à especialidade dos o SR~ c.~.:a..-.u,Ho · RxzEm>E :-!Df'elizmllnte 
creditas. j& é tar!le-

Eu confesso que em circumatancias ordioa- O Sa. lliRTU! Fa.u.crsco :-Em todo o caao 
rias não me b.averia abalançado a. propor 41ne eu não stlrei responsavel pela inei!icaeia.- d011 
se englobassem em uma só · discussito credttos meus esforços ; te~ei feito . nnto quanto e ra 
pertencentes a diversos ministe~ios; mas as eir- possível para. que <! Estado pague as $UU di-
cumsta.ncias são especia.lissim!LS; estes creditas vidas ; ê isto que eu.quero. · 
foram liquidados ha dl)us anuas; si não furem 0 Sa. CA.li.VALHO R:tzBNllE :-V~ Ex. era 

· votados actua.lmente; eUes te~ão <!e ser siijeitós · lea.der muito dig-no da maioria ; podia ter pro~ 
a um processo moroso, porque serão . con- ~- . 
si.derados como tendo cahldo e~ exercícios . cura...,. 1580 em tempo. · · 
-"-d :- O Sn. MAllTIM hwcrsco ~-v. Ex. ·sabe que . ..... , os·. , . 

' Ora, é de uma crueldàde nota.vel, d~pois de póde-se ser ou pretender !er, porque eu creio 
,. estarem proteb.dos por dons longos a.nnos estes que estava. em illudo, director de maioria:, e 
pagamentos ; depois de, pela fa.cundia natural não se ter a força sufficiente, especia.lmente 
a toil.os-os brazileiros, termos discutido longa- em 'presença de uma opposiçio llumero~ e it.::. 
mente-diversas matarias de menor importancia lustrada como é, sem duvida, a que se aen~ 
do que esta. e sasim demorado a.J!Olução de taea nestaS baneaàas. 
pagal!lentos ; ê de uma crueldade nota.vel, Continuando, perguntarei : qua.l é o iAeon-
digo, que não empreguemoS todos os· esforços veniente.da d.illcuaaão englobada.? . . 
para. que o Estado se apresenta lllll>Osição digna Nenhum, absolutamente . . Porvenmra pêam011 
de devedor que aa.be pagar aa_auas dividas. Eu o voto da cam:~.ra. ou· o do senado, determina.ndo 
9.uiz pelo menos resa.Lva.r a minhD. responsabi- a. discuasiio englobada~ . ·· . · 
hdade. Respeito .muito :r.s opiniões alhài!LS; De modo algum ; discutimos enslobadamen~; 
não quero levar ninguem comtnigo ; fa.llo por- mas vot&mOfl as verbas s2p&r&damente. 
conta minha exclusivamente, e neste ca110 nem O SI\. ANDRAll"Z FiGOl:tlU :-A diacueslio era 
por ·COnta do ttovern.O, nem por cont'l. da. míno• impossi vel porque se . pediu logo O ence~ 
ria, nem pór conta da. maioria. Nito tenho r. manto depois da apresentação da. emenda. -
pretençllo mesmo de impor a.s minhas convic-
QÕes, ne. zn se "Uer de gera.r oonvic~ões identi- O Sn.. M.!.B.Tur FIU:NCtsco:- Eu respondo a 

" · ill d d V. Ex. dizendo q11e, collocada a. ca.mara eDtre 
ca.s no espirito su:fficientameDt~ uetta o a a · neeeasidade de habilitar o goverllO a N&r 

:· colle~s zneua que P?de~ exa.m<ua1" a q_ue>tão as suas dividas a estes detalhes que ' allii.S; ea 
por s1 ~ mas en deaeJO ta.n.to.c-quanto seJa pos- con1'esso, são garantidores da. discussão, a c:v 
sivel apresentar-me em presença do pai.z c(lmO 'mara ópton pór um dos extremos, mas. lembro 
tendo empregado todos os esforços pa.r~ que aa . ainda. ao nobre deputado que a legitímid~o do 
dividas do Estado sej~ liquidadas. . pagame~to ~~st~ cred~tos ~á. . passou por ope- . 

O SR. CARVALHo R~~:u:wJ::- Pa1-demos dou:S rações diílicillmas e mmuCJoB38. O:~nob.re - ~e
me:tes no principio dJJ. sess&o; podiamos tel-os pntado sabe melhor do que eu as nunflCxaa · · 
aproveitado para isto. ' · que o thesouro e•nprega M verificaç-ão da le-
. O S11.. MAltTIM Fa.!.Netsco:- Temos perdido.~ gitimidadé destes creditas. . .· 

muito tempo, bem _sei; tem.os diseutido medi- .Me.s, senhores, além do ma.ia, o llobre, depa
eina e . arcbitectura; futa.lmente, te_moe trans- tado nlto pód~ apresa.otar um:. obfo<:ção cl!,ja 
formado as nosaa.s <liseuSI!Ões em -verd.ldeira força desappareceu. S,. Ex· • . I!S.b <~ perf~i~ 
encyclopedia; inaa_is&o é Ullla quesLio em·que men~e que seyropo~LO en~rramen~ des~·ili~ 
cada um responde. pelOfl seus ac.tOS; · · . CUS830 -mas .nao _pass~u, . e . temos Yls«> j4. U-
. Não--venho fazer accusações J.ndi:spell.lav~lS; g11nsoradores dtscubrem .a matera . doã cre- , 
ontendo.que os. meus collegaa procederam assún .! ditos como. entendem; 
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·Esta · discussão é ampla porque importa 
eolifi.a.nça política ; por cons!lquencia. o orador 
·discute como entendo, e se não s~ atem á es
pecialidade dos diversos creditas, isto corre 
por- cont::t dellc ; si não os discute é porqu!l 
·ll.ão 'luer. 

O SR. A:::;DR.\.Dl!. Fr;n:n;:aR..~:-Eu nio os'posso 
discutir porque já esgotei as minhas yezes de 
fallnr nesta discussão. -

o S11.. :M.lli.Tm FRANcrsco:.,.-Essa difficuldade 
que V. Ex.. encontr3., U.mbem eu encontro, por 
qu!l- antes de tudo reconhego _que os momentos 
são preciosos ; reconheço que a camara e o 
paiz estão C&llçados de u?a l~nga sess~o de 
·mais de 10 mezes ; . e alem dLSso deseJo ser 
agrs.davel a um distincto collega nosso pert<?n
·cenie á opposição e que manifestou vontade de 
entrar .neste debate.·: · 

Eu realizei o meu iatuito, que era, como 
'inlgarmente se d\z, \'a.rrer a lllinha testada. 
. Decbro por minha parte que estou disposto· 
3- em pregar meios efficazes para que o Es lado 
pague suas divi<hs .. Teuho terminado. (M~tito 
bem; mttito bem.) 

. O Sr. Passos ~.liranda:-Sr. pre
sidente, quando se discutiu nesta augusta ca
m:.ra. oorç:~.mentodo misterio ·da agricúltura, 
commercio.,.é obras publicas, eu pretendi oc
cupa.r a tribüna.. ptu·a tratar de alg-uns assumptos 
que considero de 1mportancia, não só para a 
prosperidade da.s rendas do Estado, como da. 
provincia.· que tenho a honra de representar. 
. . · Ence1•rado porém o debate . sem que me cou
~eue a. palavra, pe~o ··ti esta illustre assem
btêa . me conceda sua ben ·,volencia para que, 
nos projectos qu~. agora se discutem eu trate 
·aas q_uestõ2s de qua.trataria naquel1a occasião 
a e dís tine tos oradores não tives~ep:~ esgotado o 
prazo, conceà.idJ pela illustr.-e niírioria, para a 
discussão do orçamento que alludo. 

Sr. presidente, por .<?cc'asiãó de discutir~se 
:1qui os or~.amen 1-(l~,dos diversos ministerios tra
vou-se um deb) te longo e Iuminoao; a opposíção 
conservadora pelo orgão dos. seus 1nais notaveis 
oradores demonstrou colll a. eloquencia. dos fuctos 
e com :dog]ca ·invenciYel dosalg:J.l"islllO! qoe o 
nosso esta.dq : fi..oanceiro é assustador ; pultou 
Mm as cores as maís v:ivll.S todas aa perturba
ç.ões quo ila vida cconomicn. deste povo tem 
traúdo as imprudentes emiasões do papel. 
moeda; demonstrou cabal.mente que -.s nossa di
vido. interna. e es:terna com a amortização, juros 
e dil!eranças de cambio ameaça absorver ·mais 
de m.eta~h da renda do Estado, e finalmente, 
Sr. ·presidenle, com um patriotiamó··digno de 
louvor,a opposição,lembrou ao governo os mt:lios 
de combater a erise íina.nceira. que nos esmaga, 
indiea.ndo como primeira medida. a Illais severa 
ecollomia na· deCJ"etação daa' deapezaa. 

En.treta.n.to, Sr. -presidente,· o governo foi 
·surdo aoo ~lamores·cm opposição : os orçamentos 
que s!lhiram. desta augusta camara provam que 

./."' as. deapazs.s lono-e de diminuirem foram'au
/ '" · g:menta<las de;ordenadamente, sem· es~ndo nem 

~=me.· . · . · 

economia das reridas publicas, conversão rlo 
nosso meio circulante e diminuição-de nossa 

·di. vida interna e clxterna encerre o pa1•lamento 
sem ao menos dizer quaes as suas idêas sobre 
tão importantes e melindrosas qu.estões. 

Um dos illustres membros da opposi~o con
setvadora, o nobre deputado · pelo Rio de Ja
neiro, o Sr. :f'ra:ncisco B2lisario, discutindo o· 
orçamento, na parte dtt receita, demonstrou 
qne um dos ll.ossos princip;les productos; de ex· 
portação, o café, diminue corisid~ra.velmente 'de 
valor, n'!ío só pela, concurrencia que lhe fazem 
nos merca.dos con~umidores productos similares 
de outras procedencias, como pelos ónns n. que 
està sujeito no paiz ; e o illustre deputado de
monstrou ainda que este facto tem concorrido e 
ha de coneorr.-er poderosamente para o descresci
mento 'da l'eceita do Eslado. 

O que se dá. em. rela.çã.o ao café dâ-se t:~mbem 
em relação a outros generos de producçio na
cional, o assucar e "o algodão que .. baixam de 
preço, concorrendo p).r:t o enfraquecimento de 
nossalavout"a.. 

Entretanto, Sr. ·presidente ha nas províncias 
do extl'emo norte do im~rio, um producto que 
pel11 facilidade colll q ue.e adquerido, -pelo subi
do valor que tem, pela sua qua.si exclusividade, 
pode-se dizer, nos merca.4os consu=idores •. 
devin. merecer do governo·,a·· mais seriã. atten
ção para que. se deseuvolve~se cada vez mais, 
pois do seu··actual desenvolvimento j:i. o pai 
tem colhido gr.mdes vantagen$, pelo augmento. 
consideravel que elle tem tr J.sido :is rendas 
publicas. . · . 

· Eu refir.-o-me asymphonia ela.stica. 
·· Qu.em attende-Sr. presidente para o progres
so que nestes ultimes annos tem tido as do.as 
provincias do norte o Pará e o Amà.Zonas, re
conhece que aguella região esta destinada pelas 
suas.rique2as naturaes a um futuro grandioso. 

Eu tenho aqui, S1·. presidente, alguns dados 
esta.tisticos extrahidos do relatorio. do inspector 
do thesonro provincial do Amazonas que provam 
o a.ugmen.to considera:vel das rendas da.quella 
província de i8i9 a 1880, augmento que tem 
progredido nos ultimas eJ:crcicios. · 

· A exportação · da provincia no exercicio de 
i879-f880 subiu a 8.359!092$857, sendo: 
Para a ·Europa.............. 831:204$220 
Par~ a provincb. do Pará.... i .527:838$637 

8.359:092$857 

No bal:mço do mesmo e~ereicio consta o se
guint9 movimento na. receita ~ despeza : 

Receita Orçada. · Arrecadada 
Expormção.. ••. 462:36!$000 765:534$22! 
Interior........ 70:0íô.WOO 75:000$805 
Extraordinaria. 59:i0~000 ii5:296$078 

Depositoa e cau
ções •...• ~ ••• ·· 

Movimento d e 
· '· fundos ..•• ; .. 

592:131$000 1. 015:831$104 

i37: 664.$453 

2:121$000 49:238$555• 
-----'- ------

· E é eomeffeit.o singular, Sr. p-residente, que 
o governo Tivendo a fatiar todo> os dias, em 

594:258$000 1.202:734$112 
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Entre!anto, Sr. pt'esidente, no eJ'e~ClClO de .Para se cb.ega.r a este resultado é nocessacio.-
1877 a.1878 a recGita da provL'1cia foi apenas· Sr. pl.'esidente, que os indivíduos qne hoje oc~ 
de 600:000$! E d•lVO declarar a esta augusta eu.parn os te;ren.~s que p~odn~em a seriagueira 
ca.ma.ra. que mn.ior ainda seria. a. renda do Ama.- SeJam propr1etar1os leg111mos, para que po~a.m 
zonas nos ulLimos exercícios si a assembléa pro· tel' [l.taot· a~ ~olo e. constituir a !li o patrimonio 
vincia.l nít<1 tivesse reduzido os impostos dos ge· de smda.milla. 
nero> de c:tporta,.ão, reducção que é calculada . A .maior difficuldade que se lev<1nta na pro
em200:000$000 annua.es. _ v1nc1a do Amazonas, para que a extr.1c~o dos 

Si as rendas geraes na. provinci.ad) Amazona:i seus·prudactos nativos não ae faça do roodo"bar"
não apresentam o mesmo desenvolvimento que baro por que tem sido feito até hoje é a m:~neir8. 
as provin<~iaes é porque,sendo ainda. nascente o P?rq~e está constituída alli a propriedade ter
commerco dire<~to entre aquella provincia e a rüorial. 
Europa, os seus· prodactos vão pagai.' direitos · A lei de terras publicas, de 18 de Setembro 
geraes de !lX~ortação na provincia do Parà. de :1850; o re~ulaxnento ·ae 24 de Janeiro de 

S'i os generos de pro~ncçãQ do Amazonas 1854 e ainda o decreto de 22 de Junho de :1874 
pagassem na. alfandega. d l Manáos os direitos não ~re~ncher~m o. s~n fim. O Estado ó quasi 

. geraes de e:x.portaçlo, a renda. proveniente de o umco propne_ta.r:Q .de terras na província do 
taes direitos ser.ia .maior que a provin<~ial, Annzonas : os mdrv1duos que estão alli esta
porque o imposto geral B<1bt';l o. sypb.onia. elas belecidos, extrahindo · productos nativo> d'a
tica é naquella provincia. maia elevado que o quelle solo riquissim<1 não t êm titulo legitimo 
provin<~ial. de propriedade ou posse, e entretanto o governo 

Nesta hypothcsa a. 1·enda dn alfandega de ape$ar de confessar que elles estão diBtruindo 
Ma.nios,que no exercicio de iSS0-1881 subiu a aqu~lla riqueza, que é do Est1do,cr uza. os braços 
429,0!2,6'93, si alli fossem cobrados os direitos e deu:a que a obra da destruição continue. 
geraes de todos os generos e."q)orlados pela pro- E' preciso que a camara. S'-iba o. modo por que 
Tincia, subiria. a 2. 000:000$f100. se adquire um terreno na. província de Ama~onas. 
Ma~, Sr. presidente,eu tenho ouvido duet· que Um individuo qua.J.qu~r. sem ti~ulo de· ' :natu• 

o progresso das duas p1·ovinciaa do norte é reza alguma apos!la-se d~ um teneno; trata de 
ephemero, visto que tem por baM ru:n producto tirar delle, todo_ o proveito; extrahe desordena
nativó que tende a desa.pparecar em breve pela da.mente e de mede barbaro, os pl'Oductos .ria• 
destruição ou morte das arvores que o pruduzem, tivos que encontra, sobre tudo a gó=a 0las
visto que os extra<~tores não trãtam de conse1·- tica, e quando suppõe que aquelle terreno está 
var as que eristem, nem fazem novas -planta- ~ançado va.i pr~urar outro, onde emprega o 
ções. · mesmo pro~esso. . 

Não sou, Sr. presidente, da opinião dos que . Entr.~t.a~to o artigo i o~ ~ei de 1850 prohib<.l 
sustentam que seringueira tem uma vida 'eterna, a acqmslçao de terras pubhca~. a nã'o set• por 
apeza.r dos golp~s profundos que solfre dos e:s:- titulo de compra." 
tractores de sua seiva; mas tambem me-:'parectl En entendo, Sr. P.residente, que o primeiro 
exagerada a opinião dos que vêem- muito pro- pa.s~o a dar para ev1tar-se os ínconyenientes 
rima a mol'te dos seringa.es,qna fazemariqueza. que teilb.o apontado no q::te respeita~ occupação 
do Amazonas. . de terrenos no Amazonas, à ha.r ·a propl'ie• 

Parece-me, St>. pr:esidente, que uma indus- dada territoral por uma lei sabia, que bem con· 
tria por ser extractiva não deixa de concorrer 11ulte aos interesses da provincb e dos seus 

ha.bi tau tes. 
pat•a a riqueza pnrli<:ular e publica. 
·Não se vive do trabalho d1z Yvés Guyot, vi- O SR. ADlUANO PrMENl"EL:- Apoiado; e 

v e-se dos resultados do trabalho : o id~l ,é poder-se-ia. converter a industria estracti ve. em 
ttdquirir o mazimt~m de actividade com o mi· ii1dustria a.gricola.. 
nimum d) esforço. O Sa. PAs3os Mm&NnA.:- Quando o indivi· 

E' com effeito muito melhor, Sr. p~esidente, duo, que se o<~cupa na el:tra.cção dos producto5 
extrahir a borracha que cont wn simples pro-· nativos no valle do Amazonas, f<1r proprietario 
cesso vale 50$ p~r srroba, a cultivar o café, o do terreno em que residir, elle, longe âe des~ 
assuce.re o algodão que; segundo autorizadas truir a riqil.e2:a do solo, tral!l.rá de <~onser'{al-a 
opiniões, :aão dão actualmenLe par~ as deapezas e do augmental-a. · 
que se fazem com estes generos,ate q•te chegam P:reso a. terra pelo vinculo da propriGdade e 
aos mercados consumidores. pelos lucros que dell:J. póde colher, é natural 

' Entratanto,St". presidente, apeza.r de conven:. que pro?ure melb.o~ar e ~esenvol'l"er a indtzstria 
cidade que a seringueiran.o Pará e Ama.zo.nas donde ura soa. subslSLenCia.. · 
nio est:i. prestes a.e::s:tinguir-se eoroo asseveram Si o governo deste paiz .nllo pre8tasse tão 
a.lguns estadistas que têm apenas conhecimento pouca ~tte.nção .. aos ~ssum~tos da mais elevada 
imperfeito daquellas rogiões, . m3 pa~ece que importanma, -. J&. terta tt"atado de con.b.ecer as 
aquella industria extractiva -pôde e deve tol'nar~ cans:lS que· têm dado logar a bmentav!ll con
se uma i.Ildustria. agricola, devendo os proprie- fusão que rein'i no Amazonas,· no que l'eSpeitt. 

-~ tarios dos tel'renos cple produzem a séringaeil-a.· (1, terras publicas, e teria. dado o l'emedio ne
não aó fazer a extracção da sy mphcnia elastica cessa.rio~ 
de modo que n"'o.prejudique a yi,d"' das arvores, O meu ill1lBtre collega., deputado pelo 2• dis
eómo tambem,fa:zet> novag p~nta.ções que con- tcieto.do Pará, cuja ausencia lamen.to, quando 
córrel.'lio, sem duvida,_ para dàr maior ·valor ao aqni descuti.u o orçamento -do mlnisterió 'da. 
terrenG. agriculto.ra comme~cio o obras pnblicas, tl'-atou 
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co121 toda a proficiencia dast& · questão, mas 
meio que S. Ex. clamou ·no d~serto, por;rne o 
governo faz até ostentação do desprelo com que 
trata. as àua.s províncias do e:~:tremo norte, sem 
se lembrar talvez que, com. o sau desprez~ pre
judica o augmento da.s endas publicas e a 
prosperidade do Estado. . 

Eu sou. pouco competente pa.ra dar con
selhos ao nobre ministro da agricultura, cuja 
inteHigenc;a e illo.stração sou o 'flÚmeiro 
a roconhecer ; l:llas, si me fosso permittido di
zer a S. E:xc. alguiJHS pahivras, despertando 
o sen patriotiamc>, lho diria que estou conven
'eido de· q!le as ·províncias do Pará e Ama7.0n&B 
estão destmadas a concorl'erpod~rosamente para 
a 1Jrosperidade e desenvol vimen~ do impel'io; eu 
diria a S. Ex. 9.ne trato sem demora. à e UIJ1S. 
reforma na legtslação das leis de terras pu
blicas, creando disposições espeeia.es em relação 
as referidas províncias para. que aqueilas 
terra~ sejam deviàamente aproveitada~. a. ri
ques" daquelle solo conservada e. desenvolvi&a. 
pelo trabalho agr ícola .. 

Nã.o trato, Sr. presidente, da. venda das 
terras, porqu~ sou o primeiro a reconhecer que, 
quer pela lei de 1850, quer pelo ulti:no decrêto 
de f!l74, que já foi um melhoramento, a.a terr~s 
nl!:o cus.tam muito dinheiro, e podem ser pagas 
em p1·e~tações annuaes ; mas a maior difficul
dade que al{i se doi. com relação a :fixação da 
propriedade territorial, á a. medição e demu
ca.ção das terras. 

O SR. AnRIAKO PmEN1'Er. • Apoiado. 
O SR. PAssas Mm.ANDA. :-A demarcação de 

_um lote de terras na provincia do Amaz~>ua 
custa. mlli~m.a.is do que o proprio valor dM 
terras. . 

O Sa. A"ORL!.No PutiiNNEL:- Muito mais. 
O SR. P A ;sos MmANIM. :-Si o ·gove~no con.

cede as terras publicas· em ambas ·essas pro
vincis.s, a. meio real a. br~ça qua.dl.'ada, o eon.~ 
cessiona.rio pal.'a proceder á medição de d~mar· 
cação dessas terras tem de despeader quantia 
muito maior do q11e o valor da compra, e isto 
comprehende-se perfeitamente. 

V. El:. sabe que, para n. medição e demar
cação de torras. ba necessidade de um pessoal 
teehnieo ; na proviuci9. do Amazonas para se 
obter esse pessoal é preciso uma. despeza enor
me, impossível q11ando se trata de uu;l._individuo, 
que ·muitas vezes nem tem com qúe pague as 
terras. 

O goverDo, ·pois, devia., em relação a esta 
queatiio, reepeitar M posses existentes, mand• r 
médir e demarcar os terrenos por e~nta do Es
.tado, para o que devia ter cornruissões de en
genheiros na província do Amazo·na.s, obri
gando os eoncessionarios a pagar o custo da 
medição e dem":l:caçã.o por prest~ções annllll~s. 
como fez o.deereto de 1874 em relação á com.: 
pra. Si o governo. fiz •as e ass1m: não se daria o 
factO, que nós estamoS·observando, fucto COIII
ple tament!l lamcnta.vel, de se e;tar destruindo 
a. propriedade - do Estaào, sem proveito nem 
mes!'lo p&"a. aquellea .que fuem a destruição.· 

ElB ·O ·.que .. pe.nso ~om relação .a.os terreDos 
o~eupadoa -~or aiinplea detenção 011. posse mate· 

riàl. A respeito, poróm, dos terrenos n~ oeeu
pa.dos .. e governo deve mandar levantar uma. 
planta dalles, medil-<i~. dema.r~l-os e dividil-os 
em lote3 ps.ra serem vendidos e pagoa em pr&
stações a.nnua&s. Não se assuste o nobre mi
nistro com s. desp~za : o p:J.ga.mento das presta
ções para compr11. 011 demarcações dos terrenos 
daria para aa despezas com o pessoal technico. 

Pois, quando todos reconhecem que os pro
duetos nactivos do valle do Amazonas, pelo seu 
grande valor, constituem uma riqueza enorme; 
q1nndo todos rooonbecem que o augmento ex
trMrdinario das rendas. publicas naquella re
gião. ·e devid J a essa riqueza .nativa, é crive! 
q_ue o governo.não trate c~>m sÓl'io empenho de 
da.r-lh.e o maior desenvolvimento possível~ 

Chamo, portanto, · a attença.o do nobre mi
nistro da agricultura. sobre este asaumpto, que 
é muito g~ave e muito importante. " 

O Sa. AoR.r.<No PIMENTEL:- Imports..ntis· 
simo. 

OSJ.\. P..~.sgos MIRAm>A:- O governo.deve 
olha.~ pa~a. a. prosperidade das duas l'•ovi'ncias 
do ex. tremo nort~, de v"' ver que, a.o passo que o 
s.ssucar, o (á fê, o álgodão, todos es\es generc>s 
de e:s:portaçào vão diminuilirlo de !alo r ..•. 

O S.a, An!UA:~o PtMI!NN'ri!:L : - Por que tem 
eompetidoJ:es, .e a borracha não .tem. · ·. 

O Sa. P ..~-ssóa MIRANDA.!- ••• porque encon
lram forte competencia nos mercados · consumi
dores, a. symphonia ela.stica. daquellas daas pro
víncias vai concio~rendo po•lerosa.mente, d.eum 
modo extraordinario pa.l'a a riqueza do Estado, 
sendo que esta. prosperidade é devid& nã() a 
um facto excepcional, mas ãs proprias condiçõea 
e:n que o producto se !l.cha.; po~que V. Ex. 
com ~rehende perfeitamente que, segun.do as 
leis economicas, um producto sobe de valor na 
r.a~ão inve1-sa..d.a~~~. e na. =ão directtni& 
procura. 

Ora, a sympbonia elastica, tem tido nos alti
mos tempos grande consumo e grll.nde procura, 
em vista, das variadas appliea ções que a industria 
lhe tem dado. Dahi, esse valor extraordinario 
que os E:apiritoe auperficiaes achAm tra.nsitorio, 
mas q ne, entretanto, se fund t em facto eco
notnieo .. 

Conhecida :~·causa que determina o valor do 
·produeto, elle permanecerá emq11anto a cansa 
sub•istir. . · 

Agsim, p•ie, ~i o pa.iz tein este producto, 
fonte de uma riqueza cllorme, producto que, 
póde-s' dizer. nã<> ~em compelencia nos merca
dos consumi<lores, porque, üq ue V. Ex. certo 
d' que a syrnphonia elastica da Ati-iea, da Ame
rica Central e ~a India, não póde competir com a. 
do valle do Amazonas (a]Jf}iarlos), a qual por s11a. 
qualidade é muito superior a todas ·a.s outrs.s, e 
da. h i a circurnelllneia de ~cr quotada. nos 'marca
dos con~urnido~~s por utn pr• ço muito maior ; 
assí'll.pois.tii •o. si d':.nte·deste facto o govern.o 
póie • ug-•Mntar as rendas pnbliea.s, de~envol
vendo a~uP.lla.s riqu:~za.s, porque dei:n tudo em 
abH.ndono ! . . ·, . 

Por ·est'l.occa.si&o, Sl.", pre~ideut~ , eu rendo 
homen <gem ao f<lllccido cons,:lbeiro Buarque de 
~!acedo, que, como ministro dJ. agricultura, 
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occupava-se sériam.ánte das queatõea que se 
prendiam_ ao desenvolvimento ma.teria;l do paiz. 
S. ~x. apresentou nesta casa um prOJ&Cto, ·que·· 
tend1a a melhorar a l ei de te~ras publicM ; en
tre.tanto, ese;} . projecto ficou aqui abandonado, 

• n§o teve solução; e a questão de terl'l'os publi
cas na· província do Amazonas, as~ume propor'-' 
ções assustadoras, sem que o governo tome 
providencias. · · 

.Ainda. h.a pouco, no rio Purli.s, que é talvez 
o mais (lroductor de symphonia elastica·, muitos 
indh'iduos que alli se acham extrahindo esse 
produeto, mas que nltõ são . proprietarios dos 
terr0nos, s&o verdadeiros iu~ruzos, estabelece
ram lutas uns com os outros, por causa de terru 
que pertencem ao Eatado. 

0 Sa. ADRIANO PIMENTEL:- E esses cont!i· 
ctog apparecem constantemente. 

O SR. PAssos . :MnuNn.A:-P~>r.l q~~V. E:s:., 
Sr. presidente , comprehenda perfGi't.amente 
a gravidade desta questão, basta dlZer. que esses 
r ios da pro--tincia do Am11.zonas, onde 9. sym
pb.onia ehstica e todos e~~Ses productos nativos, 

. que formam. a riqueza d&queilas vastas regrões,. 
es.tão h!.b itados depois da lei de i850,e não consta 
que os indivíduos, aalvo·a.lgrums excepçl!es que 
illi estão estabelecidos, e locupletando-se com 
as riquezas do Estad1, tenh.á.m obtido titulo le
gi timo de propriedade ou de posse, na confor
midade da citad?. lei. 

Eu, pois, si o nobre ministro da. ag-ricul
tura. estivesoe presente, lhe p~diria um11. pro
videncia sobre este assumpto, que coneidero 
de gra.nde imJK>~tancia e de muita urgeneia. 
(.Apoia:dos.) . · • 

Fallando em relaçil'o aos negocias da provín
cia do Amazonas, Sr. pt-esidente, peço ainda 
permissão a V.- E:x. para. lamentar um facto, 
que ~e dett nestl!. casa e que entretanto eu jã. 
p'!'evta.. . · · -• · ·· · . -
· Quando a.qui se discutia o orçamento da. agri-

• cultru·a, commercio e obras publicaa, o illustre 
deputlldo pelo 20 ilistricto da província do AmB.
zonae apresentou um additivo autoriz:.ndo o· go
verno a despender a quantia de 30:000$ an
nuaes com o estab&leoim&nto de nrn museu bota.
uiéo, afim de eatudar-ae todas as pl&ntas da 1!9ra. 
amazonense e descreve~-se as que fossem novas 
li. sciencia.. '' 

No mu.sen, Sr; pre,idente, segundo eu entendo 
devia-se b.mbem estudar ob:imicamente os pro
duetos das-pl&ntas, isto é, os oleos, aa resin&S 

- 01 lial.samoa, oaleites, as seivas sacarinas, "etc. 
As. plantas .tumiferM, to:xicas e medicinaes 

deviam ser- a.Dalysadas e extrahidos os seus pro
dueles pau experien.cias physiologi.ca.s o thera· 
peuticas. · . _ . · 

Segundo a opinilto dos mais notavcis natura
listas que têin examinado o valle do Amazonas, 
este poosue a flora mais opulenta do .IX\nndo. 
Entretanto, Sr. preiri.dente,-.tudo està ·desconhe
cido, ·e é de primeira intuição que as sciencias; 

· as artea, a. induatlia e • o oommeroio . podiam_ 
colher · gn.nd.ea vantagens, olesde que fossem 
scientiftcamente · conhecidu se proprieQ.!I,d es 
dllr.·plantas da ftora amazonense. _, . · · · · 
··v, E:t;, Sr. preelldente, que é medico. u.be 

. perfei'ta.m.ente que o curare 'que é dos indios· do 

Amazona-s, foi nai mã:os .'de Claud Ber nard 
e outros, um pOderoso instrumento para as mo
dernas descoliertas da ·pb.ysiologia, · p·ermitindo 
a analyse das funcvõos ·dt> aysuma nervoso.-

Ora,. si !la9tiella im.measa região; naquella . 
flora . r1qu\ssuna podem-'se encontrar tanto~ re
~ursos para o desenvolvimento das sciencia.S e 
da$ a1tes, da induatl'il!.·e do commercio como ae· 
deixa completamente abandonada~ 

E' para lamentar, Sr·. prasidonte, .qu~ os na>
tuhli.stas estt:angeiros que têm viajado na1nelle 
vlille; que tem contemplado :~.quellas maravi
lhiLS, que se têm ex~iado diante. tila.quella. ve
getação enorme e cohossal, declarem ·qae ape-· 
nas alguns .d~quellcs pro:luctos nativos, 'pode
riam constituir a riqueza de um. Estado, ao 
passo que nés vemos o· govorno deuar todas 
a.quellae rique1.a.s sem o .menor estudo, sem. que 
lhe inspire o menor interesse ! ! - · 

Sr. presidente, ántes de ter a honra do ad
Jllinistrar ~província do Amazonas, q_undo li 
na. obra. de Aga.ssis a narração da.s maravi
lhas d'aquella região, quando elle fa.llava. 
nas mil e tantas qualidades de .madeiras diver
sas quep~r si só podem-constituir a ·riqueza de 
um ERtado,. q_ua.ndo elle fallava nas t!orestas,noa · 
caudii.Iosoil nos, quando descrevia &e riquezas 
daqnelle sdlo uberrimo, -eu suppunba que havia 
alli mais a imaginação do poeta ào que o c:s:a.rne 
_severo e critico do historiador o.u viajante; mas 
depois que administrei ·a província e contem;; 
plei por mim mesmo todas aquellas maravillla.s, 
.reconheci· que o graJ!de eseriptor e&tava lhuito 
ãquem daquiUo • que realmente· era, porque 
aquella immen_sa região Jlào se póde descrever. 

O SR. ADnt.Á.No Pili!:J:NTEL :;.....Apoiii.do. 

O Sn. PASSOS. __ MIR.UIDA: - Entr<!tanto, 
-ve-as em tOdo este paiz;-fallar nas riquezas do 
Amazonas, nos seus productos natur&es que n iio 
têm oo.IXIpetencia nos ·mercados couenmidore3 .; 
falia-se que a proviuch do Amazonas de um 
anno para o outro duplica e.s suas rondas, fal
Ia.~ ~ prosperidade desse nlle, e enttetanto 
-o governo dei= tu·do aquillo como na sua vida 
primitiva, sem o menor estudo, aem dalli tirar 
-as vantagens que poderia 1irar; nii~ só pilra. o 
engrandecimento o ~ros11erldade daquella.! pro
víncias, como tamb em para. o ongrandecimen to 
e prosperidade de todo oimperio. (Apoiados.) .· 

E ·u~ vez que nilo· pa.~aou .. nasta augus ta 
e&mara <! additivo _a~que me refiro, creando um 
museu botanlco nii ,.Am&zona.s, eu faço deata 
tr~buna . um appello . a · assembléa. legislativa 
daquelb )?rovincia para que em sua :proxim11. 
reuniil'o de·m11.ia uma prova de s eu patnotiimo, 
e0nced.endo s. verba de 30:000$-para a crea.çíl:o 
de tão util estabelecimento. · 

A provineia. do Ama2cinas tem as saa.s finan-· 
ças em estado de muita pros~erida.de e deve cui
dar de si, sem esperar _au:rilio dos poderes g~r 
raes_ . _ ., - - · · - - - -_ 

-Kc;omo para ol>ra tão t:til O$·partidos deyem-: 
se oonfondir, desiejà.pec;o ao. nobre deputado · 
pelo 2• districto do A~az9!l~,o,;;_aJJ.Xili.o,<4Js seu.11 
a.xnigos na aesembléa provincial. 

o Sa.ADs.t.lNo PxnNTEL:-'Póde contar com. : 
o m.eu franco e.poio n~ta: !luestioe em :ouL~s 
'lne_ .iutera~lll a prosper1é!s.de·_ do Amazonas . . 
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O Sa. P.-tssos Mnusn.1. :.:...A crea.ção do mu
seu botanico Sr. pte3idente, para. estudo seien
ti:ô.co das plantas da flora amazonense -vai pa
tentear ao mundo as: riquezas que a.ll.i possui
mos e as vantagens que dellas se podem tirar, 
em todas as relaçõe~> da vi.<la. 

E tratando deste a;;sumpto, Sr. presidente, 
devo recordar um nome que o paiz jã conhece 
pe!os grandes serviços que a scienci" lhe 
deve. . · 

Re:firo~me ao illustre brazileiro o Sr. Bar
boza Rodrigues, que residindo no Amazonas 
trés annos fez sobre sua flora tratados impor
tantissimoe . 

O SR. ADRIAC'íO Pn!l!:NTEL :- Apoiadissimo. 
O SR. P.<~.asos MIR.t'l\DA:-Este illustre cida

dão segnndo esto11. informado, por amo~: a 
scíencia. se· incumbir à da di.recçiio . do museu 
botazúco, e esta offerta. deve ser aceita. com 
reconhecimento. · 

Te:llho necessida.de ainda., Sr. presidente, de 
. tratar de outra aasump to. Ranro-me á catech.ese 
a civilisaçiio dos indias. 

E' lamentavei a modo porque se ia.~ esta ser
viço, sem duvida um dos mais importantes. 

Si o nobre ministro d:~. agricultura estivesse 
pl'esents stt lhe diria que a eontinuar o serviço 
d& cateehese e civi.lisação dos índios <las ptovin
cia.s do. Amá zonas e Pa.d., do modo como está. 
sendo feito. seria melhor que o governo man
dasse reti.ra1· dalli os 'Pobres fr:l.dee; que com u.ma 
abnegação admiravel. que sõ no catholocismo 
!9 encontra,e:~t:põem a sua. vida· no meio das sel
vas sem o menor resultado, como V. E~. vai 
ver; pela: rapida exposição que vou fazer. 

O governo. em · ma teria de catechese e 
civillsação dos índios, nunca teve systema 
algum. · · 

O decreto que estabeleeeu este ae~:viço ê 
inex:equivel porque os taes directores gerll.es 
e parciaes dos índios sõ se :lem-bram que 
estes infeli:~:es e::~:istem quando q_ uerem se lu
cupletat com os seus serviços, ou c~del~os aos 
amigos. · 

Estes fu.nccionarios niro dão a. menor ~por
tancia. ao serviço da catechese e quando o go
verno lembra-se, em .virtude de muitas l'Ccla
mações, de cuidar deste assumpto, V. Ex. quer 
saber o que faz 1 Destaca um pobre frade paJ:a 
~<me. trlbu selv:~.gem dá-lhe, 100$ por mez, e 
diz-lhe simplesmente; as suas instrucções são 
estas:-catechizu os indios. (Riso.) 

O misaio:uario sem meias de segut•a.nça., sem 
o meuo~: auxilio vê-se no meio das selvas com
pletá.mente abandotlll.do,e,quando não é victima 
de wna ftecha envenenAda e c<:~nsegue depois 
de iudeacriptiveis sacriticios ~:eunir alguns sel~ 
vagens e constituir um aldeamento,sul'gem riiil 
diffi.culdadea por parte do governo. 

O pobre fr8.de sem m~ios para vestir os indios, 
pal.'a construir alojamentos em que possa abri
gal-os, eem ÍDJ!tl'umentoa p~a o trabalho da 
lavoura, vê-se na impossibilidade de continuar 
em sua obra. de civilisação e ca.I'idade. 

E si ainda. assim á CUBtl!. de esfo't'ços in criveis 
consegue constituir um aldeamento,- vem logo 
os commerciantes aspecuhr com os indios, esta· 
helecende-se entã() uma. luta entre o negociante 

e o missiona.rio que. como parte mais fraca.. 
nunca tem razão e vê-se forçado a abandonar o 
aldeamento e os pobres índios tica.m· presos da. 
gana.ncia. e do mercmtalismo do negociante, 
que, vendo n) indio sempre mn instrum~nto do 
seu commercio, pouco se lhe dã de ~ua. instru
cção moral e religiosa, sendo q,ue muitos ali- ' 
mentam ate os vi. cios de suas V1ctima.s. · 

E' o que se clã com a catechese e civilisa.çã:o 
dos iudios ! . 

Ora, V. Ex. comprehendc perfeitamente que 
esse serviço feito pelo modo que descrevi, e la
mentavel. 

O go1•erno a. querer continuar assim, é me
lhor que deixe os indios em sua liberda.de sd
va.tica, nas 11oreatas e os frades tranquillos nos 
seus C()nventos. · 

Eu Sr. presidente, só vejo um meio de 
term s catecheseregular e proveitosa, é confta.n
do-a i direc,.ão e:s:clusiva dos prelados da& dio
ceses, da.nda··lhes O P''Verno OS meios. precisos. 

0 SR. TARQUINIO Dl:: SOUZA:-Apoiado • 
O Sa. PAssos Mm.L'ID_\: -Si, pois, o govero.o 

quer seriam!3nte tratar da. catechese e ci.vili
saçãa dos in.díos nas provi.ncia.s do Pará e Ama
zonas, entregue esse serviço ao virtuoso p~:e
lado da diocese, D. Antonio de Macedo Costa, 
qM jã tam provado 110 seu longo episeopado, de 
quanto é capaz o seu zel() apostolico, o seu 
amoz· a patria, ·a ·sua. devotação lÍ causa. dos· que 
precis:l.m de instrueção e caridade. (li.! u~tos 
apoiados). · . 

O incansavel apostolo seria o chefG dos mis
sionarios qu&nJto estariam, maü sob a depeo.
dencia. de ninguem. 

Si isto acontecesse, si o gove~:!lo entregasse a 
cateches3 e civilisa.ção dos indios na. provi.ncia 
do Amazonas :i. direcção exclusiva do illust:rado 
bispado Pará, affirn10 á camara que om muito 
pouco tempo esses aldeamentos que hoje estio 
completamente abandona.dos,seria.m convertidos 
!lm grandes colouias a.gricolas,donde podiam-se • 
colher grandes. va.ntagelll!. 

E nlo ó sómente isto, pol' ~ ue entendo que 
na ca.techese e civilisação doa zndios o govorno 
não deve procura1· sómente bracos de Q'rande 
viri.lida.de que possa.m desenvolver s. riqueza. do 
nosso solo. -. -

Ha. na. catechese e civiHsa.ç.ão dog indios 
uraa idéa altamente eb.risti, é o deaenvolvi
mento e a.perfeiço:~.mento das faculdade moraes 
o intellectuaes do homem, pels. instruc~ão mora.l 
e reli.gioss.. 

Na catheehese e civilisa.çio dos índios, a. 
idéa· que mais deve preoccupar o governo, é qne 
estes nossos compa.triotas que podem ser tão 
uteis a patria,_ entrem na. nossa communhão 
civil e politiea_ 

Eis a.qui a grande idéa. da catechese e civi~ 
lização dos indios. 

Nós não vamos procurar nesses infelizes. que 
não tem a. menor id<h da vida civil, que "i:vem 
errantes nas florestas, instrumentos do tra.ba.lho, 
por que isto seria. rebaixar-nos; nós vamos con
verte\' o selvagem em homem civillsa.do tonu.n~ 
do-o util pa~:a.si'e para.a. patria.: e _para areali• 
zação destaidea, aflirmo a V. Ex., q_ue e im.possi• 
vel encontrar-se algu~m fóra. do mll3sionario. 
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Nestas; condições, Sr. presidente, o governo, \na. interpellação, que existe no miniat;erio 
ou a.ban.done. completament-e o serviço da cate- da. agricultotra uma. proposta, creio quG do 

· choae porque pelo modo que vai não dá van,- Sr. Dr. Bustamente, que se o:lferece fa:ler 
tagem illguma, ou . si quer colher va.nta.gens esses <lstudos sem . dispendio para os cofres 
reaes e pe1'1!lanentes entregue easa obra de ci- publicos, sujcita.ndo..os á. approvação. do go
vilisação e caridade nas duas provin~ia.s do ex- 'l'erno, de 20 ·em 20 kilometros, e ohrigan
kemo norte ao precla.ro bispo do Pará. (Muitos do-se, logo que elles sejam approva.dos, a 
apoiadós.) assentar· 011 trilhos e a filzBr trabalhar a loco-.. 

Tenho ouvido di~er que as selvagens das motiva.. 
di'l'ersas tribus são em muito pequeno numero, Ora, desde que existe esta proposta, como é 
co~titnem .uma ráça quasi e:s:tincta. A:flirmo a que o governo vacila em aceital-a, querendo 
V. Ex. que isto é completamente inexacto,p1•in- por esta fôrma adiar a questão 1 (Apoiados.) 
cipalmente nas provincia!l do Pará. e Amazonas. Na que2tão da estrada de ferro do Madeira a 
(Apoiados.) Ma.moré, creia V. E:x:., o que ha. mais a temer 

Ainda ha poucos annos quando administrei a é o adiamento. (Apoiados.) 
provincia tive a prova. Tendo de m1nàar bater · ,Esta questão não póde ser adiada, e não poda 
uma tribll, em um do~ seus ntaques á.s povoa- ber adiada, nlio só porque a republica. Arg-en
ções, o official que commanda1•a a fol"')a mB di~se tina trabalha incessantemente, com grail.de os
que quando teve·. de ba.ter os l.ndios nlio pôde for~.Q, na sua estrada de ferro pa.ra chamar a si 
mesmo culculaL" o numero extraordinario delles. o commercio da Boli>.~a. como llmbem qualquer 

Entretanto, fallava só mente de homens, não demora que possa resultar desses estudos q1:1e 
se referia nem a mulheres, nem a. criança.s, que o governo vai fazer, inutilizara completamente 
não tomam parte no> comb~tes. o grancle material existente no rio Madei~a 

Ora. comp-rehende-se perfeitamente que os e que póde ser aproveitado pela nova compa
indios bem educados, bem dirigidos poderão nhia, que tiver de fazer a estrada, 
concorrer para a prosperid~de do Estado, clll- Eu diss9 na occasião em que discuti a. inter-
tivando as riquezas do nosso solo. pellação que o material que là · està ·importou 

Si minha fraca palsvra. pudesse ser attendida em 2.000:000$ que, ha seis kilometros de estrada 
.pelo governo, eu lhe • diria. : a cs,t;echese pelo eoncluidos e 60 de estrada eni construcção. 
modo -por que é feitn não da resultados : é me- Eu dis<e tudo isto ao governo, e entretanto o 
lhor abolii-à; si o governo quer sedamente a nobre ministro da agricnltur:-., segundo estou 
catechese e civilisação dos · indio~ nas provin- informado, ainda pretende mandar faz~r estu
cia.s do J?arà e Amazonas, consigo. lllliÍOl:' ver'.la dos. V. Ex .• Sr. pre~idente, que1· s~her o que 
do que a destinada. para este serviço e Bntre- ha de resultar pesses estudo$~ 
gue-a ao venerando prelado do Pará, deixando O governo ha de nom2ar uma commissão: essa 
ao seu zelo apostolico o malho~ meio de empre- commissão ha. de demc.:-ar-so na cõrte e ha de 
gal-a. Si o governo procedesse assim, havia elle seguir com grande demora paro a pro Tine ia do 
proprio de admirar-se dos bons resultados que Amar.onas. Lã chegando, ha de demorar-se 
colheria em pouco tempo. muito em M:máos, ·ha. de seguir para o rio 11:1.-

--~-· __ O bispo D. A.ntonio com o poder de seu bc- deira, encontrando talvez as difficuldades da es-
n ioe ·com sua prutligiosa. nctividb.drrlmrr=~. 'b.~iio, e V. Ex. ha de ver que si o governo não 
no Pará instituiçõ~s de grande utilidade, l11- tomar medidas muito séri~s sobre este :tssumpto 
tando s~mpre com :t má vontade do governo,que, não tr:>tar de mandar jã. e -jâ construir essa 
long-e d~ aux:iliar· effi.c:>.zment~. pNcura emba- estr<"<:h, d~qui a quatro annos ainda nos ha de 
raça.r a puderosa acção daquellc grande '}lte- declarar que os estudos não estão acabados, que 
hdo, que fa~ honra. niio só a igreja bra.'.ileira a verb:~. não foi sufficiente e que a estrada. não se 
mas à igreja'· universal. (,1fuito~ apoiados.) pôde fazer l E, ao passo que o governo procede 

Fallando ela província do Amnzonas eu peço a com esta morosidade. a locomotiva na repu
V. E:s:. que me conceda ainda p3rmi~siio para blic\1. Argentina. ha de caminhar e nós p~•·
tratarde.um n.ssumpto que não J:)ôde ser Elsque- daremos todas as vll.ntagens que poderíamos 
cido nesta occasião. Refiro-me. a cançad:> ques- colher com o commercio da parte orientn.l da. 
tão dn.estr"da de ferro do1Iadeira ao Mamoré. Bolívia que necessariamente teria de ,.;r pelo 

Quando se levantou aqui uma interpellação a valle do Amazon~s. si ess~ estrada fosse 
respeito dest~ est~ada en disse tudo quanto construid!l. 
sentia •. A estrada de ferro do Madeira ao Ma- Ora, nestas condições, si o. governo tem, se
more <i não só a lllAis elevada aspiração da .. pro- gundo estou informado, uma proposta de grande 
vincià do Amazonas, ~ tambem. estrada mai~ im- vantagem, peb• garanüas que otfe1·e.ee a pessoOt 
portante de que o governo se póde preoccupa.r. do proponente, por que'llão aceiltl.? 
(Apoiados.) . Eu respeito muit~ os escta.pulos do nobre mi-

Orà.,o nob1·e ministro da agricultura mostrou- nistro; mas fiqu\l S. Ex. certo de qu.e tudo 
se aqui muito .afeiçoa.do a essa. estrada; m~s quanto fizesse com relação a apress.ar. a eon
S.Ex. me desanunou fullando em estudos q11e1a stru~ção da estrada de ferro.do Made1ra e Ma
mandar fazer. Estando informado·de que esses moré, encont.rariaapplauso não só desta camara 
estudos estão feitos, insi9ti ness1 ponto ; a per~ como do senado, como do paiz in teú•o, porque 
mitta. o nobre ministro que eu, representant~ todos reconhecem que essa e>tratla. é de tal na
daquella provincia, ainda insista nelle. O$ es- tureza que não póde ser ádiada. (Apoiados) 
tndos estão feitos ; m!lS si não ~sl.ão, con.st.'\- Eu estimo muito ouvir a mo.nifesta.ção dos 
me. e fui informado por um nobre deputado do nobres depu tad!)s sobre . est~ a.ssumpto e senti 
Pará, infelizmente depqis que acabei de fallar grande satisüção quando vi que aqui Jia ca-

v. V.-70 . . 
;.::.._--;;,.:-:.···-~-

' 
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mara não ha duas opiniões a l"espeito: todos se 
mani,festaram pela Mcessida.de e urgencia da. 
constrttcção des>a estrada. (Apoiados.) 

O nobre deputado pela provincia do Rio de Js.-
nei1"0, o Sr .Andrade Figueira, cuja opinião dovo 
citar neste assumpto, porque é uw. par lamentar 
que estuda profundamente as questões e emitte 
sobre cllae um j\Üzo 8everiasimo, dcclaNu qu 1 
ess~ estrada era a mais importante do lmperio, 
que votaria por ella, demonstrando assim a ne
cessidade em que o go>e>no esta.va de quanto 
antes con~truil-!1. 

Lamento que não esteja presente o nobre 
ministro da. agricultura porque deJ!Utado 
pela provincia do Amazonas, a quem devo 
a mais profunda gratidão; porque nem mesmo 
tive a honra de lá nascer, e eU~ podia escolhe~ 
um representante muito mais digno do que eu 
("<f oapoiado) não posso dei:ur, sobre certos 
a.ssu.mptos que intere~sam a província, de ma
nifestar-me com toda esta franqueza e pedir ao 
gov~rno q_ ue lance suas vistas p;~.ra aquella 
parte do 1mpe:io, pois fiq_ue o govemo certo 
de que não é só a pro;peridade do Ama1.onas 
que teL"i em vi~ta : é tambem o engr~ndeci
mento do Estado_ 

Ainda mais uma ligeira observ~ ção, visto 
quo trato da província do AmazonM e 
visto que BC discutem creditas do minis
teria da agricultura- Refiro-me oo correio do 
Amazonas. 

E' 1amentave1 o estado em que se acha 
aquella repa.rtição ; e para que to:!os aaibnm o 
modo po1· que alli corre o serviço postal, basta 
dizer que o 11resid~nte da província, o S~- Dr. 
Jose Puranagu:i, que é muito eonhecido do 
nobre presidente do conselho e de quem não 
po~so senão dizer qn~ vai adtninistrando a prv
vincia com espirito d~ moderação (apoiados), 
viu-se obrig:W.o a destacar mn ~m pregado da 
sec~etaria da presidoncia para tra ba.lhar no 
correio o 9- mandar as suas duas ordenan9s.s 
distribuir a correspondencia.! .... 

E\l chamarei a attenção da governo para o 
a.bandono om que se acha não só esse serviço na 
provinch do Amazolllls ~o mo em geral para o 
abandono em ~ ne se :tehm outros serviços na
que! la }.JT· vinCla, que por não ter grand~ repre
sentação merece muito pouco do governo, como 
ainaa. ha. pouco notou o nobre deputado pelo 
2o.iistricto do Rio Grande do No r te, me a illustre 
mestre e amigo. rderinJ.o-se á provincia que 
dignamente répr~senta _ : ... 

}lcti~.ão foi dormir nos a~chivos da commissão e 
nunca. foi di seu tida. 

E' uma pt·etenção de inteira jus Liça; basta di
zer-se qu3 todos os generos alimentícios e tudo 
qua n t:> é n~cessario i yid~ é muito mais caro 
na provincia do Amazonas do que em qualquer 
outra ; por isso os empregados publicas não 
po lem a11i viver com os mesmos vencimento~ 
que tem os de outras provincia. 

o maia humilde trabalhador na província 
do Amazollo.s ganha muito mais do qua o a~
ministrador do correio ! 

E ainda a proposito do correio do Amazonas, 
eu chamo :. a~tenção do governo para urn em
prege.do que alli se ach~ como contador, o Sr. 
Lourenço da Rocha Pompeu,quc semn no cor
reio do Pará em commissão e que está alli 
prestando muito bons serviços, merecendo toda 
a confiànçJ, e digno de ser a proveít!l-do -p~ra 
qualquer reorganização_ _ 

Por ultimo, Sr- presidente, e para não abn
dar por mais tempo da attenção dest9. augusta 
camara (nãa apaiados), do11 parabens ao sGnado 
por ter autorizado ao governo a inov;).r o co n
trato da cotupanhia Brazileira, afi..:n de que seus 
vapores cheguem até o porto da c3pital co 
Amazonas. 

E' uma just:~. aspiração da provincia que -re
presento ; esp~ro que o nobre ministro não de
more a re~lização de tão utü melbol";>.roento, 
sobretudo mostrando-se a comp~nhia como s' 
-mostra nas melhqtes disposições. -

Lance o governo suas vistas 11ara.o·valle do 
Amazonas, trate de desenvoh-er ·os elementos de 
riqueza. que alli existe e concorrera· poderosa
mente p11-ra o augmento das ren<:bs publicas. 

Deelaro â ca.mara: assusta-me mais a desidia, 
o abandono, o despre~o com que os homens q~e 
.governam o pa.iz tratam das questões. que mtm 
interessam a prospel"idade do Estado, do que 
mosmo o ~tugmento de despeza p:ir~ serviços 
novos e obras que pGdiam ser dispensadas. 

Si o g-~verno, ao mesmo tempo que a.ug-ment.:l. 
a deop~za procurasse dos•nvoh•er as fontes de 
riqueza que tem o Brazil, anim~..- r.sua agricul
tnra,'f)roteger a s11~ induslri;~.,que vive esmag:tda 
pelos brsços de ferro da concnrrencia e~tra.n
geira, o equilibrb no orçamento seria ·manLido 
e nos não est~riamos tão s.ssustdd~s pelo futuro 
do paiz _ (Mui to be·m. muito bem; o oradcr ~ 
camprime,;tado por todos os dep,.tados pre
sent.,;s.) 

A discussão fica. adiada pela hora. 

A provincis do Amazonas, grand~ em 
extensão territorial e em riquezas na
turaes, ó entretanto p~quena em relação á 
~a representação, .e dahi o ab:wdono em que 
VIve. · • O Sa. PRESml!N'I:E nomêa pará a •ca:nmissão 

Si o governopreci.<a, comojà.disse, de ter uma requerida pelo Sr. Duque-Estrada. Teixeira 
legislação esp~cial na província. do Amazonas, os Srs.: Da~n'-Estrada Teixeira, Bezerra de 
com relação a. terras publicas, l'recisa ta.mbem Menezes, Feficio dos Santos, Soar<s e Fr.1nklin 
em relação a o litros se~vi ços. Doria • 

• Os funccionari?s publicas l_lãO podem alli Em iie'"UÍda dá par:>:' ordem do dia 25 : 
vJver com os vencimentos que ·tem os de outras " .. , -
províncias. c... Elc~ção da commi<!!liio req ue;.-ida pelo Sr. 

O nobre depatado pala 2> districto do Ama.-- Joaquim Tavares. -
zonas apresen1011 a~ui uma· petição dos ernpre-1 Continuação d~ 3• discussilo do i)rojecto 
gad?s da. tbesonraria d! fuen:da do Am:lzonas, n. 190 (cret\ito ao ministerio do itil.pe1·io), wm 
pedindo aug-mcnto de vencimentos; mas esta a emenda do Sr _ I\fartim Francisco. . 
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Discussão uni~a das emendas do senado ao ar- 1 Du.que-Estrada ·Teis:eiJ:a, Cos!_, .Pinto, Sera-· 
ça.~ento da. :ea~lta. . . ~ phico, DiaJU e Maciel. . 

3 dtsc~ss::o do prOJ~C.I:<) n. !;,1, r~leva.n_do Faltam, com caus~ participada, os Srs. Ba.-
da prescrtpçao em. que Incorreu o e:r;.-almoxanfe · rão da. Ectancia Bezer~a de Menezes Cantão 
do a~senal de guerra da cõrte, Firmino Jorge da. Coelho c Campo;, Candido de Oliveira,'Camargo: 
Rocha. _ . , . Caatello _Bran"o,. Gomes de Cama, Jol!o Cae
., As materta.s dcs1gna. ~B para a ordem do dw. taRa, PriSco Paraiso, Paulino de Souza, Pe-
23 do corrente. reira da.Siln, Silva Mafra, Salust.iano e Vhnna 

Vaz. 
Fal_tam, sem causa. parlieiplda, os Srs. 

ACU ÍlA 86" sEssÃo E3r 25 DE aú'TUBR.O DE 1882 Almetda Nogueira, Almeida. Pereir:~., Antonio 
Pinto, Alcoforado, Aristides Spinola, Affonso 
Penna, Bar~o dJ Anadia,Barã~ do Guahy,Ba.rão 
da Leopoldi01., Barão de Araçagy, Cruz, F. 
Belisario, Fer,•eira Vianna, Gonçalvea Fer.reira. 
Henrii1ue Mar'iues, La~erda. Werneck, Mon2 
tsndon, Mac-Dowell, PerBira. Cal)ral, Peretti, 
Thomaz Pompeu,SouzaLeão, Silva Maia e Utb.ôa. 
Cintl'a. 

Preside~cia da Sr. Lima .Dttarte 

SU:\IMARIO.- Ro.)norimCittal'õ dm;- Srs. ~llnocl Ca.l'los. 
C 1r,·a.~bo Reund~ G E:;e~gnoHCI"J;:lUil3.Y.-onç,~Bl no-~nu.,J 
-RoqucrinlcnLos do.s Srs. i\laa a ~f3.chad o (ill :socrcL3rio 
o R.o..Jtiguo.s Ptlixoto. Nomc:~oçã:o da eommis~ão ro1nt)rid a. 
pelo Sr. JDa.qni!ll T~n-:a.t'C3.-ConL1t~oação i.l<l. di;)eUjsii~ 
do projeeto n. :HlJ1 e'>m cmond.l.s.+- Encorr:1mento. :Vo
t:Jção.-Di~cussão uo.i.ca. das omondu .lo sr-nado aô or
ç:a.monto da r~ct"ila. Rcqncriman~o do ::ir. José. :\-la.· 
riannD. DL:5curso dG Sr. Audra.úo .Fíguoíra~ Enccrra.
menLo e 'VOt:'t.çllo.-Votação do ra1btçúcs e ia. disr.us:.são 
do projccLa n. 2\.5, sobro professores municipaas. Rc· 
qucrjmc.nto do Sr. Rollrigucoi Pcb.o~Q.- 3:. d.l~eussão do 
projceto n.!Sl, protonção do~·. largo da Soeha. ApprOYa• 
ç:Lo.-la lliscu,;sã:o i}o projoclo n. 26'3. sohro mont~·pi0 
ao chefo d() o~quadr:l Correia da MBHO. Rl!quorimcnt.o 
do Sr.· Can-aU.10 Rc.r.oude. - {o:t discus.silo do projceto 
n. 8:$. A, sobro limt,cn do cbaminés. Diseanus dos Sr~. 
1 oão Ponitlo e Fr,a nc.isco Sodr!l. .. - Ordem do ,lill par:L 2C. 
do Oulullro do 1882. 

A's H horas, feita a chamada, acham-se pre
~e nt~s os Srs. Lima Duarte, Malta l\la.chado, 
Hibeiro de Mene~e s, Leopoldo Cunha, B~sson, 
Barão. de Caninde, Theophilo, Antonio de Si~ 
queira, Ulysses Vi~nnu, Ferreira do 1\-[o ura, 
lldefonso de Araujo, Moreira do Ba1·ros, Viei-
1'2. d3 Andrade, .AlveY de Araujo. RntisbJna., 
Juvencio Alves, Bezerra Cnvalcanti,Eseragnolls 
Taunay, Prado Pimentel, Addano Pimon!Ol, 
MaNim Fr,mcisco, Bspindola,- V ar. de Mello, 
Rodrigues Lima, Jol'io Penido, Rodri):(ucs Ju
nior, Tarquinio de Souza., Sinval, Rego Bnr· 
ros, Rib:u, lgnacio .Martins, Cnrvalho Rezende, 
Souza Qaeiroz Filho, Carneiro da. Rocha, P.1ula. 
Souza, Almeida Oliveira, Olympio Valladilo, 
Silvi>• no Brandão, Ma.rtlnb.o Conta~:em, Alvnro 
Cami.nha, Bulhões, Barão. da Villa da Barra, 
Oarneiro da Cunha, Gonçalv~s de Carvalho, 
CrLU Gou..-êa, Meton, Zama, Joaquim Tavares, 
:?.Iartim Francisco Filho, Lourenço de Al'ou
querq uc e -A1Tonso Celso Junior. 

Compareo"m, depois da chamada os Sr>. 
José Pompeu, Souza Carvalho, Abelardo de 
Brito, Manoel C'arlos, Rodolpho Dantls, José 
lltarianno, Soares, Roddgues Peixoto, . Frank
lin Dori~, Fernandes de Oliveira, Manoel Por
tella, Alfredo Chaves,· Andrade Figueira, Ge
miniano, Generoso Marques, Felisberto, Carlos 
Afl'on&o, Augusto Fleury e T. Henriquas. 

A's ii horas e 50 minu~Js, achando-se pre
sentes 70 Srs. depuhdos, o Sr. 'presidente abre 
a. sessão. 

Compareceoo, depois de aberta a sessão, os 
Srs. Ruy Barbosa, Araujo Pinho, Pt.aSOs Mi
randa, Felicio dos· Santos, Francisco Sodré, 

E' lida., posta em discussão e a.pprovada sem 
debate a a c ta da sessão de 24 de Outubro cor-
rente. 

O Sa. i ' SECRETARio d:i conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

OffiC:os: 
Do ministerio dos negocies imperio, de 24 de 

Outul:lro corrente, decllLrando, em resposta ao 
officio de Zl de Setembro ultimo, que nito estando 
o senüuario e-piscopal de S- Jose compt:ehendido 
nos que são subsid~dos pelo Es~a.clo na fórma do 
decreto n. 3073 de 22 de Abril de 1863, não 
tem o.cs.racter que daria.logar a que os poderes 
publicas pudeBBem tomar em consid-~ração o re
querimento q UQ acomp:mhou O citadO Offi.CiO, 

o em que o Dr. 1\bximia.no Marques de Car-
valho pede o P' garnento de seus ordenadQs dG 
l~n. te daquelle seminario desde a época em que 
foi reformado pelo Rev. l:lispo diocesano.-A 
quem fez a requisiçlio. 

Do minis te rio dos nogocios da fazenda, de 24· 
de Outubro corrente, transm1ffindo · por cópia-: 
as informações presbdas pela presidencia da. 
proYineia de Ma.to·Grosso relativamente ao pro
j~cto n. 92, sobre isenção de direitos de im-
. portação para. os ma.teriaea necessários is obras 
il:e canaiiz&.ção d.'agtia destinada ao consumo 
da cidade de Cui~bti..-A quem fez a re~uiaição. 

Requerimento . de Josá Joaquim ·de Souza, 
por!etrll dest~ augusta ca.mara, pedindo dis
pensa _do serviço com os vencimentos q_ue 
•etualmente percebe.-A' commissão de polic1a. 

São lidos e vão a imprimü- os seg-t~intes 

Projectos 

N. 274..-1882 

Z. Sl!iSSÃO 

A com missão de tà.ze nda exa.minou a petiÇãG 
em que D. Maria. Luiza. Pacheco Ba.rbna,. 
ilha. do fallecido ma.jor raformado do exorcito 
J:.ianoel Antonio Pacheeo, requer dispenu. da. 
prescrip~ão em que .incorreu para recJber o 
meio soldo de aeu pai desde a ila.t& do· -fa.lleci
mento deste ; e conside:ando que e de equidade 
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o deferimentO da pretenc;ão ds. supplicánte, 
visto o seu estado de pobreza· e não ser ad· 
miasivel que, carecendo de meios para a sua 
subsistencia, tivesse ella delndo de requerer 
o referido meio soldo si conhece&se o dUeito que 
a elle lhe assistia, e de parecer que seja 

. adaptado o seguinte projecto : 

A assemblén geral legislativa. resolve : 
AN. 1.• Fica relevada D. M;~.ria Luha P~ 

checo Barboza da prescripção em que incorreu 
par;l l'eceber o · meio saldo de seu pa.i, o major 
reformado do eJ:et"cito Manoel Antonio Pacheco, 
desde a data do fallecime:ilto deete. 

Art. 2.0 Reyogam-se as disposições em con
truio. 

Paço da c amar:. dos deputados, 24 de Outubro 
de · i882.- P1·ado Pimentel. - Abela.,.do de 
Brito. 

N. 275.-1882 

2• sr;ss:\o 

de eseriptura pu Mica, ai o pai -se houvel" casado 
antes da referida lei com outra mulher quo 
.não a mi!i do filho reconhecido, e acontecer 
morrer em qualquer época sem testamento que
ratüique esse ·reconhecimento. 

S. R.- Sala das sessões, 28 de Outubro.de 
i882.- Duqu~-E$rrada Teilxei'T"a. 

E" lido, posto em discussão e approvado sem 
debo.le o seguinte . 

Pa.,.ecer 

N. 32i-i882 

C'T"eaçao de um ba>lao rural e l!ypothua1·io 

A commisüo de fazenda ódo psrecer que 
aej ~ ouvido o governo sobre a petição em que 
di verses negociantes c agricultores da. provincis 
da Parahyba. do No\·te requerem a creaç.ão d& 
um banco remoi e hypothecariu. 

A commissão de fazenda, tendo enminado a PaÇO dá camara. dos depntados, 24 de Se· 
petição do 1• escripturario da tb.esoura.t-ia de tembro de 1882.-P.,.ado Pimentel.- Al>e· 
fuzen&l da. p1•ovincia de S. Pedro do Rio Gra.nde lardo de Brito_ 
do Sul, requerendo dispensa do pagamento dos 
juros relativo• -ao alcance em qae dcou para E' lido, apoiado, posto em discussio e a.ppro-
com a fa.zend;l nacional, como pagador interino vado sem debate o _seguinte. . 
de S. Gabriel, e considerando qne o supplieante 
jâ. entrou pjl,~a. os cofres pubücos com quantia. Requerimento 
·snperior ao alcance veriJicsdo; 

Que ai informa.çõ6s prestadas abonam a boa Requeiro que se peçam ao governo, por in~ 
fé do supplica.nte, que é empregado ha mais de termedio do ministeri9 da agricultura, as se-
30 an.nos, .ma!lifes t.e.ndo sempre zelo e dedioaQlo gu:inte• iuf'orma~ões : 
ao serviço publico; ci de parecer que seja de- 1.~ Si ha inconveniente em que os trens da 
ferida a sua petição, adoptando·se o seguinte estrad& de ferro D. Pedro 11 que fazem 

0 
semço ' 

projecto; de _transpo.~!e d_~ ,c.e.r_nes_J~l:dilsdo 1:11atadouro de 
A al!sembléa geral -legislativa resolve· : · Santa. Cruz para a esta.çao de S. Diogo, tenham-
Art. ~ .• Fica dispenaado o 1 o eSCl"iJ!tW'llrio uma pequena parada na. do Engenho Novo, afim 

•la thesour.e.ri.e. de wenda da. pr ovínCia. de s. de "bi deixarem a carne destinad!l àquelles 
Pedro do Rio G~n.de do Sul, Luiz Pereira Mnr- bairros, evita.ndo a&im a viagem de voha, que 
ques,"do pagamen.to dos jul'QS do alcance em é feita em carroç:J.S. 
qne ficou pa.ra com· a fazenda. nacional, como 2 ... Si não ha inconveniente, por que o go. 
pagador interino de S. Ge.briel. ver.no não ordena esso melho~mento para o ser-

-viço da. eetrada. que, aem prejuizo d.?. au.e. renda, 
Art. :2,• Revogam-se u disposições em con • melhora sensivelmente o serviço publico, e•pe-

trario. - · eia.lmente tratando-se de alimenta.ção. 
Paço da ca.mara dos deputa.dos,24 de Outubro Rio do Janeiro, 25 de 011tub~o de i882.-

de 1882.- Prado Pimentel.- Abelardo de Soo:res. • 
B1·ito. 

E' lido, apoiado, posto em discussão e app.ro
E' lido, julgado objecto de deliiHlmçã e re- -vado sem debate o seguinte. 

mettido â oommissão de justiça eivil o seguinte_ 

Projecto 

N, 2'7S.-i8S2; 

2"' SESSlO 

PitOJECTO Th"TEIU'Jti!:TATIVO DA LEI !\'". 463 DE 2 
»E BEUXBli.O D:E :1847 

Artigo unico. O reconhe>!imento · paterno do 
filho natural, feito por aseeuto"de baptismo c:om 
assignatura. do pai aolteiro, ou viuvo sem :filhoa 
e Á. de duas teatemuuhas, e anterior à lei n. 463 
de 2 d~ Setembro de f847, tem todos os eft'eitoa 

Re'luerimento 

:Req_neiro que sBjam pedidas ao min.aterio do 
imp er1o informaçqes. sobre as medidas que pre
tende tomar relativamente ao serviço da limpeza 
do morro de Santa Thereza e outros pontos 
desta. eapita.l, em c1ue a h:ygiene publica exige 
tal servi~, que-não tem SidO feito po.t' allegar O 
empre~r10 não.estar a elle obr~g-a.do pelo seu 
contrato definitivo, em.bora o tivesse sido .pelo 
contra.to previsorio . 

Sa.1a dss a~. 25 de Outubro de 188"2.
S. R.-D~~q~U-Estra4 Xei:ceira. 
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E' lido, a.poiado, po$10 em discll8são e adiado 
por J:aver p~o a palavra. o Sr. · Ignacio 
1\brtms, o segutnte ·• 

.Re![Uerimento · 

Requeiro que se peça >!() gove~rno, lJOr inter
me~o do s~. ministro da justiça, CÓpla. da por
ta.na do Exm. presidente da província de 
~as que destituiu do cargo ·de official do re
gistro de hypothecas da comarca do Rio Novo 6 

ta.bellião da cidade do Pomba, Jorge Rodrigues 
de Moura, e nomeou par.:1. aubstituil-o um doa 
tabellill.es da cidade do Rio Novo, bem como do 
officio ou reprasentaçio do juh da direito da co
marca soli~itando aq uella medida. 

Sal11. das sessões, 25 de Outubro de 1882.-V. 
de lJ{eUo. 
· E' lida. e vai a imp~iráir a redacção do pro
jeeto n. 257 A, substitutiv(l ap. resentado pelo 
Sr. Affonso Peuna. ao projecto n. 257; de i882, 
eobre monte-pio aos empregados da estrada de 
ferro D. Pedro II. · 

(~o fuu d.a. sess~ •. o. requerimento do Sr. Ig.,
naclo Marhns. fo1 diSpensada·a impressão desta 
redacção.) 

O Sr. Manoel Carlos J?~de uma 
urgencia. de 15 minutos para. no· pnmeiro dia 
d~ s_essão . tratar de negocias relativos á pro
vmCJ.a. da Parahybã. 

E• appronda. 

O Sr. Carvalho BeJP.ieude :
Sr .• presidente, sou forçado a voltar á questio 
de que me oecupei na se!.Bão de f9 deste mez, 
rel&tivamente a falt& ·de alistamento eleitoral 
no municipio de S. Jose d'El-Rey, pertencente 
s.o 6• districw ·da província. ·de Milla~r. · ·- -· .- ·-

Á cama.rá ha de recordal"-se de qile asse
verei que na.quelle municipio não se procedera 

-·ao·alistamanto nos termos do art. Soda lei de 9, 
de Ja11.eiro de i88i, sendo que nem ao menos o 
juiz ma.ndara affinr editaes de. çonvocação e 
nos dias em qne devia. acha.r-se na eéde ilo ma
nicipio pau receber oa requerimentos, se ti
vesse observado a: lei, le!'Ou a percorrel-o em 
diligencias l11crativaa. " 

O &. PENIDO :-Elle confessou tudo isto: em 
uma eorrespondencia. 

O Sa. Ca:avALHO REZ:ENDE :-0 :facto é tii:o 
grave qtie o nobre deput&do por Minas, o Sr. 
conselheiro Aifonso Penna, disse em aparte que 
talvez fossem e:xa.geradas-as informa.ções que me 
tinham sido dirigidas. 

Pois bem: em um artigo, que, sob a epigraphe 
Mit>l!S Geraes, sãhlu publicado no JorrwJ 
do Commercio de hontem, o juiz municipal 
Dr. José Martins Baatos, · não só· ~zúirma em 
todas as ·suas partes as· minhas aaseverao;:ões, 
como e.dduz· factos novos,que tornam aindll. mais 
precaris a sua posição. (Apoiados.) 

De feito,esse magistraào confesso. q 11e nli:o se 
.procedeu ao alistamento, mas procura eximir-se 
da responll&bilidade, allega.ndo esquecimento. 
Prime~ que tudo,nã.o é crl:vel esquecilliento 

em matem desta ordem .(~ota!los), que tanto 

~ntereasa a.os partidos e de que a. imprensa dis.· 
riamenLe se oacnpsva. (Apoiados .) 

Em seg~U~do loga.r, \lua.ndo·assim fosse, isso 
em na.ds aproveitaria a. defesa.. (Apoiados,) 

.Si o Dr .. Martins Bastos s& désse ao trabalho 
de ler o art. 153 do codigo criminl!J. havia . de · 
enrontrar abi que o crime pl)r falta de e:!:acçlo 
no cumprimento dos deveres póde ~er commet
tido por i~norancia, desMido, frouridão, ne
~~genci& ott omissão,_ e o que o art. :1.54 pune 
e Justamente o esqueClmento em cun1prir en
ctame?-t~ 9,ual<1uer l~i ou re~ament~. 

No mtmto de. explie&r o ·se:t esquecimento o 
D_:. Ma:tins !3ast~s allega drcumstancias que 
nao reststem a. ma1s leve analyse.. · 
. Assim diz elle. q,ue, quando entrou no exerci

Cio do logar de JU1Z, encontrou o fõro de S. José 
d'El-Rei em completa anarchia: interesses de 
orphãos mal parados, feitos relarda.So&~ custas 
indevidamente eohra.das, e isto tornou-lha muito 
t~rnpo. 

Ha. mais de anno IJ.Ue está esse juiz em e:s:er
cicio, e por conseguinte, ha muito devem estar 
decididos os feitos que achou em andamento, 
tendo desapparecido a anarchia que diz ter en
contre-do naquelle fõro, e quando assim não 
seja, o serviço eleitoral prefere a outro qual
quer. (Apoiados.) 

O n,. Martins Bastos accr~scenta que a sua 
energia lhe tém creaio ·desaifeições entre os seus 
·subalternos, mas que, sem embargo, irá por 
diante par~ não lhe acontecer o que aconteceu 
ao seu antecessor, que perdeu-se por sua illimi
bd& confumça e pelos maus conselhos que acei
tou em um processo por tentativa de morte. • 

La.mento, Sr. presidente, que o· Dr. Martins 
Bastos :não tivesse com o seu antecessor a con
templação que se deveria. ter para. com IIlJl col- •' 
lega, victini:a da mais inqualüicavel iniqui-

. ~~. (Apoiados·~ · · 
· Si em vez de tornar-se echo de boatos, o Dr. 

Martins Bastos procurasse examinar o pro
cesso a. que a.Uuae ; si procurasse examinar o 
processo de responsabilidade instaurado contra 
esse seu collega, ha.vi~ de convencer-se de que 
o procedimento deste foi o mais carrecto pos
sível. 

Fui, c:omo advogado, ouvida nesses processos 
e vou contar o caso como o caso foi. 

Em dias de MllrÇo ou Abril de i879, nas pro
ximidades do a.rra.ial de Prados, deu-se um dis
turbio, do qual resultaram alguns ferimentos 
leves, prodlll:idos por arma de fogo. 

Tendo conhecimento do facto, o delegado .. da 
JlOiicia e:ryediu ·mandado de prist!o contra. os 
1ndigitados oft'e.DJIOres, sendo no dia seguinte 
presos quatro e conduzidos para a cadêa de 
S. Josó oi.'El-Rei, . 

· Dons delles fora.m logo roltos, por ter.--se a.ve
ritua.do terem· tomado parte no disturbio só
mente~ para accornmOOal-o. 

F alio perante uma camara. ·que conta. em -seu .. 
seio. diatinctQs jariscollJJllltos e para. quem este 
simples. enunciado .demo~tra a illega.lidade da 
prisão. (Apoiados.) . ~ · · · · . . 

A lei.n. 2033 de 20 de :iletembro .de i87i, no 
art. i3 § 2°, estalielece de modo positivo· que. á 
excepçio de 1lagra.nte deliciO> a prisiÓ antes 
de culpa. formada. só póde taT legal" nos crimes 
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ina:fiançaveis, por mt~.nd;ldo escripto do juiz." demisaio, q~e o presidente da provincia ~'(; 
competente para a íor.ma.ção da culpa ou !i sua quiz conceder, levando o facto ao conhecimento 
reC[ui~ição, precedendo ao mandado ou á. re~ do ministro da justiça, ·o Sr. consJlh~iro La~ 
quisiçio de_dar~ção de _duas testemunhas, que fayette. 
jurJ..u de sc~<:ncu proprra, ou prova à~cc.mental EsLe,em satisÍlção ao co-religionario,or_qenou 
de que resultem veb.ementes indi~ios contra o a. rJsponsabilidade do Dr. Demetrio, que teve 
culpado, ou declaração dest9 confes,ando o como auxiliares da def~sa. os disl.inctos ·advogá
crime· dos Drs. João Baptista Pimentel Lustosa e Au~ 

Não e só isto : no = de flagrante delict~, reliano Martins de Car\"lllho Mo11rão. 
dispõe a citada, lei no art. :1.2 §§f o e 2o, que, ··Leia o Dr. 1\Iartins Bastos essa defesa, e ha 
nã? lu vendo autoridade no loga.r em que se de reconhecer q11e, como magistrado, t>oucas 
eff~ctuar a prisio, o conductor apresente imnle- v~ze~ t:rá tido occ~sião de apreciar argumen~ 
diata.menL~ q rea áquella a.utoridade que ficar tação tão sGlida. e concludente. 
mais lJrOxima, servindo, na falta ou im;Jedi-
mento do escrivã~, paralavt•ar 0 competente Ahí n!o só ficou porfeitament1l estabelecida a 
o.uto, qualquer pessoa. que fõ~ designada e jura- verdadeira. iiltelligenci.á do citado art. 29 do re
ments.d<~.. gulamentJ n. 4824, como que não ha ct·ime por 

Que na L'specie ,não se dava. . Jlagraucia decisão ou procedimento contra
1
1 ·i exprú~sa 

demonstram. cabalmente: i•, a proprl:l. cxisten- s~m m:i fé, doutrina esta gera mente acerta 
cia do manda;do e:cpedido pelo delegado de po- pelos juizes e tribunaes. 
~icia; 2", a falta do respectivo auto ; 3o, o facto Foi tudo baldado 
de ser~n1 os indigitados offensores presos nô Suspenso do exercicio do cargo, o Dr. De~ 
dia.,· .seguinte, quando mansa e pacificamente metrio viu-s" privado dos unic?s r.'c11rsos de 
reuniam uma boiada, '!ue pretendiam vender que dispunha., e ness~ etl'!ergenc1a fiz por ell~ · 
na ID!>ta • o que faria pel,J DI'. Mattms Bo s\o~. o que fare1 

Tudo isto constava das peçle autoo.das, qlle por qmuquer collega em id~nticas circum~ 
obtive por certidão e com ellas instrui o re~ sta.ncia.s. 
cllt'SO do ha/Mas-corpus. 

0 juiz de direito Dr. Francisco Leite da C;st:t U~a Voz:- E' digno dos_Oiaiores elogi .. s o 
Belem achava-se de partida para estacorte, procedimtmtodeV. Ex .. (A.p?ia&os.) 
onde tencionava passar as férias da se:uana o Sa. C..!.li.V.U.Ho Rl:Zl!l'Dl!:!- Or.t, si a.pezar 
santa. de ler-se cab~lmen te justific:do, o llr. Demetrio 

Decla.rou-me que não teria duvida em d~mo· foi condemnado, não deve ser muito inveja.vel 
ra~ a viagem, mas que, si as peç~s autoadts o a p_eição do Dr. Martins Bastos, ~endo. d!:>.nte 
convencessem de tentativa de hQmicidio, elle de si o implacavel art. 154 do cod1go CliDJ.llal. 
não dari:L pNvimento.ao ltn;beas-ccrpus. E, depois, que íorçe. mor.ll poderá. ter es~o 

Rede c ti a S. E~. que esse recursJ tinha jus- magistrado para punir os pe1uenos es1uec1· 
tameute por fim garantir a fórma. do processo, mentos dos seus subordinados, qu~ndo elle es
e co:no S. Ex. insistis$e e::n sua opinião, reto:'" quece disp~sições impor~antissimas, como seja a 
qui-lhe que nesse caso iria apressar o inque· do art. 8• da lei de g de Janeiro de i881 1 
rito pois tinha conl'icção de que os indigitados Não posso terminar sem tocar em duas cir
dent~o a~ pouco t~mpo seris.m pOstos em li- cumstmci.s constant~s da publicação do Dr. 
berla.de. Martins· Bas.tos : a primeira é que não _lhe· .fui-

Ao retirar-me, pe~·guntou-me S. Ex. por qus taramconselhos para sanar a falta com ante· 
não tent:.va a. soltura. dos pacientes perante o data; a segunda é que a melhor defesa que elle 
juiz municipal, log:o que fos>em lJOStos á di.,- póde ter pelas censuras que lhe fiz são s.s mani~ 
posição dessa. autondade. festaçõea que tem rec'lbido da camara. mun.ici-

Respondi-lhe que eu tambBm ente~dia poder pal e habitantes de todas as ir~gueziaa d~ s3u 
o juiz municipal mandar· soltar os pac1entes por termo, com excepção de quatro ou cinco de--
ferça do disposto no s.rt. 29 do regulamento saffeiçoados. . 
n. 4824 da 22 de Novembro de 1871, m1s que Quanto á primeira, quero cre: qu~ houve 
nio tinha usado dess 3 meio : 1• porque repa- erro de composição no trecho, como e atá. pu~ 
tava seguro o habeas-aorplis; 2•llorqu~ n_ão co- blicado. 
nb.ecia precedente algum autoru;ando a mtel- Si no municipio de S. José d'El-R~i houvesse 
ligencia c;.ue oh vamos a esse art. 29. - uml só pe~son. que se animasse a aconselhar ao 

S. Ex. citou-me então uma especie occor·ri-ia Dr. Martins l3astos um ·facto dessa ordem, claro 
havia pouco no seU;auditorio, especie de que ell. é que e!le não poderia ma.is uma hora s2'!uer 
não tinh< noticia, por ter estado ~nsente do ser alli magistrado. 
S. João d'EI~Rei alguns meús. 0 s. R. So.uur.S :-Apoiado. 

A' vista ~i~to req_u~ren~e a soltura. dos pl· 
cient~s ao JlllZ mun1c1pal, q~e em um despacho O Sa. CAiwALHO RF.ZENDE :-A magistratura 
be!It fundamentado a. deternunou. é como a espos~ de Cesa.r : nem de leve deve 

Estava, porém, es::ripto que o Dr. Demetrio ser $0.Speitada, e o juiz a quem os jurisdiccio
José Teixeira. devia ser immolado aos éapri~ nados aconselham falsificavÕI!!I e. juiz irremis-
chos da situação. sivelmente perdido. (Muito bem.) 

Quanto a segunda circum.slancia, a camara. é 
O Sa. OtY:XPIO VA.LUDlo :-Apoiado. test~munha de que na. sessão doe i9 desta mez, 
O Sa. G.U\V.I.LB:G REZJCNDE : - Julgando-tle não !Õ prvcurei trat~r com a maior doli()adeza 

·. des~ui.Orado, o d~legado d~ policia solicitou sua o Dr. M&-tins Bastos (apoiadog), como que me 
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occupei eiclnsiv:1.m~n~ da. fult• da a.list~~ent• Ji Vl·m·s S p•es"d t · b·l. d · d ~ ~ u u , r. . r 1 en e, pu 1ca as uaa 
eleitoral no xnunicipio de S. Josó. d'El-Rei. numerosas relações de nomon.çõe5 de officia.es 

Não entrei na. indagaçilo do modo·porqne â de todas a:s g~dw~ões, e ainda ulti:mamen~ 
alli distribuída a justiça. . • . a provincill- do Amazonas foi generosámente 

Pelo neto que eu trouxe ao conhecimento da g-I"a.tificada com uma derrama notavel des~es 
camara, e que o Dr. Martins Bastes confessa postos, senio naturalmen.te 0 titulo unico de 
de ~l.ano, po~er.i elle receber manifestações, recommendação aos que alcançaram tão impor
porem de. mars form~l condemnação ao seu pro- t~ntes fu.vores, e:nb'ra. já bastante d~smora" 
cedimento. (Apoiados.} Usados,. o facto de serem a.migO'l particulares do 

Sinto, Sr- presidente, que não esteja pre- nobre deputado por lá, o meu distincto collega 
sente o meu amigo, o Sr. conselheiro Affonso o Sr. Adri8-no Pimentel. 
I:enna, poi.s, á vista. da public.:~çào do D ... •. Mar-
tmsBastos,.seri.a 0 p:im.eiro a. deüstü.-da. -p:>.lavra O Sa. Aoau.~w PutENTEL:- Não apoiado; 
sobre o meu, requerlmento, concorrend' assim V. E:s:. não os conhece. 
par~ que, quanto ant~s. nos vie's~m a Jinfor- O SR. Escl'<AGNOLLE TAUNAY :-Não de cet·to · 
mações que eu solicitava do governo. mas.· pedi informn~ões ao meu dign'o compa: 
• Não se achando, poréUl, na casa, vou mand:>r nhe1ro de opposição, o Sr. DI"". Passos Miro. nela 
a mesa um outro re'lucrimenta mais simples e _S. Ex. a.fian_çou;-xn~ que foram nomeados· offi.: 
porq':'e, segundo de,:lara. no seu artigo o Dr: Cla.es para distr1ctas, onde nunca houve uma 
Marttm Bastos, o governo já está inforllla.do de só P' Jça da gu~rda nacbna.l. (Riso.) Nunca, 
todas as occnrren.cias. · ouça bem V. E:!: ... 

A publicação do Dr. MartLns Ba~tcs é o sen 0 Sa. ÂllliiANO PnrENTEL: _Não é ex-
ccrpo de delicto, e os direitos do cidadão nãv ac to: 
podem estir_á me;·cê_da$ esquecimentos de quem 
qu.er que S~Je.· (Mu•tu bem! .muito bem!) O Sa. Escl\.\.GNcLLll TAUNAY:-Sinto bem 

Vem á mesl, é lid·, apoiado, e~ tra ern dis· que o meu nobre ccllega não esteja. present~ 
cussão ~ fica _adiado por ter pedido a palavra 0 para confirmar o 'lUe me asseverou. 
Sr. J"osa Ml3."anno, o seguinte requerimento : Creio piamente, i:>r. prellidente, que o no"bre 

« RcqueLro que, por intermcdio dos minis- S1·. ~inistro da justiçl participa desse geito 
terios do imperio ed.ajustiça, 0 governo informe e.spe: ml, que chaf?arel geitinho (riso) pecu
com. ~rgenma qnaes as providencias tomadas lia.r a.o Sr • pres1dente · do conselho, que lhe 
rel~hva~ent e. ::o fac to d_e não. se · havei"" pro. fez a!frontar os sérios 1 em poraas levantados 
c~d1do a rev1sao do ahstamento eleitoral no nesta cas:J. ·e no s~n~do, e o levaram, denois de 
mux:icipio de S. Jo~é ~'El-Rei, pertencente ao bordejar muito, a porto seguro, ondê ftcará. a. 
6• dtstncto da provrneu• de Minas Geraes. gosto,por, alguns mezes p~to menos. Tem, .por-

« Em 25 de Otllubro de i882.- Car,aZho !-ant?, S; E-s:. uma desculpa. ji prompta para 
Re;encle. » J ustiii.car aquelles decretos . 

.Receio, porem, m11ito que no i ntervallo das 
O ~h.· .. E.scragno~le Ta.u.nay :· sessões abandono S. Ex. essa dêEcnlpa de serem 

-Sr. presLilente, eu fa.Itan;~. á verdade si en~ algumas pr~vinciM fronteiras e use á larga 
eobriss~_a.s sympathias especiaes, quo mo' me- dessa. a.t'm:l. Illllllor11~,arma quo foi tão manejada 
recc ha oastante tempo o nobre Sr. ministro da pelos Sra. conselb.etros Da.nta·s e ·Mnfra e que 
justiça, j:l. pelo procedimenLo que teve neota tanto descredita lhes trouÃe. ' 
~!'-sa na corumiasão de ~·erificação do poderes, V· E>:. sabe perfeitamente que hoje um 
Ja como preSidente -dos nos ao.s trabalhos, já, .·posto de officia.l da gu:>rcla. nacional representa 
emfun, no elevado cn.rgo de ministro e com as- pura. e cxchsivamcntc um meio de corrupção 
sento nos conselhos da corôa, man.if~sta.ndo em eleitoral. (Apoiados e não ap,iados.) 
~da_s essas _tantas t'uncçõea tal ou qual impar- Quem pode:i> duvidar! _ 
ctahdade e ISOnçio de espirito, que patenteiam Tiv1 .a ~rova por mim mesmo em um logar 
os seus lo:..es .desejos de subor.:lin:J.r as "convc- ·da. pro~rncta de Santa Catht>!•i.na, alias muito 
nie11cias partida.rias ã~ ger:~es ~ respeitar 08 recommenda.vel pehs immenSa.s belleza.a na
princirios superiores da justiça. e do direito. turaes quo os~1nta, a Lagoa, freguezia. distante 
(Apoiados.} .· do Desterro umls duas leguas. . 

:Mas, Sr. presidente, estas symp~thiss não Pois bem, por occssião do meu passeio elei. 
vão tão longe que não me levem a. descon1iar um tora!, dirigindo-ma a um conservador de longa 
pouco do nobre ministro,ta.nto mais 9-uanto penso data, pcsso:1 de bo:1 familia d:t localidade, em 
·e acho que S. Ex. tcm·sidodexna.s1ado moroso logar·do ap(}io com que eu contava, encontrei 
em tomar algumas providenciM indeclinaveis relutancia e ·má ·vontade em aceitar a.. minha . 
que particularmente lhe pedi em rdaç3o . à pro: ' candidatura. :. · 
vinch que tenho~ honra de re?resenrnr, e que, Não desisti de conse.;-uir o voto daquelle bo-
a bem <ia mor.\lid~de e d:~. decencia espera, mem, qne até então militâra nas fileira$ do par
jà_ ha ~uasi dons mezes, por a.'lucÍias pro- tido conservado7,mas depois soube que elle iria 
·ndenctas- · votar com o partido liberal e o· dizia fr:inca-

Além disto, va.i~e torn~ndo S. Ex- sUspeita mente porque lhe h<t.viam promettido úm posto 
aos meua olhos, poill parece querer renovar de alferes .da; guarda nacional. (Riso.) · 
a vellia·e.celebro questão que tanta·oger:iza ma Era am nomemjà de certa ídade,plc de DJ.ho;; 
eausa e ·tamanho desgosto inelite á·· corôa e a.o é qne devia estar a coberto. da· vanglor1aainha 
pai7:: a tão fallada concessão de postos da guarda de trazer nos punho• a.~ uma. farueta., si é q111 
nacton~L · · ~ Testisse, um galãosi1ho de alferes. 
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Pois elill& homem.·!!.ioo..dllvidou. ir de encontro 
a _'todo o seu .passado debõm pe.rtida.rio,e, imper-o 
tigando-: e todo, declarava a todos : . 

., Não, não voto ago1-a. no Taunay, porq,ue 
vou ser alferes .da. guarda nacional (ríso), tive 
promessas positivae da presidencia . ~ (.Riso e 
apc.rtes.) 

Estou contando um facto que se pa.sso\1 com~ 
migo e deve ter-se. produzido em muitos pontos 
do Brazil. (Apciados.) 

E note-se que o espirito da. loc:Uidade é con
se""ador e nella tem real influencia o meu 
amigo e distiucto c~-~eligionario D )mingos 
Luu da. Costa. · · 

A coadju~o que fomos pedir, e ora na.tara.l 
e logiea em vista do passado da.quelle eleitor, 
foi burlada pela promessa que llie ti?;er:un de 
uns galãosin.h~s de alferes ! Imngine-se o ho
mem coronel! (Riso.) 

O que aconteceu 1 
Vt'tou, como dizia, com os libuaes, e 

afinal, o que à engl'llçado, não obteve o tão sus
pirado posto. (.Riso e apartes.) Ficou logrado . 

Si o nobre _ministro d&; jus~iça. quizer co~~:so
lidar nas filenss do parudo liberal aquelle 1m~ 
portante voto, eu lhe direi particularmentG o 
nom9 desse cidadão, afim q a e o ~ão deite no 
desconsolo em que naturalmente nve. 

O Sn.. A..'1DlLI.DE F1GUE!l1...l.. :-E o gove~no 
tem obrigação de desempenhar a sua palavra. 
(Riso.) 

O Stt. Escs.MiNOLLE f~cr~AY :-Apoiado ; 6 
caso bastante grava. (Riso e apal·tes.) · 

Mas, senhores, eis 11ra.zão por que os decretos . 
de riome~ção de tantos officiaes para o l;lio 
Grande do Sol e Amazonas já me puzeram de 
sobre aviso, principalmente depois que foi ropel
lido pela maiol'ia. desta casa e o governo 'o b31lo 
e auspicioso projecto aprcsenhdo p2lo honrado 
deputado por Sergipe que, no m·eu modo de 
~~ensar, foi positi vamente desfeit~ado. (j\f ui tos 
»<<o apoiados.) S. Ex. com verdadeira. elo
quencia. fnndameuto11 um projecto de indiscu
tíveis e ·sãs con:;e~uencias para a ragene~ação 
dos costumes publicos, e entretanto, por empe
nho dos seus melhores amigos, ficou em 11ma 
posição bastante desag~adavel. (Não apoiados.) 
S. Es:. aliás teve uma idóa feli>: quando nos 
fallo"- nos carneiros empalhados. Ficarã a lclll
brauça. da.quelle engodo - para: signifi.e~~r :~.s 
s•·andes.mysti:ficações de que ser.< victima ost~ 
paiz. (Nlõo apoiados.) . 

Veremos, senhores, veremos t ( Ha muitos 
apartes .) · .- . 

Agora, Sr. pre~idente, tenho q 11e me referir i 
mo1·osid~de com que o nobre ministro dll. justiça. 
vai ~diàndo a solução de uma reclamação minha 
da. maior jlll!tiça, e que envolve até questão 
muito elevada de :no!'alida.de. Já. se passaram 
quasi dous mezes e até ago1·a nada resolveu 
S. E3:. Contarei o caso á carnarJ. e ella que 
jqlgue. - · 

O presidente interino da provincis de Santa 
Catharina, antecessor do Sr. Gonçalves Cha
ves,. actu .Im:ente na presidencia, teve a. triste 

· e~mgem de ía:-e;,noa ulti111os dias de aua. inqua
liftcavel adminlSU'nção, uma nomeação pe.ra a 

comar~ de Lagea, que provocou·;dndignaçio 
geral de IJU&IlloS homens serioe ha. naquella Jo. 
calidade. · 

· Nomeou promotor publico a. um individo cha.- ' · 
mado Pedro José Leit'3 Junior, que tinha CUill• 
prido sentença. e que em i879 fóra. demittido 
pelo Sr . .Almeida e Oliveira por crime provado 
de prevaricação. 

ALGuj.:s Sas. DEPUTADOS : - Na verda.da é 
sério. 

O SB.- EsctU.GNoiLE TA.UN.i.Y :-Acha-ae pre
sente o nobN deputado que lavrou a.quella de
misalo e S. Ex. confirmará o que ac~bo de 
dizer. Appello pa.ra. a sua memoria., ~ue Re~ 
duvida não se recusarà a da.r força e apolo 11.& ml-
Dhas palavras. -

O SR. AurEinA E 0LivEmA:- De quem 
íalla V. Ex.? 

O Sn. E sc!lAGNoLLE TAUN.A.Y : -De Pedro 
Leit.e Junior, demittido por V. Ex. de promo
tor publico de Lages, po1· ser indigno de oc
eupar aquelle ca.rgo. 

O nobre Sr. Almeida o Oliveil'll, senhores, 
com aquello. seriedade de caracter g_ ue o distin
gaill na presidencia. de Santa Catlia.rina, onde 
deixou de ai honrosas recordações, !!cãO trepido.u . 
em demittir esse homem. Pois bem; o Sr. LI
vramento, vice-presidente da. província, no· 
me ou-o ha poucos mezes novamente .para aqualle 
mesmo logar, quando :únda pesavam sobre elle 
as mesmas accusa.ções e f,lctos qo.e o levaram :l. 
posição de réo. _ . . . 
Dirigi~me ao nobre Sr. nun1stro d::>.Justíça, 

padindo-lhe a. unica providencia. que ha a tomar •. 
· Fiz Yer a S. Ex. q_ue esse individuo jà cum
prira umn senten~.a confirmada pela relação da. 
cõrte, por ter recebido 50$· ou mais como ltma.
nuenseda. secreta.ri3 milits.r, para fulsific:.r uns 
papeii, quo posteriormente e em i879 fõra de
mi.ttido a bem da mora.lid~de publica pelo digno 
Sr. Dr. Almeida e Oliveira, sendo, portanLo, 
necessario que, quanto antes, se lavrasse sua. 
demissão, afim de não dei:ur psrigar os inte
resses da justiça. publicn c a dignitla.do do ·fóro 
brazileiro. : 

Parece, infelizmente, que elle e sustentado 
pelo; intitul~dos chefes do partido liberal da. 
província que repres~nto, os quaes, no caso 
vertente, deí:mm bem claro o empenho em mau
ter em cargos do tamanha. responsabilidade 
sycophantas da.quella especic. =-

Na. a.ssemblêa provincial, em 1880, um doa de
putldos, aliás liberal e~ trema<Io. o Sr. Alcino 
de Flll'ias, gennnciou actos gravissimos que pe• 
sa"Vam sobre esse promotor publico, apresen
ta.ndo ·as provas de novas prevaricações • .Aliás 
está. na. regra do cesteiro que faz um cesto. 
Mas ahi a quantia subira. de impoNancis..A prin
cipio o homem contentara-se com 60 ou 70$000 ; 
da sego.nda vez C!:tigiu 300$ e os. obteve, se
gando a.ffirlllll.va. aquelle membro da. assembléa 
provincial. Verdade é qae ·o trabalho foi tam~ 
bem maio~:: e de maiores conaequeneias. -
.. O~. Sr . presidente, em vis~ de _.fa,ctoa ~o 
sérios; passados na. admmistração· liberal·e por 
el!a jo.lgados, ficando, portanto, perfeita.meDte 
isentos de ljna.lquer suspeição partidaria; não 
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1ili q_ue ~uvida po-. tel" o a.et~ presidente da. • P~is, senhores, ainda hoje ~ ssserilbléa pro
provmcta., o Sr;·Dr. Gonçalves Chaves, -em de&- vtnetal fazemala.rãe dappp03lç!o que moveram 
fazer. o a.cto do seu· antecessor~ tirando a. pro-; . a e•se digno p~eaidente • .. · . . · .·. 
motoria. puoliea dae llião$ de um i.Ddividuo . que A i2 de Outubro corrente, o Sr. Ramo•, em 

. têm contra si tão IIlll.US antecedentes. . · · .D_Ome dos S6Q8 collega.s, dizia O seguinte (~§).: 
·Quando S. Ex. P'-rtiu ~a.ra Sa.nta. Catbarina, · cNôsfu;emoaopposiçãoa.o prendente' Almeid& 

eu lhe fiz ver tudo qua.nto· ba.Via. em relação a Ol" • · · 
essll. quesfão; que eonatitue'1llll vex·\me moral ' e tvetra:s., o q1.le provocou o seg"1lin.te aparte· 
.,..,._ co -· de Lag E' "mpo• - el q e do Dr. Bayma; que é l21ll .homem· distincto e r-•- a. ma..~ es. 1 QslV u · alid d · 
S. Ex. sustente e$se acto. E .entretanto estio CUJas qu , .. a 9~ nota.vel8 conheço de perto, bem 

como o meu collega. :. ae passando os di.al!, as semanas, .os mezes e elle 
e.stã. de pé. AcreditD que ha grande constrangi- ·. O Sa ~ ALVBID.\. OLIVEIRA : -Muito apoiado •. 
mento no espírito do pre&ideQte.Dizem.-me todos O Sa. EBC!UGNOLLE. TA.UNA.Y : - , • • o que 
gue é um homem integro (t;Poiados) um eteel- levou o D.r~ Baymaa dizer: <~<Fizéra.m opposiçlo , 
lente caracter. (Apoiados.) qua.ndo o ministerio Sininibli ágonisava . ., 

O Sa. AFFONSO · Cnso J UNIOR : - Es~ no . o. Sa. AU~J~II>A OttnlllA ·:...:E ató já. _tinha. 
thutro dos aeonteci,.,entos e julga-os melhor · calüdo. . . . 
do que nós. .(Apoiados.) · 

O Sa. EsCIUGNOLLE TAON.!.Y : .- Mas,. se-
. O Sl\. EsCB.A.G!IoLLE T<~.UNAY :-M:Is eu ap- n.horea, seguiu-se o de.embargador Rodrigues 

pello ps.ra o nosso distincto collega o Sr. Al- Cb.a.ves. que 05 ta.es chefes no.n.ca. vlra!Il com 
m eida e Oliveira, qu& tambem esteV& na. mesma bons olhos 0 com· 0 :qual não -abriram luta. 
pOai.ção, que o Sr. Chaves, no \bea.tro dos acon- forma.!, porque era. época de eleição. . 
tecinu•ntos e perfeit.amente conl!.ece oa tãetos. Não podiam di.afarç.u- 0 seu dosgQsto e abor
S. Ex; conserva-se callido • . O i eu silençio é. reclmento por não verem aquelle magistrado 
muito significativo,. ê a con:firmaçil> de ·tudo usar dos meios violentos e ·pouco dignos de que 
quanto digo. (Apoiados.) O juiz de direito. da a. assembléa provincial armara a presidencia 
<:omarca de Lages mostrou-se muito desgostoso para 0 pleito eleitoral, por exemplo, entre ou
eom a nomeaçil> da.quelle infiel auxiliar ·e . tros, a.utorisal"ão p3ra remover os professores 
V. Ex. sabe que por aviso. Ultimo do ._J;r;>inistl'o publicos de umas pa~a outras escolas ssm·at
da justiça .a iuterferencia. do j'liz de direitD .nDB ~ · - di · d · 
nome. a•ões_de promotores nublicos é. recom. i:ne- · tencao a. categ-o~J.a, concurro, · rettos a qtn· 

Y ~ ridos, consa alguma. Um escandalo emfim I· 
aa:;im, pois, t~nb.o bons f~nd~entos J.lll.~~ UliA. voz :-Pareca incrível. 
acreditar que o Sr. ·Gonqálves Clul.Ves.'. está O Sa. EscRAGNOLLE TAUNAY :-De. facto, 
muitc con~;tr:mgí<io; estáve;w.do e deve .s~nt~-ae_ maa é a. pura. :verda.d~ . Os ta.es chefes do parti
mesmo desgostoso com a preasll:o q1.1e sobre elle ·do liberal de)Santa Ca.tbarina só estão satisfeitos 
procul'a.m exercer os intitulados cllefe libera.es. quári.do occupa a preside,.cia. um -vice•presi
{.Apoiados e nao apoiados) • . Mas, : entio -rea- ·dentei!lterino,prompto parapra.ticar-osmaiorea 
pondam-me : Ha do1.1s prismas lla.ra a apreciação desmandos, do quilate deste, a nomeação de· iun 
dos me'31llos factDs, ante a cona1deraçio de do11J . individuo 9ue .est:i. no caso. de s~r réo ~ ~unca 

~· --·nornens ignabn1!nte·· ·hGn.esws·; ·um para · o Sr . promover JnBtlçaem-nome-da lel8-do dtr~·tO. · .. · 
Almei~ e Oliveira e outro para. o Sr. Gonçalves . 
Ch.aves.1 . Ha na. pro!'~cia muitos ~i'beraes sinceros e 

honestos, , dzgnos do respezto ·de todos ; mas 
() Sa. ABELA.a'OO DE BRITo : - Ahi. deve haver estes -vivem debaixo da. pressão de politicões, 

engano· . , . que desacreditam o la.do a que dizem pertencer, 
() Sn.. E6C!ú.G~OLLE T..:.ON.U : - NãO :ba neu- visando sô á pr-atica do :lbuso· e atropellando os 

• b.um. · Aliàs os ~!'as chefes do partido liber:.l de legitim.os interesses de todo11, con!;ubsta.uciados 
Santa Catharin&, acolheram com muito pouea na observancia dos princípios da. .moralidade. 
satisfação aquelle dign.o mag:is~ra.do. E,V. J:lx ., Peço,porta.nto,insta.Atemente M nobre Sr: mi
meu nobre collega, niio queira identiiiear-se IJ.istro da justiça que preste atten<;ão ás minhas 
muito com elle e por uma razão muito sinlplea, palavras~ 
é que Be arrependeria. (Apartes.) .Fique V. Ex. E ' impossivel que con tinue o escandaio que 
sal:)endo que esses chefes fizeram a mais séria vic~ime: .a comar~_de Lnges,estando _a promoçio 
opposição aos presidentes honestos de feição li- de. J USti~,a pubhca antregua a. UJ:Il homem m
bera.l. O distincto Sr. Lourenço de Albuquerque, ·digno de occupa~ semelh~>nte cargo, tão ch.eio 
b.~je ministro de estrangeiros e agora aqui pre- de responsn.bilidad~ e que a ta.nto obriga. 
sente; so:tl'reu a maiS viva e positiva guerra; por Ainda mais: chamo a aUenção de"· S . E4 para 
não ~1.1erer dobrar a cerviz a imposiç~ea inata.- os factos· que se estll:o passando em outros pontDs 
ravelB; Tenho aqui os Annaes da assembléa. da província. 
provincial em que · alguns . desses . Uberaes lia. . Tenho aqui informa~ões fidedignas de .aão 
-vangloriam dessa luta. aberta çom S. E:x., que :pe~quena~ desordens_lU\s 'noras occupadas pof 
aoube comtudo_adminilltra.r a provinda ·de _:ma~: Jutzes letgos. -. 
neira tãO honrosa para si como pa.ra o partido ·. Tem havido até grande pancadaria, feliz
a .que·pertence. (.Apoiado8') · · , · .. ,_. .. ment~ no seio do partido (riso) e entre pessoas 

· $nccedeu-lhe tia-cadeira. presidencial o Sr'. - que se dizem. qua.li:ficada.s. . - . . · . 
. Almeida e Oliveira que ta.mbem se portou· digna-· ·· .· Na. tilla de J>araty. foi esbofete!'do em ple~ 
monte, e, como eu i i declarei, :deixou muito bom aod.iencia ' o juiz municipal; e qn&ndo o· es
nollie : ·em S&nta Qatluu-ina. cri vão ia. prender'o aggressor, não o pôde fazer_ 

v. v. 71 
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porq ue,Manoel.Soarus· e .Joaquim ·Soa.res, .ambos 
liberaes, ac_isto.se.oppuzeram. . . . . · 

Em Joinville o promõtor · publico pul(ou .por 
uma .cadeira ,pa.ra dar em: ·:Mignel ·Soares. E 
outr.OS e OUU'OL9ão OS;.factos.que não Jeio, cpe
quenos.assim vistos de longe, mas muito serios 
nas localidades em qtte o~correm. Já me entendi 
com·S. Elt. ácerc:~. da perseguição movida a.· 
cous~rvadores · dllo fregu.ezia. do Sahy pelo pro
motor <le S. Francisco, fuão Valentim, homem 
reconhecidamente atrabiliario, Illll.s nao vi q11e 
providencia:s. toinon. 

.Por tudo isto esto11. auto'rizado 11. pedir ao 
npbte Sr. ministJ.~o qu9 indague de todas essas 
occ.llrreneia.s.; verifique a vGracidade dellas, . e 
proceda como distribuidot• supremo-e e:~:acto da. 
justiça.. 

Não conainta, sobretudo que como pr.:>motor 
publico ile La.ges,continue ttm criminoso, nomea
do por um vice-prceaidente que usou .de algun> 
dias de transitoria a.dministra.~ão para .unica
mente .dar côpi& do seu espirito'violento, apai
xonado, desrespeita.dor. das leis e levado, não 
pela. paixão partidaria, mag ·pelo desejo ·de 
ganhar e coneei'Var as boa.s graças d~ grupo a. 
que ~rtence e .no qua.J. aliàs sempre represen
tou .papel ·s3cundario. 

·E' o que tinha a dizer. (ilf ui to bem; muito 
bem..) 

ORDEM DO DIA 

« Prolongamento di· estrnda de ferro <H. Pe
doo li, como na. propoat:a, incluindo-se.600:000$. 
para. o .ramal de Ouro· Prª-to, 4;500:000$000. '" 

Em .3& di5~nsslo, a. commissão ·d3 . orçamento 
propüz uma alt9raoão a est<l pn.ra.gnpho, 
apresentando emenda mds o:t menos ·nas
' tes tennos : c Diga-s-l incluinde· o ramal 
para Ouro-Preto (mas sem daterminar:qu:mtia) 
~.500:000$000. . 

·E sendo a.pprova.do. esta. emenda..a•commi<são 
de red1cção, quando teve de rêdigir· o •projecto 
para. ser r~mettido •ao senado, redigiu-o de 
accórdo com o .vencido, do seguinte· mali.o 
(lontto): Prolong"mcnto·cta E.··F. D. P;ll. 
como nrL proposta, incluindo-se. a co t~stntc

• ÇÜO do ram!!l deDuro Pteto,.4.500:000$000. 
Era isto o quo se tinha. vencido na ca-· 

.ma.ra, 

O Sa. Al'Fo:o:so C.E{.SO JuNIOR:: -E'verdade ; 
apoiado. 

o SR. MxrrA :M.tCHADO di:z. qne e notavel 
. que, sendo enviado deste modo o·projecto· ao·se-.· 
nado,. sem se determinar qu~ntia, :fic:~;ndo, por
~~nto, á. discriçlo do· governo· o !J:Uantum que 
s~ devia distr.J.hir dll. verba ·pal'a o· Tamai'de· 
Ouro-Preto, sem que fos9e e.;te pangra.pbo 
emendado ·p3la segunda casa:dojlarlamento, S.j):
pareç~ de novo· desÍS'nada a quota.·de 60:000$ 
quede pois se transformou:oútra yez em601Y.OOO$ 
em ·vista das reclamações-e correcções. Alii e 
que está o·ponto da questão. Approvado o pro-

O Sr. JUat.ta Macha~o.(i• secre- :jecto de orçamento do ministerio .da ag-cicill
tario; pel.a ordem) lendo hojll o Diario 0/ficiaZ, ' tura pelo senado e ·conti11ua;ndo · ·esta cam3.ra. 
deparon. com uma explicação dada no senado nos seus trabalhos, ·teve de remetter·ao senado 
pélo illustr~d • aecretari o daquella camara, ~en · :o prnjei:to de orçamento d 't 'despe•:t do·minh· 
amigo e distio.cto comprovineia;no, · o Sr •. ·Cruz : terio da. fir.zenda ; e com ·oste ·projecto foram 
Machado, em ·relaÇão a'um·engano que se·en- :ta.mbem·remettidaso.stabellas apresenta.d:s11ela 
contra na tabella C, na parti que·se refére·ao· ;commissão de or~am~nto. O thesouro, que·au
eredito es.[lecial·para. o. prolon.ga.men.to da es- xilia;· como se sabe, a commisião d~ orça-monto. 

-~ =trada·de fer~o l},·P.edro li. · nestes trabalhos, 'Íoi quem ·preparou a.s.tab2lha· 
DeprehendG-se d&s pa.J.avra11 daquelle illuslre :e a11. forneceu·á commissão pat'J. s~rem apre,

senador que .. o ·err.o. tinha partido· da.·scc~et!M'ia ,sentadas à eMa, que, approvando-as englol:l~
desta canura, e ·:O:ão da secretada do. sanado, · damente sen: emen.d.u, a secretari11. .copiou-as 
co.no :lhe parece·t~:r ·o o:ador affirmado quando para serem remettídas,!'.o senado. Na··tabella,C, 
teve occasião de. f&llar sobre tal assumpto pe- cujo nutogr<>pho orizi,nal o orador mosLra., .erga. 
rante·.asta cama:r11.. .n.izada e eacript~ por empregados-do .thesouro 

Tratando, ··porém,.· de estudar com·ma.is cui-: e não.por nellhum empregado daa secretarias 
dado todas as circumst~ncias que:se prendem desta camara ou do sJnado, le-se.o.s~guinte: 
ao ponto que tinha,d·ldologar·ao·enga .. no, veri- ;CJonstntcçao drt. E. F. D. P. LI, inc>Lttimdo 
ficou o seguinte, que julga de s9u·dever levar ·60:000$ para o ramaZ de Ouro Prsto. "'"'" 
ao conheoinlento da camara, mesmo para jnsti- 4.500:000$000 • 

.. ficar-se de t<Jr, a.in:la que indirectamente, in- Esta tabella., apprsvada .pala camara.; foi· 
·culpado,& secrate.ria. do senado por uma.falta copiada ipsis 'llerbis pcla.s~cretaria e.remettida 
que ell:\ não commotteu. O .faoto é interes- com o orçamento da. des1Je29. do mini>terio da 
sa.·nte e deseja que fique con5ignado. fazenda. ao sena.do. Por consequeneia, por este . . 

Quanio se discutiu nesta. caaa o orçamento ·erro nem é responsa.vel a secret:lriacda camâ.ra 
do ministerio da agricultura em 2" discussão, nem a secretaria.·do senado; foi um.ongan.o de 
o .nobre deputado, .. o Sr. Candido d~ Gliveira,. quem organizou as t;J.bellas que a commissão 
apresentou uma emenda. conce~ida nos·termos apresentou. 
seguintes.: Foi engano, entretanto, que alterou.a.di3po-
. c: Diga-se-Estrad:l. de ferro D. Pedro ll, sição l~gislativa •. Acamara.nãolimitou qua.JJ.tia, 

incluindo 600:000$ para o rama.lae OuroPrew, .deixou ao arbitrü do ,gov:erno .. distra.hir.o. que 
4.500:000$000. " :julgasse conve11.iente daquel!a v.erba. ,paxa .o . 
. E•ta emenda foi a.pprovada em 2& ti.iscussão, r:tmal de Ouro !."reto, e o sena<b, .não" eman

e em vista. disso a commissão de .or~amento, dando est<l paragrapho. .ó .. claro que.&Ceitou-o 
. qua_DJ!o·redigiu o projecto para s~ discussão, como o tinha.:v-otado .·e5ta ca.mara ;:en~.eta.nto, 

redtgl!Hl deste modo, ·quant<> á. esta. ,parte o -engano do organisádor .da tabella C deu··.em 
·(lendo).: · resultado que se alterB:B>e desB)· modo .a von-. 
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tade·da. ea.mara, que e~. nli.o marear quantia 
para. •er applieada âquelle ·· rama!,.deixando·ae 
governo•liberdade de,a:.designu. '· · 

Collocada.. a~ sim, a questão: no<seu verdaJeiro 
t.lrreno,. espera. o orador: que. nenb..u.m:J. duv.ida 
restará no es~irito:da. easac,. qne· hoje: pó de: con. 
vencer-se. de que: :nem. a .·secretaria.: daata..ea~ 
marn., nem. a do senado· pó':iem.· ser reepon~ 
aabilieàda.s·pelo erro das· ta.bellas orga.nizad~s 
pelo tbesouro, apresentadas· pela ·com missão, 
approvadas po1• esta cama.ra.·integra.lmento, sem 
emenàas·ou:.alteraçoes, 

ta-. 000:000$;. e: que: ainda.: não tinham..tidicúii~ 
principio •de 2• diaeUB$ãO;c como: emendlf· ao pro
jacto' n. f90. :(nm credito do ministerio·d·o .im.-. 
perio) que:jà·eetava.. em fim .de '3"· ·disclll!do~ 
Declaramos- autt-osim· ter 'votado'• ·con:tra. o· en.o 
c.erra.mento: d:l. diÍ!cuaio•desaa: emendá. 

Sala. das sessões, em 25 de Outubro. ded882; 
-.Duque Estrada· Teix~ra. _.. Gem iniano· B. 
0 .. de Goes .-Naseimtmto PorteLla.- To:t'
guimo de,Souza..-Passos Mi•·ant:la.--Rego 
Barros. -·CamJalho· Rezende. -Fernandes 
cle1 O~i 'lleira.--c osta .. Pinto.- Alfredo C'h.aiJes~. 
- Soares.-Al'llaro Caminlia.- EscragnolZe 

O Sr.. Bodrig~u.es.Peb.:oto re" Taunay.- Ct"te:; Gquvêa.- T. :Henriques· .. 
quer· inversão da ordem do dia. para que o pro- A. S. Carneiro da Cunha.- Olympio. Val
jecto. ·n.. 245 entro era dillcussão depoill d:ul larl<To.- A. Fi'gueira. 
emendas do ~enaa.o .S()bre a r.eceita e. sabre os Discnssão unica. das emendas do senado ao 
creditas·.. · or~a.mento da receita. 

E' approvaào o requerimento. O Sl\. Jos.B. MARIANNO· (pela. 'ordem) requer 
O· @~. .Tosé :M':arianno requer que & discussão das emendas seja feita. eaglo

para. que a. mesa fique au·toriz:>da. n nomear· a badamente. 
c.ommislllo indicada no requerimento do Sr. Joa.- E' approvado. 
~~~n.varGa, <lua foi a.pprovado na sessão de O·S:r~ A.nd.ra.deFigu:eiradeeb.

Posto n voto e 0 reqMrim ~nto, é approVàda. ra que a votaç!ta· que acaba .de ter lagar deveria 
convelleel-o·dacinutilidade do riue vai expor i 

O' Sn. PnES!DE:STE nomeio para dita cammia- camara. (A-poiados.) 
~l!o os 80S1lintaa Sra. ·Francisco Belisa.rio, E.evidentementa·a.-cal!lara'· não•quer discutir 
Be1err.l Cavalcanti,. Alfredo Chave3, .. Aifonso os assumptas: ·tta.zidos· ao seu conhecimeato\ 
CelSo Jllllior e Pra.do.PiaienteT ·prescinde da. critica dos actas do governo e da 

Continlh a discussão do projecto n. i90, fisca.üz:.ção. 9.ue a. ~ustituição lhe, inc~be 
credito ao müiisterio áo, imperio,.com..a.. emenda sobre :os.creditos:pedidQa. -llelo governo; na J.ID.-

apresentada,pelo Si'.Ji!artim F.ranc.iseo. · portancia.ile cenca..ded.20.000:000$000. 
o··~··· JosÉ· MAoRuNNa.orequer oce11cerra.mento> Lige; .. a: denda. jmporta.D.cia a.os creditos- da. 

. co:cporaç.ã<j.de q_ue·fuz parte,. e po~ isa<dhe·per" 
E' a.pprova:do o-requeri:inento... mi'ttirã,o.seus, coll'ega.s.que tome a.Iiberdad"' de 
·O· Sr. Eec:r.aguoUe Taunay pondera-r qu.e j;l.mais vin.fa<lto identico âquelle 

(pe~c ordem:}:reelamac con:tr"' o: facto d'ec serem a. qu.e: acaba •de,assistir .. (Apoiados.) 
apr.eaen:ta:do~como· emen.drun<>· projecto 11, HIO • SãO ~ ~nollide 17 cred1~s ~presanta.dos 
diverros creditos quec·:nem' en·tramm•em ·2• dis'- a.. con111deraçao. ~O· corpo leg1sla-ttvo dnrante 
c:aadQ.·O· projooto·-W.ve.âiscussão··regll!lll'l'~S' um11 longa sessao de ~O .mez?s• os quaes com
ilio·os' creditos a.que 'S!l' r~fere· .. -E' ·necessanõ· ·prehedel!l· ~os o~ mm~stei'los. 
que;.ll.io. se forme um prec2den•te ·desta ordem. ..Est.es. ·credito~, .sao·. sup:elementares,. extraor-

. . . . . . dina.rros e es1re·c1aes; ~ontem somma.s de toda a o_ Sic -~l:B!Dl:NTII: declara. que· os credttos importancia. desie i'2·:ooo:oo()$ a.té 9:000:000$, 
serao r.edig:tdos em sepa.raaos. e referem-se a; nada IIienos de i1 e~ereieios 

O Sa.A~BRADE Fmu:mnu :-Devem·. ser dis- de>ne f870-i87f ata ao exercício vigente, e 
catidossepl!.'rada.mente. para o qual se· p_ed'em: creditas supplementares 

(')·!;R. PaJ:S!DENnJ: -A discussão do pro- par tdespeza. a.~da ~orren~s. . . 
jecto'fehmcel'l'lldl\ bem como·da1! emendkll. . Ih,· portanto; ~~o: var1edade, ~ era_mdlS-

Postos em' -votaçio' sãQ approvados o! se'- pe~v6L que-a. cr.1tica..M corpo l~g'lslattvo re
guin tes projeetos apr~ sentados-como .. emen.d3s; ~21ee ·sobre: .caaa:11III desses: credttos; 
pelo Sr. Ma.rtim Franeiseo•: . N.ao se trat8:. · unLCameute do· cumprtmento do. 

Projectosns. fia', H9; 120; t~l, '1:48, i'50; reg=:e~· :da,; ca~a~ t~ats.-se <Jg exe~ução da 
239· '240 246 247 26i' 262 e 270 d(d.882 ·e Coll.Btituiçào,.-que:.fo• tão-cautelosa q'lle ~eMrto 
31f.'.de ilrnt ' ' ' . não• eutl!egoll •llO' Olvido o·· proC&SSO' da discussão 

(Estesprojectoe·forampuhlicados· em: resumo ~ p;opostaa que o governo traz ao corpol6'--
na:-sea~o.di!23do• eorrente·;) . , . g'm~.: . -~. . 

E' reJettada' a· emenda do' Sr .. A:ffanm· Penns. ~· o .• que .fu:estes .. excl!"me. o orado~.. . . 
E' a·pprovado 0 project(hrom· as -emenda'!!; J.?lBCut~am-se estt!s ·el'ed~to~,.o do =n•s~euo 

aendo tudo remeLtido á· commiimão d . :redl!.c - do llllper:r<>aehaw.-ae. em 3 dlScusdO e pres~es 
. . . • . 6 çao. . a. sel'.adopta.do,..e, aiiu:a;1,- por UIU!J. emenda lll-· 
Vem á m,esa. a. . •egmnte censid.el:llrla;, q.ue· to.da: será. n>enos emenda ao 

projec~: ttue•se discwa:.(;xpoiados), reuniram-
DeckJ.r.açéE' de .voto -lhe· narla :menos. a e·. i-a creditos; que o .go

v-erno pedW. 'duránte' o decurso do ~rpo legia• 
brtivO'pefugdiffilrentés:mil!isterios., ·denatnreu 
a ana:is.: ditfeJ:elllte e. por sammas· as· m:ais di.
versacs: : 

Declau~. ter votado con.tra. ca.. ãpreseata~ 
de• deieseis .creditos de diveraos· :mi,uiater.io!k e 
di:versá natureza,. eobre. desp.ezas àaperio.res.a 
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Para .tirar todo o motivo de adiniraçl'o-a esta elle nlio póde echoa.r, não póde ter · resultados· 
obra. <le prudencia pm:lamentar; . aind:~. houve "pmtic001, -porque nio póde ser oonfirmado .ou 
ama voz· da maioria que se lembrasse de r e- reetificado pelas informa.ções do governo. 
querer o encerramento logo que . ·semellui.nte O nobre ministro da Í!lzenda., que collaborott 
emenda foi apre&entsda, o .'lua se -nõ:o deu, nio com a ca.mara no projecto da.-réceita., vai· ac. 
po1· falta. de intençãoda. maioria, mas pelo facto senado e cóneorda. com as innumeras mutila
de não haver numero. · •· . ções qu'l aquella ca.mara. julgou conveniente 

Declara que a emenda a.o eredito do minis- fazer ao trabalho primitivo, e S. Ex • .não vem 
tel"iO \\lo inll?erio sô podia consistir em substi~ dizer · á ce.ma.ra. · ns razões por que foi forçado a . 
tuir este projacto, addital-o ou restringil- o ; concordar com essas mutilações. · '· .--;-· 
nunca, porem, para a.ccrescentar-lho i6 cre- · A ca.ma.ra. bem ou mal entendeu que. devia 
ditos tara , fins ditrerentes, ll&ra serviços di· ·dotar diversos ramos do serviço.publico com as 
versos e em virtude de creditas de outra natu~ providencias que conSag'!GU em s~us a.d~itivos. 
reza. o·· senado, .desapiedadamente ·supprimlu .. uma 
· · A discusaão foi, portanto, abll.fada. e o. Consti- des~s prov1dencías, separo11 oull'aa, ·. saerifico11 

. tuição viola.da. no processo que ella designa todas, e o governo nao vem dizer quaea os mo-
d d d tivos por que teve de convencer-se pela.s razões 

quan o se trata as proposta. o governo pe- do llt nado ou de e&pitulardis_· nte dest~ propoeito 
rante a c:unara, perque credito houve qne 

•A ~- t r da oomlll.l' · ·"'o com de mutilação. ' · . nem ~meu- eve parece """ • E' isto porventura signal de consideração 
petento . p&l'a com a. c~mar& 1 E' porventur& indifi"erente 

Mas não foi unicamente_ a Constituição e o a.o governo a. discussão desta. mataria. na ca
regim.ento da ca.ma.ra que não podiam tolerat· mara 1 
semelhante . a.lvit['e de emendar o projecto em Não lhe incumbia, ao contrario, o deyer 11elo 

··mscus.são, foi prineips.lménte o regimen par· ·regimento de vir assistir a_ este debate, que 
lamentar que se violou com o prooedimento in- corresponde ao segundo da sua pr oposta. apre
consi.derado da. votação da. emenda (apoiados)., 6euta.da. primitivamente~ . A meaa porventura 
regimen· que esta camara. mais do que nenhuma não compriu o dever regimental de avusa.r o !lO
oatra corporação do Estado tem o dever_ de bre:ministro da.fa~enda. plU'a vir assil;ür a.~ste 
zel:l.r. debate~ Não ha. para e:t:Plicar a a.uaeueia· do 

·· ·E quando assiln procedêmos por ventura -po- governo senão o menospreço· qne alie tem 'pela 
demos ligar qualquer importancia áftsey.lização camara doa Srs. deputados. · 
dos actos do podel' executivo, ter conseieD.cia. O niinisterio actllal -fez bem em arvorar a 
do voto que damos, ter ao menos oonheciroento bandeira do partido liberal, porque tem· dado 
das :numerosas verbas descripta.s nos dilferen- uma nova. prova diL sinceridade com que compre· 
te~ pedido~ de creditos que acolhemos sem dis- hende esse programma. 
cussilo, pergo.nta o oradOr. Podemos exigir do A verdade do orçamento, a tb.eoria de que o 
governo do paiz respeito ás nossu deliberações minist~rio é uma commisaão do [':J.mo tempera
tomar-lhe contas, censurar-lhe os abusos, cor~ rio do cor:!?.~ legislativo, o principio cardeal da: 
rigk- lhe a prepotencia '? Pór certo que nio. respo_nsa.bihds.de do. governo por .todos os actoa 

... ,-. -- ... --,·-~-- ··- -·- :-.:.=- ~ -- · ·dos--dtfl:~rent~··poderes, .me4mo do moderador, 
Quebrar_.~ma ua <nscus~o com :re!açao a todas estas theorias que or nam a.quelle pro-

assumptos de:sta. ord~m, eqwy~.l~. a. subscr&ver- gramm&-aeabam de ser na ;pratie& perfeita
m~!l a D?s:'a. mcapae1~a.de, eqiDvale a lllD verda- mente acompanhadas pelo ga.bmete a.ctua.l. 
deuo su1<:1dio • (Apo&exdos ·) . Citará apenaa ttea fa.ctos, dos q naes a àituaçãô 

E del?OlS, factos :ecentes do gabmete ~ sio liberal assume a sua inteira. responsabilidade, 
de natur?~ a medirmos o grau d.e co:as1de!'9.- porque não reclamOu e não teye a hombridade 
çio que ~a v~os merecendo aG podei." oxecut.ivo ae :reagir contra ell61J, factos pelos qua.es se 
do n~ss~·palz · . prova o profundo meno&preço . que o POder 

Va1 e1tar alguns desses factos, não porque execlllivo attribue não só á camara dos depu
pretenda com elles chocar 3: susceptibilidade lados como as vozes mais autorizad!!,! e compe
da camara, ou possam. aprove1ta.r par a. o resul- tentes do senado. 
tado pr~ico .de ~ vo~aç~o, des?-e que a_ ca.- E• sabido que entre os innumeros c.redi!Os 
m~ nao liga. l!llportancu à dlBCussâ:o ; tem, que o governo solicitou do _poder legu;l:l.ttvo 
porem, como .membro da ca.mare., uma response.- ügurava.m dous autorizaJl,do despeza.s para a 
bilidáde que lhe cabe zelar, e procurará fazal~ observação da passagem de Venus pelo disco 
para r esalval-a. . solar, no mez de Dezembro.' A camara votou-oa 

Reuov:l. a censura. que tinha feito. O geverno dous projectos, co=ettendo até a. mesma irra
aprecia já. em tão,.alto g-rau as deliberações ds. gularidade que acaba. de commetter em rela~o 
camara que deixa. vasias as cadeiras durante aos outros creditas, isto é, englobando-os. 
discussões importantes, como aquellA -de que a~ O senado, porem, enteolleu. que . 116 ·aa'l'ia 
~rata . Trata-se de emendas d? se~o ao pro- conceder credito para as despnas com a ob!er
Jecto da camara orçando a. rece1ta.. Estas emen- vação <lentro do Imperio, e ·por fundamentos 
das alte; a:n profundamente o yrojec_,to e o · ln_miuosos,que constam do pli.r~cer dJ. soa com
nobre mmtslro da fazenda e pres1dentEr~o con- m1ssão, ente•· .-!au não dar credito pa~s. as des-
selho, a quero incumbia defender ·a obra do se- pezas que se devíam fazer nas Antilh&s. · 

. nado com . a. qual conço:rdou; não · se acha. no Parece, portanto, que ai o governo · eonsti-
aen logar, de maneira que, qualq,ner ·que seja o tucional representativo é a nossa fórma de go
conceito da camara sobre o merito (fas emendas vemo; nenhnlll: ministerio teria :'- ouzadi& de 
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apparelha.r ·uma. expedição . da ·nossa esquadra diciario, mas vai dar áquell e cidadão !l!lt mo
para observar nas Antilhas um pb.enomeno que nopolio, que ser&ins.ustelita'Velna-pratic&. 
o corpo legisla tive>- do lmperio julgou dispen- Ontro exemplo ainda. da prepotencia do go-
llável observar ahi. ver no prevalecendo . sobre a eompetencia do 

Entret.a.nto o que ~e vê~ O credito foi recu- poder legislativo: . · 
sado ; .·mas o .. governo julgou que o corpo le- A camara· · h a de record&r;..se. de qi.te ' por 
gi.sla.tivo nada valia, que o seu voto nada. signi- occasiâ:o da· discussão do orçamento do n:.inis
:fiea.va, e teve a ouzadia de apparelhar um vaso terio da justiça, di.scutiu-se nesta ·casa a -
d~ nossa esquadra.-não só para fazer uma. expe· questão . do prégão de jornaes izumora.es pelas 
dição as Antilhas, mas tambem para o aventa- cuas desta, capit,al e.das indecen.cias dosjornaes 
rar aas mares borl'!ISCOS@s do Cabo .de Horn na por<J.ographicos que aqui se· di~tribuem. 
perigosa qua,dra do mez de Dezembro. · O nobre ministro da ju!tiça tomou então o 

Onde ha exemplo de prepotencia igual ~ compromisso aolemne de, sem prejuizo da li. 
Diante deste facto pó de-se ter orgulho em fa.zer herdade . da imprensa, pó r cobro a estes ab

- parte do corpo legislati11o do Bruü 1 O senti- usos que hão de barbo.risar os nossos cost,Jmes 
menta da d.ign.idade indivil;\ual Dão se a.cha. pro· si não forem repellidos a tempo. O nobre mi: 
f11ndamente abMido ~ nistro da justiça de então ordenou com etfeito 

Os governos tilm entre nós abusado extra.or- ao chefe de policia da eórte que :fizesse cum
dina.J:hwente, ninguem o pó:le desconhecel', prir as leis tendentes a Mhibir semelhantes 
mas declara que nunc~ viu wn ministtrio abusar abusos. . _ 
como o actua1 na COnJUn<'.tura presente. .. As providencias começa=· a ter execução; 

Em resposta a um apa.~te do Sr. ministro dos mas dentro, em poucos d1as, o chefe de policia 
estrangeiros, observa. que a desculpa não lhe era ol>rigado a pedir a sua demissão, porq,ue o 
aproveita: primeiro, r:orque não era licito ao go11ern.o entendeu. q11.e as lei~ que proh1bem 
governo, soh qualquer prete:s:to, fazer aquillo estes factos, que as reclamações do p!!rla
que o poder legislativo julgava diJOpelliavel; e menta e os compromissos do ministro da jus
em segundo lo~r, não era licito ao governo tiça em hem da moralidade publica, tudo isso 
corromper pelo sentimento da · vaidade os emíim eram palavras vãs, e que havia nma. 
nossos cidadãos para fazerem aquillQ que o phanta.sia. que devia prevalecer a tudo isto. · 
corpo legisla ti v o julgava dispensa v e! fazer. Portanto, a.q uelle digno magistrado, a quem 

o, donativos feitos ao Estado devem aer re- o orador folga.. de render lou'Vores- por haver 
colhidos ao the5ouro e dalli não podem ser reti- cn:mpridoo seu dever, teve de ceder o serlogar 
rados senão pára os fins que estilo declarados diante desta nova. phantasia. 
em lei. . O SR. FJII\REIRA. DE MoUliJ. (ministro ela 

Respondendo a· um ·apa~:te do nobre. ministro justiça) :~ O govern_o _só prohibiu que se re· 
de . estr_angeiros, o orador diz que· realmente cor~esse a. violeneias para cohibir esses a.busos. 
isto é uma. phan.tasia, e que esta pa.Iavra do O Sa. ANllB.ADl!:. FIGUEIR..\., respondendo a es-
no bre n:Wiistro explica tudo. te aparte, ob:;erva que o governo prohibiu gne 

. Um outro facto de igual na.tul'eza, revelando se executasse a lei pelo un.ico meio por que ella. 
os mesmos intuito~ de menospr~ço.pelo. corpo podia ser . executada. 
legisl&tivo, foi "praticado- pelo actuahzmrlsterio;- -·-;:;;c. ~~i determins que jornaes, oomo aqual
Em outros tempos seria um grande atten.taclo les, sejam se9.uei!tmdos, como é que se podia 
que acarretarh sobre os seus a.utorea o respe- vedar -á polic1a- q_ue os sequestrasse ? 
ctivo processo de responsabilidade ; hoje, po- Si a lei permltte a. prisão em :fiagrante 
rém, será mais uma phantasia. da.quelles que esW:o commettendo 1llll delicto, 

Refere-se · o orado~ ao decreto do ministerio eomo impedir que o ehefe da policia déi!Be ar
da ag~icultura, recentemente publicado, defic- dem para que fossem presos aqu~lles que em 
nindo em que conaiste o antigo privilegio. do publicas pregam e annunciam a. a immoralidades 
Sr. Barão de Ca.panema a respeito do •. sul- e liS indeooncia.s da que eatão cheios esses pas-
phureto d~ ~ar~no. _ . · q~s ~ . _ . _ 

Este prnileglo era antigo ; deu em tempos S1 o. orador fosse republica:no llllltara o exem-
occaaião a decistles do pod.er judiciario,as quaes, . plo "da.quelles seus eollega!! que têm pendor pe.ra 
b?3.11 o.u más, .deTem ser respeitadas como de- esaasi~óaa, e ca.llar-se--1& diante deste_ facto, 
ctsões dê um poder in.dependente. O Mrpo !e- porque -realmente não coDhece nada ma1S . pro
gisla.tivo,em i8i9,l·ejeitouo pedido ~ue se fazia, prio para fazer perder, aos ·olhos do povo, a 
da e~licação que se _contém na. deClSão recente consideração, o respeito e o acatamento que 
dQ governo. Poster\ormeRie este pedido foi r e- são devidos á Dossa fórma. àe governo,, do que 
no:vado. nO; senado; aquella. ca.mara ouviu á sua. ao tos desta natnraza. Ma$ monarchista, como 
sommissão, e esb, em um luminoso parecer e, porque está. convencido de que a. monarelpa e 
qua pende aind& de decisão, foi contraria ao que um dos principaes elementos conservadores -da. 
pedido. · . · nossa íórmá. de governo e da nossa prosperidade 

Havia, pol·tanto; à d.ecÜilío do corpo ·legil!la.- 'futura, não póde deixar de apurar estes . factos, 
tivo, contraria.· à pretenção ; · havia sentenças que pódena comprometter a nossa fórma; de go
·do poder jndiciario no mesmo sentido ; e ver:ao, sobretudo qnando esses factos eãoOimpn
entretanto, o g~verno julg~u-,se. màis podero.so ta.dos á. phanta.sia de um. poder, de cuja re!l
do · qne . ambos estes poderes, e por tun deereto ponsabilidade são garaliudores_para com o par
procurou explicar por tal. ma:neira e1111e l~Ti- lamell.to OIÍ membros do inini.sterio •. · < • . ' i 
vilegio, que; :não s6msnt<i annullou a obra do E' ess:L responsabilidade que· o .o;aàor pro
corpo legúllativo e as sentenças do poder ju- curou. tornar effectiva. O governo, com este 
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.procedim_ento, atraisõi -& corôa ·<i<lpois·de ba-· O Sa. ÃNDil.Anm FrGtrEuu.:...,... • •• (Grça.rsm -o 
vor .:~.tra.tçoado .a ;n.ação, c:oudeacendendo com; .o .m.agietr.ado a peiir domisêão.. E' ,pu.blieo e .no
os desejos .da, .. .Coróa, -ai ~ que .ella ·oe· .\eve, \ tariooque-o :nobre pre5idenle do·CODsellto ma~ 
:POrque é ·dG .seu dever reaiatir.á .ma».ifesta$110 · dou cliain:u- esse magistrndo e~xig1u -que -elle 
do desejo que a corôa th·esse no sentido .indi-: revogasse ;a ordem, que h.avia dado em-ellmpri
rodo, isto .é, contr:~. as jnstitui~líes do paiz, ; .msnto da lei; e como a isto se r ec:uusse . o e:..;
contra. ·3. lei expressa, ~onlro. ·Q voto do pacla~ , chefe de policia, viu-s9 obrigado a , pedir de-
meu to. ; .missão. · ·· 

O SA • .• FElU\l:IRA DE Mo'OII..\ (ministro tta: ·0 Sn. Fl!lRREIRA DE Mo~.'\. (ministro d(l 
justiça)'-i-QuaJ: foi a lei expressa infringida. 1 i justiça):-E' till80 . 
. O Sn. A ... '!Dn.<Dm PJGUZt!U Observa que,- Q: O S'R • .A.~n!UDJI FIGU:BIRA observá que o 
~igo crimin1.1. ·manda ,prender em lbgrante ; no'bt·e mÚÜ~>lro· não,pôae dizer que é·falso o· que 
a.quelles que oommette!ll 'táes delictos ;. que o: se assevera na t riblllla.. 
co~~go 'cr~nal consid~~a c.rime apregoa~-sé o Sn. Fll!!Uil\A. nll MoUl\:.\ (ministro da . 
a. nnmorahdade_ e a_ prat~ca.de actos o:trenstv~ justiça):-Fa.lao, 0 que inJormn.ram :s V.Ex. 
o.os bons co~tumes. (Apou1àos .) • . .. 

. . · O SR • .ANnnAJ>B FIGUB:IRA. UlSUte na optnlão 
~ualquer membro de11t& ca.m&.~;a unhA o d•- . ·emitnaa, porque está confirmaãa. ,pelo proee

_retto -do ·fa~er esta:per.-rantaao orador ; I1WI O! dimento-do governo. AQmesmo telllpo que se 
n~bre miniSt'l'? da_J1ll!~~a., que deve conhecer a ~ demittia o 't!lirgilltrado que ·tentara e:s:ecut&r a 
let ~ber de cor dispos1çi5es -como C!lltas, não ! lei, da vá-se-lhe um successor que revoga:v:1 a-s 
podnt. fazer .tal-pergunta. ; ·.ordena expedicb.a, que deinva esses papeis in-

O Stt. •F'xttll'EiilA. D'E MouRA. (ministro ela : fames circtilaT, que consentia no ·préga:o da 
jt~stipo.) :- Pertence: ao poder judie ia rio e i 'immorslidade. 
·não :f.o poder executivo . · O que quer dizer isto senio qn.e o procedi-

O .Sa . ..A.wn~JI l"..!GtlEIRA objecta_ .que , .mento do aetual mtl.étrado, g,ue occul'a _o 
ao }){)der e:~:ecut1vo cumpre manter :i. autoridade • cargo de eheie de polic1ao, merece a]provaça.o 
que qner executa.- .a'lei. · · do gove:no, qual não .me~ecera o. procedimento 
. o Sa.. . Fmiamm.l: DÊ MooRA :(mi,.inro da' do m'.l.gutrado exonerado .. , 
jt<sriça):-'Onde :achoifV. •Ex . 4 <diráito ·de i O Se.. F.RANCISco Son:u: - Tudo isto por . 

··exe-rce=tGe:de ~iolen.éia· e .fa~er ·u.pprehe!l~Õ<)s ! .presumpçio. 
de jornaes 1 . · · · · · ' · · . · ·j ·O SR. ANDM'DE F IGUEIRA ·re11ecte que ulo 
· 6 ,'SR~· .A~RAllE 'FIGt!Elll _ob:;.erva. e.ue isto i se :tJÓde juol~ do~ facto~ que .se passam n1> 

· constitni.ap 4elicto_. ,A_pregoava!ll·se indecen-i ·gab~l!llte mnusterlãl"•seJlAo pel os 11ens ®n~e
ci~,ç .aos.unp~:eS&Oil que 811 contmbam faltavam !· -ctanos, -pe~ seus antecedentes, pelas nzoes 

. 001 reqni~tos ~:tter.110S que.!" }oi. OOtaWlece .para. 'qUO det~rnun_&m 0 .procedimento dO governo 
qne'llm Joma.l se.J& .respetf.ado ·; Jaluva-lhe ·a i ant~ ou depou dos factos. · ... · · 

, deci&'!'A~o · Qa. typogra.)ib.ia onde se fazia a .im-1 St são'Pree~m~ções, nlo -se póie negar qu e 
p~esdo, o.nome do ,ed1tor; .etc. fApoia.dos -e li 'tio v_:'hement1:5~umas e -eorrobot'lml o ·acto em. 
C!i)(J.rtt!S .) . . . 'l,UOI!tiQ, 

Os apartes do :nobre .ministro .da _justiça. obd.l . A demissão do ma._gistrado, a que se . .refer{l., e 
g.am..<~ oi'a:dor a (pedir. a S. Ex •. que reveja. a.! .~ facto; a-nomJ3Ç!Ul ile aea suc:c~Qor b.rnbem 
nossa legisla~ ;penal·; é uma d.i.scussão espe.. l _o_ e;. por consegmnte, ha pre~mpçoes vehemen
cal .em 'l.Ue :não •póde .entrar, -e .limi~IÍe -a'\ tl.sstmas, d~ que o orador .lnfere , _Iun~a<io 13m 
_pedir,a S. E~. -que r eveja a leeislaçio . . 'factos, .que. não pôde ter .ou.ra . expli~çao aenão 

; . _ . _ . . . que ogo.verno teve de e&plLUlar, nao sabe o 
. ·O ;SR. F~m-A, 'DE lllotmA.·. (m•n•$1r? ·ila; ora.i!or ,diante ae fiitle poder, mas .svidentemente 
;wst•~a): -Ind_1q_ne '!·Ex. '<l artigo éia ·le1 que i não foi diante ao poder da lei. 
autorLZ~ 1\ prondenc1a que aconselh~~o . j S F . u-. . . 

· · · · . . .. , ,' ·0 Ji. · Jl:aB.lCUU.DE ",."UM (lllo11UStTO clcc 
O .SB.. ÂNDJU?E FJG.Ull:~ diZ qneJa~ndic:oul justiça):- &tá.narrando um :romance. 

quaato era..preClSO .. Os t.mpressos não tiDhaml . . . 
9s requisito' .• ~terno' gue .constituem.:. ~a-1. ~SR. A:NDIUDE FlGUl!IRA d12 que Q gover-

.. rantia que .:..}~ .comere ao• j ornaes. . ; no e que faz romances qllando llte a.ttn'buo 11111 
· · · · . ! ,peD.Pmento ·que "&bsolatamen~ não ·teYe em 
. O :&' ... FEIIAJ:IRA. D~. MouRA (minis!ro. do:l ·relação ·á ·liberdade -cie'imprensa., pois que ~pt

JW$t•ç.:;;) • -:-Na esc.ola_ l~be.ral e; ta u.ttnba1çtío;_ nas o orador se ·revolta. ·conta·aetos que tllndem 
perienc:e ao poder JUdJClarlo. .·' : a. barbariso.r oa nossas costumes. (Apoiados.) 

0 Sir. •. Â~<~E:F'!GUEUU. ~ntende ~e {ler-! --\.gora. <{~e tem~la;;~o., para . salvar .a .$~ 
&ellce ao .ru.~1str~o fll1e queU".a .~11lllpttr a lei, : re~ponsab1hdade mdmdual,_ e~ te tosco prote3t0_, 
mas que j'ot ilesviado, aen~ obrtgade a .p edir: contra.tantoa e.tão ()!lracteriJJl.lCOS aetos de me
demissão ... ~ . . · . : nospreç() do.galiinete.pelo poderleg.isb.tiw, vai 
- ·9 Sa. Fmuut!IU. :DE :Mou;u. (mi1listro .da: Jaaç~ .o.s ólho~ .so'bre ~ emenW. do 11~n:1do :m 
j~tiça): .,.. Está inve:~~tando 1lma. .demisáãó, . .relsJ?-11. a. I'jlCBlta _publ~ca. ~e.r:- ester~ a dis-
·q~ nã(11se ,deu.~.· · . .. • cussao.. concom,~e.fOtp pr!:MeU'o .. a .dizer que 

· · . ·. · · _a camara. não. quer1a disc-a tU", :mas é -d~ seu 
'(HO ~. Son'Sll : - 'E; , iD:eapaz ae inve.D!ar.: .dever expor ,.ào,p:~oiz ·a r.&2ilo ,por . , que . aceita 
. ·. a o.utr• s <ql(Zr-tes:) Uil!Jl;l emell.d.a.s.e rejeita OUtr&S.- · . . - . 
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Si o nob,~e ministro da Íôl.zendB:, a quem in- ceirn do·pa.li' :~:esultam· de varias du ~~ncü.s: 
cUlllbe a geren~ia financeira do paiZ; ea~i.,es ~o propo&tas no·sena1lo, estas n!IO:terism·mereeido· 
presente, · o· oràdor lhe- .dirigiria . vaJ:ia!· ·per- o ass!nt.imento· daquellA e1sa. · Mn o nobre·mi
gl).ll.tas. . · ·· _nislro.dei::r:ou correr· â revella··do governo· a;, 

P erguntaria a S. Ex. a· qUIIll to· monta a im- diseu!W:o dos adciinvoil, e- àahi" resultou que·nlo~ 
por taneia da div.ida fluctuant&, porqne,ao·passo sómente cahissem alli medidu- de vantagem i-e
que· seu antecessor' dizia.que ella nlo pauan· conhecidà·,'a.doptadas pela.·· caJDara, mas · a:ind11. 
de cerca de i9. 000:000$, ha. p)u~o& ·dias; dis-· que fossem· adaptadas outnn de· utilida.de c0n- · 
cutindo S. Ex.. os negocias de sua .. pasta· no se- teatavel e algumas até. gravoaas, como o orador 
nado, affirmava q11e só a diVida representada. procurará. demons~rar a respeito de duas ou tres· 
por bilhetes do thewuro· ascen1eu · naquella d'entra· e lha~ <faiquaes pase& a occa:ppar•se· • . 
data á somma de 3"~.724:500$. S. Ex. mll~Võ A principal eme•da do- •enado refere-se· aos 

"n& aeesliil-.do senado de 10 de Outubro." · . creditos snpplemcntares'. -A~··unica. dispnsi~ão · 
·Acrescentou· S'. Er. que· a· divida em con.ta aceitavel·desta· emenda· é aquelh· que· contem· a 

corrente como Bs.nco·do Bra.zil,na mesma data, c~itiea dós. · actos do gabinete 28 de Ma:-ço~· · 
era de 22.728:8õ3:M52;o•que e-leva'l"a. toda a di~ na parte em que julgou-se autorizado a abrir· 
vida lluctuante a SO il tantos mil' contos, no prin~ipio· do e:s:ercicio ftnanceito- um cred"rl.o 

. Desej&va·.Pergunt!ll'" a S. Ex. qual a·opera~ão supplementar de· :soznma· igua.l' ao ordim.ri(}, 

. que i'ntenClonava.. fazer pua consolidar- e9§. votado -pelo parlamento, e· ·anles· que. deste·. 
divida. ·credito liveese despendido um só" ~eah ·. 

Tencionará S. E:t. consen~r a divida fia- O. senado. entendeu que·' este acto carecíade-
cLnante e ainda augmental'-a com a despeza. uma éorrecção· e dispoz- nesta. emendil que os 
qne tem de fazer ·! .Farà opera~ de credito credito• supplementares não pude •aem ser 
para a verba de. 6.000:000$; destiD:~doa a melho- abertos, senii.o do nono- mez ·do ·exereicio em 
ramentos da armada! Como pr~derà em rela- ·diante·. A emenda não tem. outra· utiliãa<le, 
çâ:o ao c~eii!o dos celebres ·S·. 000:000$· que o senão a conmra deete fit,cto·; . 
aena.do julgnu dever concader; · alem de outras Estadisppsiçãonemmesmo garante a·fortnna 
deapezas a qn&· S. E:r., será· forçado a attooder publi~ d'os- ~~osaaHos, que · contra. ells dãO os 
em·futU:ro proriz:ao·~· ;. · nossos .governoJ com os seu•~ creditas · supple-· 
Nã~ é indifferente esta perganta. Os gover- _mentaree ;· porque, si o corpo Ieg,iSlativo dota 

noe. com a··liberdaàe.· de · fnerem as operações as diíferentes·. verbas· dos: mmistel"i05 com~ a 
de. credito qae ~m lhe$· pe.Nlça, hlm entre nôe somma snflieiimte _tlara· oi! .. doze-mezes' ~ê· exer~· 
comprometilil.o grandemente o credito pn~lico ·; cicio fin~n.ceiro, de certo um governo quàlquer 
(Apoiados.) Mais de'uma operação infclh· se p6d"e gastar largàmente ate. ao nono mer ; e· 
tem feito_; sem· Yaota;;-em· notav.el para-o- the- assim, sem.· ter neeessidad9 de-· abrfr· credito& 
sotiro' e eom prajo.izo· do nOS!Io·oredito. · - supP,lemantares, elle- terá devorado em 9 mezes · 

No estado actual do n0811o meio c1rcllfante os-recorso3 votados para doze, terâ·lÍ!IlS margem 
est3. questão não er& ta.mbem· "inditrerent&. Um ·de tres·mezes·. 
emprestimo externo, um ew·prestimo int1rno, : Eita pl'Ovidenei" em- ·n<~.d:~. acaateh Os' inle-
qua:ndo o noss~ meio .circalante está depreciado· res~es do tbe3ouro. · · 
em eerca de 25 .r~. não é uma · questiloiudiffe- , Igual providencia já tiveruos quanto ao traiu
rente pan o· corpo legisl&tivo. Interno que por~ de sobras de umas pa.ra outras verbas·; 
sej& f> _ernpre3t~o, a.s :c~ndíÇl!es por- quG e1le entretanto ella nada cohibia., i'Orque da.va-se 
tem de aer contrahido, ei"pagavel e!.! ouro, llri justamente. o que. acaba de dizer o orador.. . 
pagavel em pàp1l-moeds, não era· tambem uaia. Já se v e' que e um recueso forçado-e a.te' ~
q_uestio indiife!'eote, sobre que o eorpo·legi~ rigoso, porq!le o corpo· legislittivo· como· q_ue 
!ativo não tivesse o·direito· de interrogai" a opi-· jastifiea e legilima a·priorf os· di~peJ?-dip$ ma~o- · 
nião do governo. r_ea do go~erno duranle os· nove l!nme1ros mezes·, 

Entretanio·a camara·vê qne o o~dornãotem a.dvertindo-lhe qu~, ' esgot:\dos os. recuraos or-
a. quem dirigir-se, ·Dão·tem·a· quem fazer ·uma dillarios, ell<1 ter&: a· faculdade de ·abrj·r creditas 
interroga~.ão a semelhante respeito. · supplementares ou extrailrdinarios. · . 

Oatra pergc.nta des~inria.fazer ao·nobre·mi-· Outro eorrectivo·estâ consignado--na emenda, 
nistro, da: fazenda., e é si S. Ex. aceitou de bo:~- tambem no intuito de cohibir' o arbilrlo do go
mel!te todas as emenda• quantas o senado enton- verno na· abertura. · de· t.aea creditas~ é a aadien-. 
den dever-Op?'Jr ao projecto da camar&, ou· ai· foi ci& do eonsglho de estado pleno. sem:ere qu& ·~ · 
constran.';oido por motivo. de Corça maior·a·con- t!"atar de·creditoJ extraordinários, e· a . audien
descender com. ' todas ·ou com algumas·desses eia da· secçii.o do ministe.rio a que pertencer a 
em.endu. · · despeza, sempre_ que se, tl'atar de• credito'· snp-·, 

Entre e]b.s a.l~mat ha· que o nobre-ministro pleme.ntar. · . · 
da· fuen:la·não hnha o· direito'de· aceit&r, a enio· O orador · não acha.' couvenieneia alga ma 
com. ·,. maior· repugnancii!.'·e aómente· d'}poia- de· nes'.a .medida; esta· J!IO· fa.r( ma~ do• qu~collfi..r-. 
esgo.te,rtodo> os·aens· recur!!OJ de opposição."go- · .mar e j!lizo erroli:eo, que .teiÍl · sido' manifeata4o. · 
vernainetal. · · · · · · · até no aeio•da camara, .de que-a· reaponsabili-' 

.Aasim como . s·; Ex .• , IÍ.~haudo no aena:!o: dada do· conselho· de estado: .~e 3. coberto· a' resc. 
tanta resis~eneia. aos i O •f• add.icionaea sobre• os' .ponS~>;bilida.de do gov~·rno· .. · .·· · ·· · .·: . . 
impostos d~ importação, conseg uiu afinal que· , ·. Ate : a.qu1·.nada. m-.l&·Írequeute d'o que'lDv'~. ·. 
esta · medid;>. ''alli fos8e, :adoptada., ·'aJ:f:edit!i o .cu-se em, def- ·do: governo,,que· adapta ' -um,. 
Ol'lldor· que,-si"S. Ex. triOstrasse i"g:u1!.1 emjlenho .ae\o; a : consUlta do -·conse1ho de:E"Stado;.que·;o·: · 
·em expor. os perigos que para a · g«itão fiitan-· precedeu. Evjoontemente é -nm:1. dilfeza~que·n~o 
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escusa, não . põe a coberto .a. reaponsa.bilidade 
do gover.ao, porque o conselho de Estado e 
meramente · ·COnsultivo, o .governo . tem·sempre 
plellA responsatilidsde de suas decisiíea e, 
portanto, ouça ou não o conselho de EStado, o 
acto é seu e por elle resp~nde plen~~omente. . 

todos os piili:es, :onde semelhalite ragillien tem · 
sido praticado. . . 

A emenda do senado, bem longe de ealninh&r 
nesta esteira, della apa.r~se grAndemente, en
fraquecendo .a. responsabilidade do governo~ 
abertura doa .creditos, e marca.ndo-llie am. li· 
mite, que ser& preciso muita virtude para nllo Entretanto o o~ador ouviu com pasmo, ha 

poucoa dhs, um illnatre conselheiro de Esta.do, 
que tem' assento na camar;~., dizer que· o con
Jelho de Est:>.do é t;aoobem responsavel por suas 
couultas. Siln, é ~mbem responsavel, .mas em 
calOS muito restrietos, taxados nA lei, que re
stabeleceo. o mesmo conselho de Eatado. 

As responsa.bilidadea alo mui diversas, como 
diversas são as posi9ões dos a:gentes, sobre que 
ell.&e reeàem. 

Preferem &nt98 que o governo tenha pleo.a.li
berda~e ne:. abertura dos e!editos, do ~ue possa 
para 1SSO mvocar a autor1<lade e audielicla .do 
conselho de Estado; porque, ai hoje ha esta 
predispoaição para invocar o eonsellio de Es
tado até pata quesU!es minimas de admistraçio, 

se procurar attingir. · 
Declara quo h& outra emenda do sênado que 

affecta o credito publico, e sobre mMeria. que 
jolga que nllo foj devidamente consid.e:aaa.: 
.nem·por est!l camara que votou um addit1vo & 

receita., nem pelo senado que ·o so.b~tituiu por . 
outro mais desenvolvido. Refere-se á peràs ou 
destrniçio das apolices da divida . publi~. ao 
portador e dos seus coupons. 

Em virtude do naufrsgio io paquete inglez 
Dot<ro, um dos ·bancos desta côrte perdeu 200 
e. tantos titulos do (nosso emprestimo de 1879, 

-que havia:enviado para a Europa.. 

o que acontecerá no dia. em que o governo 
tiver pa.ra defender-se de abrir um credito 
au~plementar, a' opinião do conselho de Estado 
prévia.mente sanccionada. e autorizad11 pelo 
corpo .legislativo? · 

Dir-se-á que a s.udiencia do eonselho de Es.
tado é U!ll9. .:restricção, uro embara.ço, para a 
abertura dos cre--Jitos ; m~s esta razão nem .ao 
meno~. prevalece na prs.tic:l., porque os conse
lheiros de Estado, que não conhecem as neees~ 
sidades do serviço, deium-se levar pel~~os in
formaç<S~s q_ue lhe pNsta . o governo, e sempre 
que este lh.es disser que a.~ necessid&de~ pu-
1:11ieas. exigem a aber tura de um cre~ito, ·o con
selho de Estado será mais facilmente levado a 
annuir a este desejo do que a resistir-lhe; e u. 
consequencia é que os creditos supplementares 
se multiplicariio como até aqui, com uma dif
ferença, ~ue hoje o ministro tem a plena.. 1"6• 
spao.sabihdade, e dsqui em diante terá para 
acoberto.l-o o chapéu de sól do cons~lho ·de 
Estado. · 

Oo.tra gara.ntia, que a emenda do senailo 
introduz, e a. que limita. em 5.000:000$ a im
~to.ncia dos cred.itos supplem.ento.res que o 
governo póde abrir durante um anno. . 

Uma medid:L destas o da natureza das outr~s 
. que o . orador tem a.nalysad.o; ella equi:vale a 
diz~r ao gove1·no que, além dos cento e tantos 
mil contos votados, tem maiB o pre11ente de 
5.000:00~$ o que p(ide distribuir a seu a.rbitrio 
pel011 ditrerentes · ministerios. Não pôde, por
tanto. annuir. á emenda. do senado sobre· cre
ditp!L súpplementares. 
. ,A opinião q11e maia de uma vez tem ma.
nüestado na tribuna é que não podemos ter o· 
nosso regimen fin!lncciro bem organizado aem 
que o corpo .legislativo tenha a certeza de que 
os seus eal.culos sobre a reeeita e 9- despeza não 
seriio . alleradoa na pratica. Não é possível re• 
gularisa? fulanc;aa com o syatema . de· fuzer o 
corpo legislativo um orça.mento e o governo 
outro na prati.e;,.. (ApoiadQs··.) · . · 
. Entende que é "'urgente acabar.· com os era

ditos supplementáres ; a .ezp~riencia por •i aô 
aeri&· aufficiente pan da.r-noa este ensinamento,. 
quando não houveSIIe a. uperiencia dolorosa de 

Justificou este accidsnte no thesoo.ro e re
quereu àUi quo lhe foasem substituídos os ti-. 
tulos por ·outros. O governo, sao.do ministro 
da fazenda. o Sr. Martinho Campos; julgou 
preCerivel ordenar o pagamento da lDlporta.ncia 
das apolicea e provavelmente dos coupons ve~
cidos. S. Ex; ttouxe este facto ao conhec1• 
menla do corpo legiSlativo e pediu uma:· provi
dencia. que elle mesma indicou no seu rel.a
torio. 

Lendo essa parie do relatorio, o oràdor tomõu . 
logo nota. das do.vidas q11e lhe all.llcitou o alvitre 
suggerido por S. E:.:. Pretende11 discutir esta. 
ma.teria.; m&s infelizmente um· desses encer
ramentos inespel$dos tolh.eu-lhe a. palavra e o 
certo é·qUG o additivo foi votado e remettido ao 
senado sem po1er pronunciar·se a seu respeito. 
Hoje, porem, o fu.t, tanto ma.is que, a seu ver,. 
o sen~do a.ggravott a lalta do additivo da. ru~.-. 
ma.ra. · 

O s.ssumpt? é muito ~erio"; aft"ecta. o credito 
publico; d1reitos de cNdores do Estado e de 
creàor~a que ·hoje já. não se podem considerar 
internos; alo externos porque o . ompreatimo 
tem ante~ a feição de um empreatimo externo 
do que interno, e a prova é que em quasi sua 
tohlid:>.de OS· seus títulos se a.cham em· praças 
estrangeiras. . 

O ~dditivo do senado dá ao ~wrerno a opçl!o 
de. substituir os .titules, ou. os coupo.u desses 
titulas por outros, ou de pa.gar a sua importan
cia, naturalmente conforme aa circumstancias, 
isto ó, conforme o numero · dos titulas reclama
dos, e coD.forme t.an:tbem os recursos. de que o 
governo disponha na. verba respectiva para. 
fazer a amortização daquelle anno. · 

Manda que o projudicado . justifique a perda, 
qne preste uma caução, que durar& por 10 
annos, nlo só da importanci~ do capital, como 
da dos coupons, dos juros por vencer durante 
esses me3mos 10 a~os, e P?r .ulti~o disp~ 
sobre o. caso de haver, a r~pe1to do ~~talo prl
mitivo .. desapparecido, contestação o.n.: litigio 
entr~ ·o primitivo ·portador e s.quelle que ob
tenha a sttl>atitllição · ou !Ja~mento: âo go,..
verno. 

A primeira observação ·que··, lhe occorre é . 
que acha· d11vilioso, em face · do decreto que 
creou estes. titul~,'_ que O corpo:. legislatiVO 
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possa. estabelecer · <:\UIIlquer' especie de pre-
scripção a seu respetto. · · 

Esae. decreto diz textualmente ·em sou art. 
So, que os títulos deste empre5timÕ' gozarão de 
todos· os privilegios e j,enções d~ .que go~am "os 
títulos da divida publica. a.etualmente em cir-
culação. . 

Ora, si os titulas da divida fuhliea. em cir
culaçãÓ.naquella.data, que era.mos tituloaemit-. 
tidos em virtude da lei de Novembro de 1827, 
não estavam sujeito$ :1. prescripção, segue..se 
que não se póde estabelecer uma prescripção 
par:l estes titulas que goza·lll _de iguaes privile
;ios. 

Nem na cama.ra., nem ·. no senado se cogitou 
de~ te ponto, quo entretanto é importante. ·O 
a.dditivo e;;tabelece · uma preseripoão de dez 
:uillO$ contra terceiros de boa fé, em miio de 
quelll taes titulas venham a. parar. Ora., a ques
tão 6 séri& porque tere dros mesmo de boa. fe 
podem ler tilulos desses I!Ctn. que contra e.lles 
se possa. invocar arguição alguma. 

Um individuo mesmo que furte um titulo des
tes pó de da.l-o a um terceiro que ó receba. de 
boa. fé sem saber que foi obtido pelei furto. 

-Eis ahi um terceiro possuidor de boa fé 
com iguaes direitos ao· primitivo pos~uidor, 
por~ue pagou do mesmo modo ~ sua impor
taneia.. · 

O hgisla.dor· não pócle· ser indifferen te á b01. 
fó dess~ possuidor e menos &ind& ao seu direito 
empenhado no titulo, que ó ao pot·tadot•. O pro
prio ~dditivo tanto o r~conbece que declara no 
§ 5• que ap fl&recendo o titulo perdido, por este 
se fará obril., ainda.· quando o govern' tenha 
p~o os· juros .ao· titulo su bstitlrldo, que se-lhe 
apresente como verdadeiro. 

Ora., o adJitivo não respeita os .. direitO!! dos 
posauidorea de boa. fó o estabelece ·pa.ra oelles 
um.. prescripção que o or.a.do1·· .duvi.la ,que c.l!e 
· p·oss:1 estabelecer em face da.: condição orga
nica., constituitiva. do emprestimo, isto é, do 
art. S• do decreto. 

Em segundo Jogar não· respeita convenientec 
mente os .!ir •it<>l de terceiroa que possam ser 
por aêaso doteudorea deoses ti tulos, porque lhes 
marca um prazo de 10 a nnos. Entreta.nto este 
emprestimo fJi c~ntra.hido para &oi· alnat·t.i-
z:tdo em 20 nnnos. . 

Ha coupon2 de juro; a ti) 20 annos, e ba ·:final
mente o capital que · so · amortiz~ até o vigos
simo a.nno. Por Cl nsequencia o prazo de dez 
annos, caso fo;sc permlttido estabelecel-o, de
via ser contado, não da. d:1ta em quo o titulo é 
perdido mas da d"ta. em que o titUlo é eoc.teaào 
.para que não aconteço. que o seu possuidor' de 
bõa. fé pore~ o seu dir.eito, appareça um terceiro 
quo receba os juros e afinal prescrevo. o seu 
direito de e:xigir o capital. Portanto, a. ~menda 
não proteg-e devidamente os terceiros de boa. fé, 

rar a. caução de Henhum effeito .dentro de ·aú 
ann_os, e prescripto o direito pa1·~ ·. ha.ve;· o 
capital. · ·.- · ·:· '· · ·· · · · 
· Si os titulos têm o prazo de vin te annos, du
rante os qua.es hão de :vencer j uros e .no fim do·s 
quaes sómente será. resg.:~l~do o ultimo, com;, é 
possivel marcar o prazo de dez annos, .não con
tados ~a data do sorteio, mas conta.do·s da, da. ta 
do pagamelltO ou subst ituiçlo quo [JÓie s&r pa~ 
gamento 1 Daqu.i a. dez annos ficará de nenhum 
e!l'eilll a. cau~ão e pre~cripto o diraito de tercei
ro,; f ara haver a sua imi>or tancia; mas nem. 
por·tsso o pr~zo ào empreetimo estarâ vencido, 
nem , os ·co1.1pons terão. sido to los r ecebidos, 
nem·o capita.l. terá sido r esti t uído ao Estado . 

Re.pete que o prazo do empL•esti mo ó de viu te 
annos. do.~ quacs j:í. decorreram tres ou qua.t;·o, 
restando a. inda dezeseis ou dezeoeta annos, por
tanto, confo1•me o que a emend~ estabelece nüo 
combina. o prazo da prescripç.~o com o prazo •Jo 
resgate. . 

Por ultimo a; emenda do s :nado não garante 
os interesses do tbe3onro; e estJ ponto soh~e tu•1o 
é que mais cumpre ao orador \·erifiear, como 
l'epreseiltante da nação. . . : 

A emenda. ordena que, ve,•ifi.ca.da. a pet'<i~, 
a'l.uelle que S3 pretende proprie ta.rio dos títulos 
perdidos , ·preste uma caução que durara dez 
annos, nãu sõ pela impoi"bncia do capi tal dos 
ti tolos, como lambem pet_a i rupor l:ln cin do ju~o 
representativo nos cotlpons .-

Pois bem, esta garan tio. é iusufliciente. P<.i<le 
dar-se a· perda do uma grande quantidade tle 
ti~ulos, jnstifiear-se a perda na fórma da emen
da e prestar-se :\. cauoã' exigida; e, entr etanto, 
o E.<Jtado no fim de dez anuo3 tem de re3titu~.-: a 
cllaçio e póde ser persGguido pelos legítimos e 
primitivos possuidores dos titulas, quo os pód~1U 
ter ·conservado em si; visto que n ão tenha 
havido sorteio. · 

O decreto ma.nda que estee titulas sejam t·e~
gat~dos po:· moio de sorteio, ou vor corupril :10 
mercado. A compra. esca.p:>. no.taral,nente a este~ 
títulos perdidos, que podem estn.r no eatran 
geh·o ; o o governo não ir& bu <Cil.l" t ítulos ao 
estrangeiro par:1. comprar, . qu~ndo os póde obter
aqui no mercHio. Portanto, o meio da. comp.-a 
não se rã sutficienLe para fazer a.d verti r os po~
suidores dos titulos-de que devem reclam:~~ a 
su~ impOl'tancia. 

Resta o sorteio. Or:., p6de ::.contecer que os 
títulos niio. sej:>m sorteados, .senão no nlti:;,o 
anno: e 3 cousequeneia é que estes t itulol , qt:e 
se rPpUtam perdidos e qu ~ o s-overno pagou 
mediante caução, 1icam por pagar aos portn
dorM verdadeiros, aos terceiros de bóa fé, que · 
oa tém em ei- e par.l. os quaes o thesouro é o15?i- . 
gado, porque o titulo é a.o portador. · · 

A emenda. nil'o prote~re, ta.mbeni o õireito do 
legiti.u1o própriotario, nã.<!~ sõ po~gue o soj eita. 
igualmente ·a esta p;·escri:·ção, ·que é um .meici 
da pre!l.cripçãó da obrigação do Estado; Jlão co-

. gi.tado na. lei, q uc fundou a noss" divida. publica; 
não cogitado no doe~ to que autorizou : esta 
emissão; mas 'ainda . a.:Jeiestabelece um~·dis- • 
posição quo póde·.ser inl]iraticavel: O orado1• re
fere-se áque~a di~posiçiio que ma.~da co~side-

v . . "\ •. -12 ' 

- Est.a!"â.·assim attendido o tbes.mro nesta hy
potbese ~ Não,de · certo, apcr.e.r da caução; po:
que ea&a. foi" retirada. no · fim ~e d~z annos ; o 
por tador qne justificou a perdol. e recebeu oca
pitalnãotemm:Us·obrigação nenhuma psra cóm · 
o tbeso1!ro e levantou 3 caução, porque. os· dez r; 
annoa jà. deeorr;•ram ; ·e entre.tauto depois de.ises ~ 
dez a unos decorridos .. podem apparei:er os . t i..; 
tulos 1irimitivos com os r.oupons d(f juros;• ·pc:
qüe falt:un ,ainda 16 ou 17 annos pa:ii ·Com-
pletar·o ·prazo do ~mprestimo : · 
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Mas não ã eõ isto elle representa foi ·contratado com a massa 
O artigo consagra a idéa de que se J?&gue dos credores em certas e . determinadas condi

tamb •m, mediante· cau~ão, os coupons de J 11ros, ç'ões:· 
e eata.b~lece a m.eema. Jlrescrip~i.o ; mas o ora- O poder legislativo concede 3:000:000$ pa-ra. 
dor não sabe que 1iscalisação possa ' haver com o ·r sgate _desses títulos; mas por meio de 
relação a coupun~ <J.U • são ao mesmo tempo sorteio. Ora, &i o governo pago. a importancia 
.pagus em quntro ou cinco praças do Imperío d<·B titulas perdido~, não fará· o resgat~ pelos 
e ern tr•s do eslrangeiro, Lisboa, Pariz e Lon- meios determinados na. lei; empregará na re
dres; de sorte que o 1hesouro J>Óde ragar no\ stituição do valor n<:s titulas perdidos a quob
•onesmo dia., aqui e em q_ualquer das out•"aS que o p de!' legislativo destinou ilS.rt o res
.;praç •SO wesmo coupon, 1sto o, o que <'stá. gate. Além disto o facto póde d3.r Jogar á ·es
.1!- poder do verdadeiro -portador e o que estã peculação, espec.ulação que s ·rã mais de temer 
dado por perdido e caucionado. quando ua títulos estive rem abai:sa do par. 

O facto não é impossiv 1; e por isso o arado!' Póde suc~ed •r que em tal occasião alg-uem 
-entende que as providendas e ·cautelas em seja tentado ~ ~ee· ber do governo -ao p~1'- e 
':r-~l~ção aos coupons, deviam ser mais r~- fin_;a te~ perdido as titulas. E' u:na especula-· 
-!i;rictas, do que para o cu pita!. çao de grandes perigos para o governo. Póde 

Por ultimo o aclditivo ainda não satisfaz em al;u .. m comprar titulas abaixo do par, justifi-· 
-~arcar o prazo da. prescripção- car por q<Ialqu<lr modo qiie os.perdeu, e r<ce-

Estes titulus são peri,.-osos por sua natur.,za; ber do governo ao par. burlando o re•gate dos 
convem ~o Estado não os demorar em circula.- títulos que .estiverem em mão de outros possui
~ tanto tempo quanto demorartun o< titulas doYe.s. 
da divida perpetua, e tanto assim se enten-len O g.verno foileviono em aceitar esta emenda. 
q_ae se marcou um pr-.. zo rebtivamente curto porque póde ser força~o a. deapender-o< tres 

_para o seu resgat' final. Pois bem; nõs jà le- mil contos, destinados ao resgate, com pa:;-a
mos na nossa legislação um si mil e ds pre- mantos de títulos p ·rdidos. 
c11Cripção para ~s títulos da divida. public!' i!uc: o Sn. ANTONIO Dll: SrQUElRA:-Tem a alter-
~uant·•, que sso tnmb •m ao P"l'tador. 1sto e, nativa. 
os bilhete~ do thesouro ao portador prescre-
vem cio co a.nnos d.' ois do sen Yencime nto , O SR. ANDRADE FIGUEIRA obsel'va que não 

Ora, a pre cripção par .. os títulos de que se se podia estabei ·~er esta. alternativa, qorqne a 
-trata tambem não devia ser supe1-:ior a cinco l •i jã..ma.l'couas condições parao resgate desse,s 
_~!mos, que e a pres ·rinc;ão estabelecida por tilulos. Uma vez emitt:dos, não s!1.hem d) mer
'leis·$.ntiqui•simaa e confirmada por leis moder- c:Wo, senão ·pelo l'"aga.te; ·é da 6119. lei orga
·nM. A questlio e~ta.va em ro.gular esta. prescri- nica_ 
J:!~O ; em_ vez à e contai-a da data da per~a. d • Este assumpto import'l. muito o credito pu-
·tltulo, devtp. ~er c.ontada da data do sorte1o; e blico. 
então em VPZ de ·10 annos de pl'azo para a pre- Vm govel'no que contrata um emprestimo, 
·11cripção, devia esta ser limitada,~ ciuco a.nnos, estabelecen.Jo previamente s.s condiçi5es do rea
prazo mais que sní!i.ciente. · ga te e na pratiea borla ~ate •ystem>t, intl'Qoo 

-No fim de ei11co annos, depois do ultimo nnno duzindo outro, faz a sua desbonra. 
do resgate, o thesouro podia liquidar oompleta- O ah~t-re de que se trata póde ter justificaçii:o 
··mente a sua responsabilidade, reconhecenâo p~ra. um caso ~ado, mas não póde ter o eal'actel' 
que nada mais dev1a. por semelhantes títulos; de melida legislativa; 
~ntretanto q11e c.om o prazo de 10 annos para a -Não deixarâ lambem 0 orador de con~ideral.' 
-{l~escripção, este prazo, além de aer grande, 
começare. a correr de factos accidentaes que se q,ue o governo não estava ha.bilitado para fazer 

:póàelll dar ou não, que se darão neste ou na- tsl pagawonto. 
[l 1 fa d d Desd• '\Ue G•tava. indicado o modo da a.rnorti-

q_lle e anno, como por e~emp o o cto a per a. za•:io, de accôrdo com a lei constitutiva óa. 
ou destruiçlto do titulo. Y o resgate tinha ao menos a Yan1agem de S'l" divida, e claro que o governo nllo· tinh:.. re
-um acto publico, officia.l; e , portanto, rodia co- car-os para fazer o • a.g-amento. 
meç•u· a correr da.hi a -preseripção para todos Si os títulos p~rdidos excederem i somma. 
68 títulos qu~,tivessem sido 6 1rteados. a.uto•·izada, como se h verá. o goveruo ~ · 

O -~OV"er'no, põr<im, entendeu, com relação ã Passa a . considerar -a que 'tão sob outrs: 
es~ecie verifica.U que podi>~, pagar a a11a. im- face, quanto aos titulas que se vão da!' em 

·Jlort_.,cnc'a. · substituição, e di2 que o systema de títulos ao 
-: O· orador não quer discuti~ o ponto. Em vista· portador é geral no mundo; fôra mesmo ·ara 

àae ·ciscum•tancias que s~ deram. 9 inuito pos- I d •.•ejar que os nos•os titulas de divida perpe
aiv·l que o gove·mo procedesse bem, não· aõ tua Í<Jssem <Xinv ·rtido• em titulo• ao portalor. 
porque o ministro que deu Jogar á p •rda desséa Em primeiro Iogàr ailoplific • ria o trabalho da. 
ut11los , infelizmente não soffre contestação. admi nistracão, aca.bando com a. caixa d~ amor
como. o estabelecirnenw que·recl•ma, off.·rece tizaç:io 'lue."niio nmol'~iza causa ;olguwa, e os 

,·ss.pl'·'eis;os l!'arantia.a; ·mas o orador. não póde -pagamentos.se fariam-c~m extrema. facilidade. 
aceitar o Rdditivo na_ parte .que oon.-erte esta O empr gad·• eucarregado deste pagamento ·!lo 
provid~ncia. em. medid, or !inrtria.. ' _ . prazo que con~ome . em pag:.r mil contos. em 
· O gov~rl!-o não P?de eomprometter-se ·a. re~·- \ ap<llices, co'!' o comp_licsdo syst~ma. ~a lei de. 
:gatal" prevmmente t1tnloe. qualq,uer que seJa 1827,: p•gona 10 mil contos em t1tulos 80 
& sna. importan~a, porque o emp-restiroo que l porta~or. · 
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Á segunda. vanta·:em· e a.· m=t.is preciosa é aquelle que obtiver do poder ju:lieiario a&n~ 
de .que. taes titulos e~·itariam o. inconveni•mte t~nç' a. favor va.i ·receber a somwa.· reco-
de perpetuarmos a nossa diyid·\.. .Ainda temos lhida aó deposito : publico~ . . -
CD1 circul · ~o _apolices de · i82'1. A •ez.ar de O Estado tem a~tui a acautelar um inte~e'!lie 
tantOs annos deC:Orridoa; conservam-se esa'3s evenlual, que e a pre· cripçào des~a somma:i 
titolos no mercado, e os titnlos .ao p·rt:idor têm mas, como é sabido, os de~sitos prescrevem em 
a vanta,;em de exigirem uma amortização qual- bene~cio do Estado, no funde 30 annos, prazo 
quer. . suflicte.nte · pan~. que os portadores de ütulos 

Na emissão de taea titulas ha combinações !lPurem o ~eu direito e recla.mem a respecti-,~&. 
em relação ao pagamento de juros _e .capital. de 1mr_rtancu. . . .· 
que nos ofterece typos a divida de diversas -~ aystema., que é mais pratico e mais cnll:.. 
naçõGs. forme com o nosso dir .. ito commum, é muito 

O systema. de titulos perpetuas é de natu- preferivel à _theoria francéza, que a ·emenda reza a. fazer..: nos adorJLecer sobre a divi.h a. procura na.tural.har 80 tre nós. . 
maia avulta:l._a, illu<iimo-no.s porque não somns O o~ador tet.ll-se manife •tado ad,.ersario d·1s 
obrigados a certas ex1::enci.as. Os títulos ao loterias, fazendo votos pela sua prompta alio
portador seri,tm uma adverten.cia da gravidJ.de Jiçào. (Ap ;iados.) Não pôde, portanto, appro
de nossoa cotoprom:sso3. . var a emenda. do senado, que se refere a este 

Por emquanto os titulos ao portador •ão.entr-3 aaaumvto. : 
nós uma excepção, mas o orador póde .a.uto- ·Á câma.ra. havia vota.do uma disposição pro
riz •r a . prefer ncia qn • lhes da com o exemplo · hibin.do qualquer nova concessão de loteria;, 
da legi.:lação eiitrungeira. mesmo pelo c.-orpo legi-lativo: era uma th··se, 

Si o nosso direito não otrereci:1 subsidio para um pro$'ramma, uma bandeira , que elJa erguj:i, 
regular a ~ubstituição doa .. titulos, que tossem um esttgma, que lançava sobre este jogQ. 
perdidos, era licito 1·ecorrer á 1Clgislação es- (Apoiados.) .· · · 
tran;rei~a de que trans, lantam•·s a instiluição o senado entendP.u que cst!l disposição se r&
dos titulo~ ao portadot·, e saberiamos então dos feria á faculdade cot~feri.Ja ao governo pela le
precedet;~tes ~o toca~ te á materia. . . • · gislação de 1860, para conceder loterlas. Ora, 

A legtslaçao do" diversos p~vo~ ~n~ n_ea;;e, para quem sab3 que o governo nunca Ul!()ll desta_ 
pon~ d ···que se ~rata. A leg1slaça·• ltaha~_ -~_culdnde, nem_· _póde delb usar e por conse
consldera. esses titulas como notas ao portador, -quenda abusar, - emq_uq"nto· existirem loteria.~ 
eomo pa?el-moe~ da_ eur~o ~orça~o; pa:.:-a. ao concedidas peb corpo legislativo, clausula. ex:
port:l.dor. ~endo. 1nntil a_ J\!stüicaçao ~ qual- pressa na. lei· de 1860, ó claro . que o vot, Ih:. 
9-u: r desv1o. O thesouro 1talia~o n~o paga eenão camara não podia ter semelhante sigilificaçio. 
aquelle .que. lhe apresenta o ~1tulo, nio haven- (Apoiados.) · 
do motivo pU'& qualquer pleuo.. · · · 

O thesouro italiano não paga senão D.quelle Assim, pois, l'P.Vogar essa faculdade seri~ 
que apresentar 0· mulo, e . ~ a este; embora re!l.lme_nte uma pue.riUda.de, que não era d_~, 
o obti>e!se por furto, aesim c •mo paga ·a nota esperar P.mbora de moços, !)omo 8ào os depu,:-. 
que é obtida. por furto;. n§o entra . na. in- tados. Entretanto, o senado a empt·estou à ca~ 
õa~a.ção do motivo, nem do meio de adqriiril' a. mara e a sua em•mda. pa.saari. 
nota. . Mas eu' em~>.nda acct•eacent& que .é prohi~ 

Á legislação fra.nceza ãdopta 0 syeteroa bida ~ municipio da corte a venda. de bilhetea. 
tr;.nscr!pto n .l additivo,ct;~ma differença,porém, de qualquer loteria, que não seja. a do Estado, 
de que a. lei franceza 6 mais previdente, por- _aen.do coneidel'li.~Os como c~mtr:.baodo os 'lll& 
que não manda contar esse prazo de dez a.n- forem &fiPt·eben..lidos. de loterl81l, n~· só eslõni.D-. 
no!'l de f>t.cto da perda. geira.s, eom()d>Le provincias . 

Aa pre eripçõe:sli combinam-a~ e não pódem Est:L; dispo•içã.o não é inteiramente nov •, .e 
·deixar de combine.r-se pe.ra que o the,ouro fique na parte etD •-1ue ella foi oxecutad~<, a. e~pe
garantido. Á me$ma.legislação admilte que.~e rit~ncia demõnstra. qu11, longe de haser- ben&
dêw titu1os que substituam o~ a.otigos em tudo fieio P& 1a as loterias do E•tado, que é o que o 
e. por tudo ; e para dar ~8:3P.B tttulos. mu n:io artigo pr~tende garantir, dá-se ao coutrnrio 

· pat"a: p:Lg&r a sua iiilportancia, admitte a cau- granJa prejuizo. · 
ção, que dura por tanto tempo quantc( d_ura a· A caroara · ~ ha de recordar de que o pri-: 
prescripção do titulo. · meiro ministro da f,zenda d>~. acta~<l situaçio, 

. :A lei belga marcha, maia oa menos, no o Sr. Silvein Me.r~ins, quiz pôr em ex >c11ção 
mesmo ·sentil o com pe=~.uenas excepções. · esta medida e a~ · com -exagero: prohibiu. a 

O orador pref~riria a lei. ingleza... no caso v enda na. côtte d1 toda e qualquer ·I•te.·ia.d • pro
deter-Se de adaptar alguma. outra legislaç§:Q vincias a especial111ente ti.\ provincia. do Rio de 
e de -não ser pos.:ivel ass_imilar .. a italiana. Janeiro, que er L aquella .que ma.i-< conco:·ria., 
A Jegisl~ç.ão ingleza. se appro~ma. mais · ~a 

1 

n. st~ mer~do c.om. as. loterias da córte. A.~~ 
nossa e tambem da nesaa prahc& a r.espe1to Y:JllCta Jo Rt• d~ . Janetro usou do seu .legtttmo. · 
dos, títulos a.o portador representados · pnr direito de · defesa, estabelecende> que . ahi tam~ 
bilhetes do thesou.ro. · Á nossa pratic • manda bem. não seriam vcndid :a bilhel:tls'das lot•~ria.a 
qae, vencido . o . titUlo, o theso.uro I e· te 30 I da côrtt; Q, como essa provinda era o m~icr.· 
deposito pn~lico a suà import~n~ia. . as~im oi ~erca~o para. :ís loteria~ d , eõrte,. a. co.nsP.qu~n~ 
thesouro liberta-s~ da 11ua d1v1da; e, · fit~da. : cu1. fo1 que estas Lotenaa, que M · l'l:trahtam 
a questão. · que. pÓde haver entre _os parti- então nà: r •z o de ci.nco e seis po.- mez. passal"Ílm 
<llilil.res sobre a propriedade doslie titulo' a ser e"itrahldaa na ra.xãO:de uma e du s.' . 
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Em. vi5t:>. disto, o illust.rado ministro d~ fa.zen-
. da da actual situação,- o Sr. Affonso Celso. chc

g:.ndo :Í. corto COU1 O presidenl_G da prOVÍncia 
do Rio de'J:1neiro, revogou esse d·:crcto c res-
tli>eleceu a pratica antig-a. . 

Pascn:1, portanto, que· esse m~sruo ex-minisLro 
d:< fazend:x, o s,·. conselheiro AífoD..\Io Celso, 
C'JlllO membro da commissã<i r\c ot•çamento do 
acuado, se esquecesse deste facto da admillis
t rãçâD paro. r eproduzir a. disposiç:'lo. que S. E:o;:. 
deúa saber que e~a prejudica! ás loterias da 
cõrte. 

A provincin do Rio de Janeiro tem a sua o.s.. 
sembléa provincial aberta., e o orador concita- a 
d:". tribuna a. que use des!.."t j"usta retaliat.ão de 
prohibir na proYinci~ a venda de bilhetes das 
loterias da cÕI' te. (.4poiados.) 

Tocou ne<te nssfllllpto yisto relacion&l'-se 
com os intBresses da · provincia que tem a. 
honra. de l'epresentar, o que e tão pouco ex
gente dos seus representant~s que desde o 
principio desta longa sessão de 10 mezes tem 
cogitado o m•;io de prestar-lhe um serviço, e o 
ir.z. _ago1·a. porque SJ offcrcce para isso a oppor
tun,da.de . 

Agora v .. i cumprir um dever de lealdade, 
chamando 1:eh. t~rceira vez a attenção do go-
v erno para. a tabel!a C. · 

Si o gove:;.-no quize1· melhorar o nosso mate
r ial naval para defesa do Imperio, o credito 
v.:>tado pela ca.mara e p~rfil.hrulo pelo senado 
não só o não autoriza a empregar os recur8os 
indispons11.veis para a compr" desse matel'is.l, 
como não autoriza o. úzer operações de credito. 

Entre as emendas d:> commissão de orça
m ento· do senil.!~. ha uma que ma.n_dava levar 
3 tabella C a import!lncia deste credito espe
cial auLoriz·a.ndo o governo a fazer au_torir.a
çiies de credito. 

Esta emenda.íoi votada, mas não chegou :i 
cs.marn ; e t.a.nto a tahella que acompanha a re
ceita como a que acomp ~nha. a. despeza. do mi
nisterio da fuzenda não contêm . semelhant~ 
credite. 

Pelo additivo vot-100 e que o orador le, mos- . 
t r:• que não se dão ao governo os meios in
dis pens:l>eis ;c e portanto eoDjura o governo a. 
que pt·ocnrc em tempo s u;·prü- es ta falta, por
q~Ae p?r muito necessa.ria. que a. despeza eejtt, 
t endo por vezes cha.uado a sua att~ução nl!o po
der.i de~a.r de ser ine:<ora.vel e nzcuzal-o s~ 
g:,star wn l'ea.l por cont~ d~ste credito S3m teL' 
rep:J.:!'ado a.-omis>ii:o. 

Tendo por demais abusado ela altençilo da ca
mr.rn (1n t:itos n ã J ap'>ia,los) ... 

. · G)JA Voz:- Tc:n fallado mui~:~ bem. 
Oum.'. Voz:- T•!m discutido como sempre. 
ÜUTM Voz:- Tem discutido com a proti-

cien~ia. de mestr~- ·· 

0 SR·. A:-tl>IL\rlE FIGUE!li.A : - .••. desejat·ia 
f~zer nlgumas obgervações ~obre outra emenda 
do se. nado, ma.a julgo inutil, 'porque o go..,erno 
j:i. fez o pl"~J:osito de carre;ar este orçamento· 
con\o lhe quizeram dar, isto é, com u m lkficit 
extraordi:!ario. · · · 

O gove rno não vem dar-no~ e:.::>li~iio nl
gnm~ não só a respeito da l ei do orçamento, 

c~mo das" razões_ quo teve para ~ceitar emendAs 
C{)ID as quaQs o s"nado procurou annullar em 
par te o· trabapw da camara, 

Julga.·, portanto, inutil prolon;;nr o· debate; 
para cumprir o seu dever indi ,idual; diz-lhe a. 
conscien ·ia que fe1.· o que as soas forças lhe· 
pe,•mittiam. . 

VozEs : - E muito, bem. 

O Sa. ANDRADE FiGuzmA sente, porem, que 
o nobre presidente do conselho não se ache pre
sente, porque, hoje qoe parece ser o ultimo dia 
de sessão da camara, desejava interrogai-o sobr e 
o procedimento que vai ter com· relação :i sus
pençio da lei provinci:ll de Pernambuco . 

Tem a maior- suspeita de que o governo, en
ccrJ·adas as cao:iaras, procurnrã b.nçar os. 10 •/o 
addieiona.es pa.re> occorrer a.!l defi.cit dns prCJ
I·incias que lhe souberem fazer caretas. 

Não Sll.b~ si a. província de Pernambuco es
tar-J ou não neste caso, ma~ pelo que se deu no 
acto da. suspensão, é induzido a crer que 
sirn. 

O SI\. F Ewcto nos SANTOS : - Não suggira 
essa idéa . 

O SI\. ANt>l\ADE FlGtrErlU declara quo não é 
quem a_ suggere, é o governo que falle>ndo 
nesta casa, disse que seria um alvitre ndopt&.vel 
vot~r os iO •J• addicionaes par a occor rer ás 
despezae da~ provincias. 

Si atende ao ailencio que tem g-uardado a 
deputação liberal "da provincia de Pernambuco 
silencio que não guardaria si os seus interesses 
estivessem inteiramente desabrigado3, é levad~ 
aacredi lar que o gove~no tem fei to pr-omessas 
a esse. mostre depu ~,ação, · 

~Não !<llbe, porém, o que pensar si porven~ura 
ner a co11summar-se este enorme !lttentado de· 
ser applica_do a uma despeza. provincial uin 
imposto geral cobrado a titulo de addicionaes. 
O attentado set."â ·· tanto Ilfenos désculpavet 
quanto os factos qae se dão nas províncias são 
exclusivamente deYidos à incuria e rele.xação 
do governo em tudo o ·que r .;speita ás suas rela
x" ções com as pro,·incias. (Apoiados e 11<io 
apoiados.) · 

. Por ultimo, não pÓde deixar encerrar este 
debate s1m mai~ uma ve:~; accentuar a fraqueza. 
da ai tuação liberal que, ua phras·! do nobre 
p~esijente do cJnsslho no senado, procura con
servar-se no poder por meios :lrtificiaes e não 
pela conscienci' que tem de que a sua conser- . 
vação no poder ó nma necessidade publica. • 
(Co ntestações.) 

S. E:o;:. ·disse no seno.do, a proposito dn proro4 

gação .do. orçamento para o exercício futuro, 
que não seria. . d• gno de um partido regul:u-1 

priV!lr o p()de•· moderador dos recursos con
stitucionaes como meio artificial para manter-se 
no poder. · . . 

P11is b~m, o 'orodor a pplica estas pala n-as ao 
prop:·io gabinete a que S. E:-:. preside e á lll&io
ria da camar.t, que· não votou, como lhe cum
pri~ , • s leis de fo~ças d e l &t'r:L e mar, porque· 
viu nisto um ·meio . . a.rt ificbl de con·•ern.r o 
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poder (>uto apoiados e apoiados), mas esque
ceu-se o p~rtido líboral de que subiu ao poder 
em i878 sem leis d~ fo~ça.s de terra e mar, e, 
portanto, hoje nli:> ]lóJe ter a pretenção de não 
CoJlservar um· poder por s~melhante ·preço. 
(Muito bem! "tuito bem!) · · 

(O orador tJ comprimentacl~ ·por muitos Srs. 
deputa.des.) 

O Sa. :MARTIM FRANCrNco Fzuzci ( peW. 
ordem) requ"r o ence~ra.mento.da discussão. 

Posi:.G a votos, ê .approvado o 1·equerimento. 
~rocede-se á votação e são approvadas as se

gumtes 

Emendas· 

Emendas do senado à proposta do goye.mo que 
orça a receita geral do Imnerio para os· eJ<er· 
cicios de 1882-18'33 e i8S3-1884, emen
dada pela camara dos·deput~dos. 

1\EXD.I. COli -'.PPLTC.\ÇÃO ESPECIAL 

Ftoulo de e,nancipaÇ.êtO · 

Augmente-se coro as taxas destinadas ao 
fundo pa.ra. educação de ingenuos, e, em logar 
de 1.900:000$ diga-se 2.190:000$(100. 

Supprima.-se, paasando as verb~s a formarem 
p~te do fundo de emane l.pação. 

Art. 3. o Aereacente-se no firull do artigo : 
Serli:o reduzidos, da dnta desta lei em diante 

os jaros pagos pelos dinheiros de que trata este 
artigo. ' · . 

Art. 4.< Substitua-se pelo seguinte: , 
O governo :lica autorizado parii vender ou 

arrendar, no todo ou em lotes, J1referindo. 
qu!!.ndo seja. possível, os actuaes occupantes, 
as fazendas de criai." situad.ts nas provincias do 
Piauhy, Maranhi!o, Pará e Amazonas. e ns 
terras nacionaes denol!linadas da Tri11dade, 
no município do Porto de Pedra, provinda das 
Alagôas. ' 

Esta diapo~ição é pormn.nmite . 
Art. 5.• Supprima·se. . 
Art. ().o Angmente-st> a tabelh., que passa a 

ser A. _ ·· · 
Al't. 7.oSubstitua.-se pelo seguinte: 
O governo é autorizado a reforroa.r o. regu

lamento. do sello de modo não só & preen
cher as omissões e corrigir ·os defeitos que 
nelle possam existh·, mas tambem a reduzi!', 
de conformidade com a tabella B as ~axas dos 
diplomas de condecorações naciona.es, patentes 
militares e ehe'J.nes, mandatos ao portadO!' ou 
à pessoa deter minada; paassdos para serem· 
pa'gos por banqueiros na .. mesma praça, em. 
vir~ude de eonh. corrente, ·nos termos da: lei de 
22 de· Agosto de 18ô0. 

la&nta:r-se ão do imposto ·as licença3 par11 
aceit:U' condecorações estrangeiras, obtidae por 
fa:ticcbuados'publicos em. razão·· de actos do 
sen emprego, que serão indi~adoa ao solicitarem 
s. respecti vã licénçn. · 

Art. 9. <> Substitua-se pelo seguin t9: 
. Sorão ·arrecadados, durante o tempo em qúe 

ngorar ·a ·presente· lei · os 2 o[o de q a e frata. o 
art. :1.• n. 42 da lei n. 3018 de 5 de Novembro 
de 1880. - . 

Art. H. Depois das pal.a.vi·as...:.causamortis 
-diga-se-no municipio neutro~ , ·, . 

Depois das palavras-i6$ nas outras eapitaes 
e cid. des do in!.êrior, diga-sa-comprehendi
das naquellas a eircumscrip~ão do imposto pre
dial ou deeima. urbana. 

No fins! do a.rtigo, supprimam-se as palavras 
-se~do o prolucto 'da do. municipio neutro 
applicado ao fundo d~ emanCI.pação dos escr~vos 
do mesmo municipio. 

Art. 12. Supprima-~e. 
Art. 13. Substitua-se pelo seguinte ; 
Provada a perda ou· destrnição des coupons 

ou· apoliocs da divida publica ao portador, 
o governo pagará a respectiva impo1-ta.ncia, 
ou substitnil-o3-:i por ontros titulos da n:~esma 
eapecie, e, no.:falta,por certificados do thegouro, 
observadas as seguintes dispo;ições : 

§ f .0 Os reclamante$ sel"ãO obrigados a. dar 
cilução em dinheiro ou fundos publicas, qne 
representem o valor dje coupons ou apolices 
perdidas on destruidns e 10 annos a~ juros. 

§ 2. 0 No pra~o de 10 annos, contados da. 
d.<\ta do pagamento ou substituição dos títulos, 

· prescrsverão q uaesqucr acções de terceiros 
. contra a fazenda nacional, e findo esse tempo 
restitui!'á o thesouro a cauçãô~ · 

§ 3. • A· prova. da perda- ou destruição d)s 
coupons ou apolicas da divida. ao portadol', 
sõmente reput:~.r-se-á feita em vista de juoti· 
.ficação julgada pelo jui~o àos feitos da :fazenda 
nacional. . 

§ 4.• A contestação jndicial sobre a proprie
dade dos titll.los perdidos ou destrllidos, sus
pende a restituição da caução de que trata o 
§ 2•, até que os tribunaesdecida.m a. quam per
tence a respectiva importa.ncia. 

§ 5.> Apparecendo .· os· titulas perdidos,. o 
thesouro a.rrecadal-os-á, permittindo o leva.n· 
tamento da ·caução, si fórem elbs :tpresentados . 
por quem houver. recebido os substitutivos 
ou o · equivalente em dinheiro ; no caso eon
tre.rio observar.-se-:à o disposto no paragrapho 
an te.rior; . 

Art. i4. Substitua-s& pelo seguinte : 
São isentos do imposto predial : 
I. Os predios de propri.edada das aaSQcia

çíles ·particulares, regularmente constitaidas, _. 
onae· se achem estabelecimentos de .in
strucção 'lue distribuam gratuitamente o en
sino. 

.u. A casa em que esta a bibliotheca. fiu-
nunense. · 

HI. Os predios das st>ciedades religiosas. e 
de benefi.cencia que lhes sirvam de hespitaes. 

Pll"a.grapho unico. -.i.•. Os. }lredios ooli.· 
struidos por sociedades anonymas desta data 
em diante para habitação dos .classes pob~es 
pagarão iln~osto .PrP-dial singelo .e os 2 •/o des".· 
ti:D.a.dos ao serviço d1 City Impro-vements. 
2.• As· corporações de rnã~ mo~ ta .pagarão 
o imposto predial dobrado .e os. 2 ~to .de qll.e 
trata o n. i'. 
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Art. i5. Substitua.-se pelo segUinte: 
Fie<~ revogada. :. faculdJde conferida ao · go

nrD~ para a conceasio de 1oterias, e prohibida, 
no município da eõne, a venda de bilhares de 

.qualquer loteria, que não sej&·'liãõ'"Eãtado, 
se.O:Ilu consHerados como contraba.ndo oa de lo-

. teri s l'Str~ngeil'IIII ou das províncias que f6rem 
ap~reb.eJ1d1dos. · '- . 

:t:' estensiva a todo o Imperio a. prohibição 
da venda_ de bilhetes eetrangeiros, sob a mesma 
comminição. 

.Art. 16 Supprima-se. 
Art.. 17' Supprima-~e-
Art. :lS. Substituam-se as pala.yras...:....csma.

ras municipa.es-por-presidentes de pro~in-
cia.. . 

Art. i9. Supprir:n.a-se. 
Art . 20. Supprima-se. . 
Art. 21. Acrescente-se no final-e dividin

do-se a. despeza p~los dons exercícios em em 
que tem d ' vigorar a. presente lei. 

Art. 22. Supprima-se. 
Art. Z:l. Depois das palavras-Novembro .de 

1880-ac rescente-sEi ..;.. 11ão excedendo de cinco 
annos . · 

Art. 24. Snpprima-se. 
Art . 25. Su.pprirna-se. 
Art . 26. Supprima-se. 
Art. 27. Supprima-ae. 
Art. 28. Suppri.llla•se. 
Art. ·29. Sup rillla-se. 
Art. 30 Supprima-se. 
Art. 31: 
N. 1.- Supprima-se : 
N. Il.-Supprima.-ee. 
N. lll.-SUI'prime.-se: . 
N. lV.-Paasa a I, e em b~r de Dezembro 

-dig&-6e-Setembro. 

2.• Orçamento e planta, dos cdificios que 
fórem necesa&rios pa.ra di8penaa.r os predios. de 
que tr•t& o a.. 1. · 

Art. Não poderà o governo usar <h attri
buição que lbe. uim sido co11ferida. por Ui versas 
leia para abrir creditas supplamentarea e e:x.., 
traordina.rios sem ouvir, quanto a estes, o con
selho.de Estado, e, qua.nto :.os suppleJ:nentares. 
a. seeção do mi.nisterio a que pertencer & des-
peza.. . 

§ 1.0 Os crtiditoa supplem<'nta.rea s6 poderão 
ser abertos depois do. 9u mez do exereieio. 
· § . 2.• E.u cada. exercicio não poderão os era
ditos supplementa.res e:tceder de 5 .000:000$ 
para todos os ministerios. 

Art. A aanta. casa de miseric:ordia. da c:idade 
de S. Pau.lo fica autorizada a ·elevar aeu patri
monio a 2.500:000$ am bens de raiz. 

(Alter&-ae a nlUlleração dos artigos de con
formidade com o vencido, sendo·o ultúnoo ar L. 42 
do projecto.) 

Ta.bella A.-Supprima-se 
Tabella B.-Sapprima-se. 
Ta.belb C.-Su;>prima-se. 
Na. tabella D, que passa a ser A, acr~•~en-

te-se: 
Arroz com casca, sem casca, e pilado ; 
Cbapóos finos, inclusive ie Qello Ele seda; 
Feijão; 
lp~cacuanba ; 
L11mbo de porco, salgado ou 11m sa.lmo!lra ; 
Milho; 
Ptant&s; 
Herva-mate de•pachada pa.ra. portos da Eu

ropa ou da. ~~ariea do. Norte; 
Polvilbo. 
Acrescente-se a seguinte 

N. V . -SupprimS:se. 
N. VI.-Pas~a a li, e substita.a.-se pelo se- SeU o q~e d euell1. pagar os titt.'~os a. qu.t se 

guinte : · . . refere o artigiJ-da. presente lei 
A c1nceder a José . Antoniõ' de Araujo ou l 

sociédade que organizar isenção de direitos . Mercês de : 
,de impOrtação oos materiaes necessarios á Grã-cruz de qualquer ordem •• · •.•• 
cons~rucção ào mercado de S. Sa.lvador, na. Grande dignit.a.rio da or.lr,m da 
cidade d:1. Bahia, devendo o Estado · ser inde- Rosa .... .. , .. ••· • ....... - .. • .. 
Illllisado da itnportancie. dos mesmos direitos, Dig-nitario da imperial ordem do 
terwillado. o prazo de. concessão feita. pelo go- Cruzeiro e .!11. Rosa... • . • · .• . • ... 
verD,O provincial para a. sxecaçã:o dessa obra. Comroenda lo r da. Rôsa .......... . 

N
. · l · · Officiano Cruzeiro e ds Rosa .•••. 
> Vl .-5u.ppt•ima-se. Commendadar das outra! ordens . . . 

N. VIII· -Supprima-&e. Cavalleiro de qualquer ordetn •.. •• 
Art. 32 ·- Supprimi\-Se. Pa.tente.i e;>neelendo honras e 
Art. 33.-sllpprunwe. g-raduaçôetl de postos do exercito 
ArL. 35.-Supprima-se. ·e da :>.rmada: . . , 
Art. 36·-...;..Suppríma-se. Official general . ............... . 
Art. 37 -Sllp~rima-se: Offi · 1 · 
'~t. ·ss.-Suppri.ua-se. cta superL.or •.• •.••. ..•• • ••• 

39 S 
. . Co ~itães e •ubalternas .......... . 

Art. .- up?runa-se. Che 1ues e m:\ndatos a.o portador •• 
Acrescentem-se os segtiintes 3.1'\igos: o.. agraciado• com dis lincção 
Art. O r <>latorio 'tue fó~ Jlr esente & i• aes•ão de <jU!llquer ordem pag11rio ma.ia 

oh. a.~embléa geral, pelo Jllln.iaterio da Cazooda., 25 •J. de sello corresp'mdente aos 
conterá:· : gràos a.nt, r:••res, q~e lhe~~ não 

500$000 

390$000. 
280$000 
220$000 
180$000 
110$000 

100$000 
60$000 
40$000 

$100 

i. o Reb.ção de todos os predioa alugados pelos houvere111 ai do especialmente coD.-
diver3oa miniaterios no município desta cõrte. forid a. : 
coin a d ·sigua~ão do ·seu destino, da. renda. que I Paçn Jo. ae.•u•do em ele Oulubro de 188'~. 
pa.garem. •s:im como de quaesquer despeus - h rifo dt Cot~gipe, pr ·•ident&- A1'1to,.io 
com elleo f•ima nos ul timos cinco e:xercicioa. Can•litlo d·• CI"UJ Alt14hado, t • IOCret&rio,-

· liqaidados ; . · · Barão de Ma.m<lnguapf, 2o HCtelario. 
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Bem como as tabellas A, B, C, D publicadas Procedendo-se :i. VJ)tação são approvada.a aa 
no· lJia.rio O fficiat de. 13 de OutUôro cor- seguintes 
Nnte. · 

O.proj~~~~o ae~im emenda.do <l ap:provado e 
ramettido á commissão de redacção. · 

Dec!araç!i9 · àe voto 

"Decluro ter vct:J.do contra as emendas. do 
sen11do relativas aos arts. i•, 3• e H• doprojecto 
de rec ··ita.da. fazenda, e tambem contra. o en
cerramento· da discussão dessà.s emenda.s na 
mesma se$são eni q UG foi iniciada.. Se.h das 
sessões, 25 de Outubro de 188-2.-Dt'qw Es-
trada Teixeira.». · 

O SR. PRESIDEN'rE dis•e que va.i se officiar 
ao governo, para saber dia hora e logar em que 
qua. Mag<>stale o lmpera.Jor se· digna receber 
a commissão desta. ~amara que vai peilir ao 
mesmo augusto Senhor a designação' de dia., 
ho··a. e loga.• para o encerramemo ·da. pres&nte 
seslláo da assembléa geral, e nomeon para. com
por a mesma commissão os·Srs , ; . 

lgnacio Martins. 
Zama. 
Leopoldo Cunha. 
Souza Carv8lho. 
Martin~o Contagem_ 
Antonio de Siqueira, 
Adriano. Pimentel. 
Augusto Fleury. 
Gnnçalves de Carvalho, 
Meton. 

. Olympio Vallarlão. 
:Rodrigues Peixoto. 
Joa<jllÍt'll Tavar s. 
Alfr ,do Chaves_ 
Martim Francisco Filho. 
Felicio dos Santos. 
Carn •iro da Cunha.. 
Seráphico. · 
Leopoldo de Bulhões. 
Passos Miranda, 
R ·tisbona. 
Gemini •no. 
Almeida e Oliveira. 
Carvalho Rezende. 

O Sr. A.1Fonso Oelsó Juni'01· 
(peln ordem): -No presupposto ~-e que seriarn 
approvada. pela eamara as emendas do senado 
ao orçamento da reeeita., e seguindo um prece
dent·• já havido u.esta cam3.l·a por occaeião de 
disen ti:-Se a reforma. eleitoral, a. commissão de 
redacção tinha apro•npt3do o seu trabalho sobre 
a reeeib e os orçamentos ; e em nome .da com
m'ae:io peço ·licença para enviar á mes 1 :a. re
dacção do orçamento dJ. receita, doo orçamentos 
e dos creditas, para os devidos e !feitos. 

O Sr. Ma"tta.Ma.chado (f' secre
tar-in) declara que ea1>1vani sobre a mesa di-
ver~ redacções. que iam a imprimir. . · 

O . Sr. 'lgnacio Har-tinl>l (pela 
ordem) ped~ dispensa de impr~!ISíto _para.q•te 
essas redaçõ ~8 votadas immediatameute _ 

Posto a votos o' requerimento é approv~do. 

.. RED.I.CÇÕES 

N- 195 D-1882 

2• SECÇÃO 

Projecto 

MD.I.CÇÃO DO PROJECTO N- i95 C Dl!i 1882 

Receita geral 

A nssembl éa geral decreta: 
Art. ~-· A rec.P-ita !reral do Imperio, para o 

e:x:"rcte1o de i832-i88J, é orçada na quantia 
de i28. 960: 700~, e ser:i realizadll com o pro
duct<l do que arr.·cadar-se dentro do exercício 
da presente lei, sob os títulos abaixo desi
gnad<~s ~ 

Ordinar-ia 

Importllção 

L Direitos de imporL~ção para conslllllo: 
. elevados de 50 a 60 •! .. os addicionaes. 

2. Ex p~d i ente dos generos livres de direitos 
de consumo. · · -

3. Expediente das capat~zias. 
&. ~rm•ze~agen.o, .alterada a porcentagem 

na razao segmnte: ate um mez 0,5 •;., ate dons 
me.zes i • I • a11 mez, até Ires inez es 1.,5 •t., ao 
mez, e por todo o tem pu que exceder 2 "lo ao 
mez. 

· DESP.!.CI!O YA:tUTWO 

5 _ Im posio de pharóes _ 
• 6. Dito da dócn. 

EXPORTAÇ.~O 

7. Direitos de e:>tporl3Çiio de generos nacio· 
naes; reduzidos 2 "/• do imposto sobre a ex~ 
port.1ção do café, do algodão, do assucar e,da 
herva mate. 

8. Ditos de 21/2 ·1. d~ polvora fabricada por 
conta do governo e dos metaes preciosos, etc. 

9. Ditos de f i/2 "/• do ouro em barra_fun· 
dido na cas~ da moeda. 

lO. Ditos de i "f• dos diamantes. 

INTERIOR 

H. Juros dss ac~ões das estradas de ferro 
da Bahia e Pernambuco. 

.1.2. Renda da est.-ad;o de ferro D. Pedro li. 
!3. Dita da estrada d~· ferro de Buturité. 
l.l"···úi\3 do corr~iu l!eraL 
15- Dita dos t~legr~phos Plectrieos _ 
:1.6: Dita da ca<a d:• mt~eda. 
17. Díta 'da typogr;•phía nacionaL 
i8. Dita do Diarío 0,/icia!. 
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:19. Diw da liLhographia militar. 
:20. Dita da fabri~ da tJolvora. 
21 • Dita da de ferro dB Ypancm a. 
:22. Dita dos arsenaes. 
:.J. lJrlil .âa C3o"'tl de cocrecção. · 
:2~. Di ta do imperial colleg i o de Pedro IL 
2ã. Dito do instituto dos meninos cel!Os. 
26. Dita do instituto dos surdos-mudos. 
27. Di!a da~ matriculas dos estabelecimentos 

de insl rueção superior. 
~8. Ditn dos proprios nacíon~es. 
29. Dita dos terrenos di3mantinos. 
30. FõN dos terreno~ de marinhas, excepto 

os do município e producto du venda de posses 
ou domínios uteis dos terrenos de marinhas, 
nos ter111os dns leis dos orçamentos anteriores. 

31. Laudembs, não colllprehendidos os pro
venientes de vendas de terrenos de marinhas 
da cõrte. 
· 32. Venda de terras publicas. 
;l3. Premias de depositas publicas. 
3~. Concessão .de pennas à'~gua:~ 
35. Sello do papel. 
36. Imposto de transmissão de propriedade, 
37. Dito sobre d~tas mineracs. 
38. Dfto sobre lomria~. 
;39. Dito do induslrias e profissões. 
40. Dito de transporte. 
~1. Di Lo predí nl. 
.i2. Dito sobre o subsídio e vencimeulos. 
-!,3. Dito do gado. 
-H. Cobranoa da divida <lcti~·a. 

EUI\.\OllO!;iARIA 

45. Contribuição p~ra o monte· pio. 
~6. Iudem uisações. . 
~7. Juros de c~pit~es· nacionaes. 
-i8. Prod neto de J/2 "lo das loter.ias. 
(1,9. Veada de generos e propriosnacionaes. 
.50. Receita.eventU3l. 

11E:-ID.\ CO~! Al'PLIC.\ÇÀO ESPECIAL 

Ftt.!ldo de emaneipa;:•Io 

1. T;~xa de esr.ravos (inclusive addicionnl). 
2. 1'rausmissão de propriedade dos mesinos. 
:3. l\Iultas. 
.i. DonnLivos~ 
5. Bene!lcio de lo!eri~s isentas· de hnpostns. 
6. Decima parte das concedidas depois da lei. 
7. Divida activa. 

·8. Impesto .sobre os con;ign3tarios de es
. cr:tvus. 
9. Imposto de 1~ l/ll ~; sobre loterias. 

10. Setlo dos iJ il h e te~. 
H. 1/:f %, re>1an te da.commiss:1o, de que tra

ta o art. 2·• do decrcto n. ~9:16 de iG de 
Julbo de 185~. 

1!!. Remane~centes dos premias (lei n. lll~ 
de "!.7 de Setembro de !860, Jrt. 12, § 3•). 
Art. 2.• O ~ov.:rn() fica autorizado n emit· 

tir bilhetes do tllesouro. até á oomma de 
1(1.009:.00~~. con~o ~ntecipaç~o de receita, no 
exetcre~o de:;ta le1. 
~nra~r.pho u~ico. Co~tinúa a vigorar a au

tonzaçuo confernla . ao governo no art. ~, pa. 

r~grapho unico,da lei ,n. 3018 de 5 de No
vembro de iSSO, relativamente a conversão da 
divida flur.Luante em consolid<Jda, interna ou 
externa, no t<ldo ou em parte.·Si no u'o dessa 
autoriz:wão for~m emitlid~s npoli~es a juros 
de 5 •/. poderá ó'governo destinar :1. •J. para a 
amurli~ação. . 

Art. 3.• E' concedida ao governo a faQul
dade de receber e restituir os dinheiros das 
seguintes origens: 

Elliprestimo do cofre de "orphil'os; 
·Bens de defrmtos e ausentes e do eYento; 
Premias de loterias : 
Deposí to~ ·das caixas economicas ; 
Depositas do monte de soccorro ; 
Depo<itos de diversas origens. 
O saldo que produzirem esses depositas será 

empregado nas despezns do Estado; e, si as 
sommns retituidas euederem as entr8das, pa· 
g~r-se-ha a differença com a renda ordin~ria. 

O saldo ou exce~so dns 1·esti mições será con
t~mplado uo balan·ço sob o titulo respectivo, 
conforme o disposto no art . .H da lei n. 6:!.8 de 
17 de Setembro de 1851. 

Serull reduzidos, da data destnlei em diante, 
os juros pagos pelos dinheiros de que trata 
este arLigo. 

Art. 4,.• O governo fica aulorizodo para ven
der ou arrendar. no t<,do ou em lotes, prefe
rindo, quando seja possível, os actuaes occn
pnntes, ~s r~zend~s de cri~1·, situadns nas 
[li'Ovincias do Piauhy, :M~ranhão, Pará e Ama
zon3S, c ~s terras nacionaes denominadas da . 
Trindade, no município do Porto de Pedra, 
província das Alagõas. 

Esta disposição é permanente. 
Art. 5. 0 Os noeneros constantes da tabelln A 

fic~m isentos dos direitos de exportaçiio. 
Art. ~. • O governo é autorizndo a reformar 

o regulnmento do sello, de modo não. sõ a 
preencher <~S omissões e corrigir os defeitos 
que nelle possnm existir, mas tambem a re
duzir, de conformidade com a tabella B,as taxas 
dos diplomas de condecorações 11acionaes, pa· 
tentes militares e che•rues mandados ao por
tador ou á pessoa determinada, passndos J)llra 
serem· pagos por banqueiros na mesma praça, 
em virtude de conta corrente, nos termos da 
lei de 2~ de A!!osto de 1860. 

Isentar-se-hão do ·imposto as licenças para 
accit~r condecoraçõe~ estrangeiras obtidas por 
funccionarios publicas em razão · dt:: actos do 
seu emrn•ego, que ser~o indicados ao soli· 
citarem a r<·spectiva licença. .. 

Art. 7.• Ficam desde já revogados o.decreto 
de 29 de Outubro de :!835 e a lei n. 598 de l.li 
de Setembro de 1890, que eoncederam loterias 
para fazer fa<!e ás despezas da e~sa de correcção 
e para o melhoramento do est:Jdo sanit~rio·. 

O governo fica au1orizado a reformnr, sen1pre 
que jul~:~r conveniente, os planos das loterias~ 

Art. 8.• Serão ~rrccadados, dur-dnteo tempo 
eri1 que vigorar a pre~enle lei, os 2 •;. ile que 
trntn o art. 1•, n. 4:t, d~ lei n. 3018 de 5 de 
Novembro de iSSO. . 

Art. 9.~ E' revogada a disposiçiio do arL 7•, 
pa~grapho unko. n. 2, d:~. lei n. 2791 de 20 
de Outubro de 1877, afim de que ~eja npplicado 
:i manumissão de escravos o producto totnl do 
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fundodeemaneipação:Devereverteraomesmo-~. Art; !3. Fica revogada.a Jaculdadecon
fnndo qualquer impottancia IJ.lle haja sido d. elle . ferida ao governo para .a concessão. de lõta ... rias, 
separada em virtude dessa leJ e da de n. ji9i0 . e probibida, ·do município _da eôrte, ·a venda 
de :ll de Oot'!bro de i879. . de bilhetes de ~lqner-.lotería, que i:tã_!i'. seja 

Art. 10. Ficam .elevadas ao duplo as tuas· ·a do Estado, sendo consulerados como_: contra~ 
de transmissão ce~usa mortis· no municipio bando os de loterias estrangeiras ou daspro-
neutro, e de doa_ções inter vif)o4, na parte her- .vincias, gueforem apprehendidos. · : 
dada ou doada ({Ue se Terifiear em escravos. . F( extensh:a a todo olmperio a prohibição 
: Cobrar-se-hão d'ora c;n.díante pela taxa do da venda de bilhetes das loterias estrangeiras, · 
escravos : . . :_;~ . · , sob a mesma comminação. '· . , 

2/l,~ annuaes no município da cõrte ; Art·. U., FiM eoneedido no governo. o. ete-
20$- nas capitaes do Rio de Janeiro, Bahia, dit() especia I de 6.000: Ooon para ser applicado 

Pernambuco, S. Paulo, S. Pedro, Maranhão e ao melhor.1mento do material da ... armada, .de 
Pará; · nccõrdo com o plano que fôr adoptado _pelô. 

i6~ ·nas outras capilaes e cidades do interior, governo, e dividindo-se a despeza .· pelos 11ous 
comprehendida naquellas a eircumscri_pção do exercicios em que tem de vigorar a presente 
imposto predial ou dechoa urbana ; lei. · . · · 

i0,5 nas. villas e povoações. Art: i5. As cartas de natnralisaçãc ficam 
A renda resultante desses impostos perten· desde já isentas de todo e qualquer imposto ; 

cerá ao fundo de emancipação; sendo os presidentes de província tambem 
Art. H. Provada a perda ou destruição dos competentes pam concedel-as. , 

collpon~ ou apolices da dividn pubHea ao por· Art. 16. o governo poderá contr3,ar o for· 
tador, o governo pagará a respectiva impor· necimento par~ o brdamen to do exercito. a da 
taneia, ou substitui\-os-ha por outros títulos da marinha com fabricas nacionaes, em igualda
mesma especie, e, na falta, por cert_ificados do de de eonàicões, por mais te miJo do que o de
thesouro. observadns as seguintes disposições : terminado no art. i9 da lei n. 30i8 de 5 de 

§ L• Os reclamantes serão obrigad~s a dar Novembro de_ 1880, não ezcedendo de cinco 
caução em dinheiro ou fu.ndos pubhc_os, que annos. 
represente o valor dos cgl!pOIIS ou apobees per- Art. i7. Fica ·o governo autorizado: · 
di das ou destrilidas e tO annos· de ]uros. 1. A emittir os títulos. dé renda com o juro, 
. § 2. • No prazo de iO aD;nO~, _ contad_os . da annu3t de 6 •;. por 30 annos, que a lei _da 
data do pafi~mento ou substtl~tçao dos t'tu_Ios, 28 de Setembro- de t8ii destinou.-aos proprte· 
prescreverao quaes.guer acçoes de terceiros tarios que preferirem enlre"ar os in"'enuos 
contra o fazenda nacional, e findo _esse tempo :tl.lhos de suas escnivas. ·." · .. " . ' 
restituirá o thesouro a caução. . ~ n. A C<lnceder a José Antonio de Araujo, 

§ 3.• A prova_dn perda ~u destrutçao d~s ou á sociedade que organizar, jsenção de ~
coupons on apollces da ~!VIda a~ portu~or êo- reitos de importação dós matenaes necess~nos 
me~te. reputar-se-~~}ei~ em ~1sta_ da JUS!ili· á constrneçí'io do mercado de s. Salva~or, na 
caçM·Ju\gada pelo JUizo· dos feuos da fazenda cidade da Bahia devendo o Estado·senndem· 
nacional. _ . . . . . .nizado da impo;tancia. dos ll!.esm<;~s diréitos, 

§ ~. • A conteslllçao J udictal sobre a_ propne- terminado o prato-da eoncessao fe1 ta pelo ,go~ 
dade dos titulos perdidos ou destruidos sns· verno provincial para execução ·dessa obra .• · 
pende a restituiç~o da cauçã~ de que trata .o Arl. iB. Será entregue á respectiV'a.irman• 
§ 2.o, até que os tribunaes dee_1~nm a quem per· dade do Santi~simo Sacramento da igreja ma
lance 11 respectiva. impo~tanma · . triz da freguezia de Sant'Anna. desta cõrte, 

§ õ.• App~recendo os tttul~s perdtdos, o the· 0 produc\o de duas loterias recolhido ao th~· 
souro arrecadaJ-os-.ha, permtttmdo o levanta- souro, proveniente deU que foram .extr~h•
mcnto da caução, st for!lm elles ap_res~ntados das ·em vE!z das 10 concedidas para as obras 
por q~em houver r~ceb~do os substttuttvos o_u da mesma matriz. . . 
o equJvalente em d!nhe•ro; e no caso con\rarto _ Art. 19. 0-relatorié que fõr presente á {a 
o~servar-se-ha o d1sposto no paragrapho ante· sessão da assembléa geral, p,elo ministe:i'io da 
nor · _ . .- . . fazendã;'' c'onterá: , . . . . 

Art. 12. ~ao Isentos ~o Imposto P!ed!al:.. i.• Relação de .to~os _os preilios. alugados 
I. _Os predtos de propnedade da_s a;Ssectaçoes pelos diversos ministeriils no municipio desta 

p~rtleulares, _rcgul~rmente con~tltmdas.t.onde cõrte, ·com a designaçã~ do sen destino_, da 
5~ ac~em estabel~ctmentos de tn.strucçao que reuda qa.e pagarem, asstm como de qt;uesquer 
dtstnbuam gratmtamente .o _e~sn;to. . despezas eóm elles. feitaS nos nltimos cinco 

p. A casa em qne esta a .Bibhotheca Flu· ex:ercicios liquidados ; . . . : . . : . _-
mmense. . · . . . _ ~-· Orçamento e plontas dos edifimos· g_ue · . · m. Os pre~1os das . soe1_edades rehgiO~as e forem neeessarios para dispensar 05 pred1os • · 
de beneficenc1a q_ue lhes s1rvam -~e hospttae~ · de que trata 0 n. f~ · . : ... 

Paragrapbo uruco •. L• Os pred10s constrw· · - . - - ,_ · ' d 
dos por sociedad~s a:nonymas, 'desta data em A_rt. _ ~_!). Não podera o _governo ~ar,, a 
diante, para habitação das ola,sses pobres;. p~- n~lrJbuJçao,_ que lhe te:m s1d~ conlerJ~!I,, po~ •. ; 
gatão imposto predi~Lsingelo ecos;JI _"/o-destt· dtverSils Ie1s, pa~ a~m~_ crerJitos ~upple~n .• ~ . • 
nado_s ao serviço da GityJ11tP!Of!ef11mÚ•· _ - tares .e· extraordtnnnos, sem oU;~r, IJ!l~ a 
· :1. • As corporações de mão • mortaJ.ngarao o estes,- o conselho da ~tado, .e •• q~_!lt~_ JIOS 
impo3to _predi:il dobrado e· os-! • • de que , suppl~mel).lare~, a -~eeça9.d0 ID\DI!itefiO:hqc.e 
trata 0 n.-L · · ! pertencllr: a desjl~, . . 

, V~·V.-73 .· · 
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§ I)· ó.S cré'dit9s · iú:i:Piilement~res ·só po~e!ão 
ser ·abertos depms do nono mez do ex.ercrcro. 

§ 'i o Em cada exercicio não. poJer~\'o ~ ere
ditos "supplemeni~res excede!' do 5.000:000§ 
para todos os ministerios. ·.. ·· 

Art. 21. . A Santa C:lsa de lriisericordia_du
cidade de S. P~ulo 'fica autorizada :í ·elevar 
seu patrimonío a 2.500:0008 em bens <te raiz. 

Art. U. Continuam em vigor·todas as dis
posil{ões das leis do o~c.amento· antecedentes, 
que não versar.em particularmente sobr~ a·~
xação ·da· receita e ·despeza, sobr~ automaçao 
para marcar o_u_augmeu~r vepmmentos, re· 
formar· repartiÇGes ou leg1sl~ç:to fisca r, e que 
não tenllain sido expressamente 'rcvogad;1s. 

Art .. j3: . As leis que fixam a receita e des-. 
pe.za para o· exerticio de 1.882 ---'- iS83 regerão 
t:wbem o exercício de i883-188í, exceptua
dos os creditos. especiaes .. que se extinguirem 
no exerci cio de t882--'-18S3. 
·Art. 2~. Ficam· revogadas as disposições cni 

contrario. · · ·< - _ -

&ta das commissões em 25 de Outubro de 
1882 . ...,.; Af{o1~á Celso Ju7Üor.- Ge11 Cl'osa !Jfar. 
que.•.- Leopollio àe Bulltões. _ . · 

TABii:Ll,A. A 

Tabella de · .tJeneros de . producção nacional 
· · ' 'q\UJ pelo ·att. 5° da preSeJI!e lei f.cam isentos 

dt direitos. · · · 

Aguas marinhas (pedras) 
·Amendoim sem casca. 
Améthistas. · 
:Arilruta. . . . 
Arroz com casca, sem casca e pilado. 
Azei~ de pei:te, e de egua ou ~otro. 
~tas .. 
llob:~has finas. 
Carnij secca (xarque). 
Cerveja;· 

· ·cevada. 
· Chapéos.finos, inclmive de pelló" de seda. 

CnapéGs ordinarios de p~llo de lebre óu Ui. 
Chocolate. 
Ciniá de ourives. 
Col!a. .. · · . 

. Crina veg-~t3l. . 
, · _Lomlí~ _d~j_porco, s.algado, ou em salmoura. 
-Milho: 
.Pit.lvilho. 
.Crjrsoljtas_em bruto ou lapidadas. 
Crystaes -em bruto. · · · 
Esteiras. 
Farinha de milho. 
Favas e feijão. 
Gengibre •. 
Ipee~eu~nha. 

: Lã preparada ou beneficiada. 
.. Pl\rállelipipedos de pedra. . . _ . 

Parn~s :de- rn3ehado ou de serra e ou.tr:~s. 
Plantas; · · · _ · · · · · · 

Polvóra. 
Potassa. 
Qneijos. . . . . . 
Roscas. • -- . 
Sebo ou graxa, em r:~m~ •• coado ou em_ vel~
Touciilho ou banha em mantas àcrrcttdo.ou 

prep~radci. __ Affonso Celso Junior.- Gmcrosi> .·. 
Jlarl]'tl.as.- Leopoldo de Bullla,~s, - · 

TABELLÀ 1l 

... s~uo que devein pa;]at• os titulos a ql!e se 
. . - : re(crc o Mt. 6 _ 0 da presente let. 

Mercês de: · -
Grã-cruz de qualquer ordem. 
Grande 4igniturio ~a:· ()r?em. 

d~ Rosa .••. · .- · . - · • · · · · · · • 
Di::nHario da imperial ordem · · 

do Cruzeiro· e da Rosa.' .•. 
Commendador da· Rosa ... ,.'. 
OfficialdoCrnzeiro·e da Rosa. 
commendador das outras or-
·' dens ....•... · ... ': .::.· .. : .. 

ün.Yaleiro de· qualquer ·ordem 
Pittentes:conceilendo" honras . e 

de posto·do exercito c arma~a: • 
Otlici31' .gener~l.. ·. ·' ~ · · · · · • 

·· Ollicial sn'(lenor.;,: •••....•• 
Capitães ·c subalternos ......• 
Cheq-ues e mandados :J.O liOt· 
.tador~· ..••• ~· :.;· .. ; .·; ;_ ..••• 

6301~000 

500~000 

3901$000 
280$000 

. 2~0~000 

lBOSOOO 
·H0$000 

·grnd_uações 

100/)000 
60$000 
-~0~000 

~100 
· ·os 'ngraciad()s com dislincção _de ijualquer 

ordem p~garão mais 2~ ojo de·sello c~r!espon· 
dente nos graus antcnores, que l~es.nno_ hou· 
verem· ·sido·. especialmente confendos. · 
. Sala' d~s commi'ssií~ •. e!Ji_ de Ü!JtUbro de 
!882, ..:.. Afforuo Celso Jun~or_.- Generoso Jf(lr-
qurs.~ Leop:Jldo de Bui/Wes. · 

·. ~I ·. 
!.8!;2-1'{. 276 

. Projccto 
.,: j 

lll!DACÇÃO_ D.~ LGl DO ORÇAMENTO _DA DESPEZ.'I. PAII ~' 
. _ __. o_ BXERCICI9 DE 1882-'-fSS:J 

A assemblé_a geral, . decreta : 

. Despe::;a _qeral 

. Art. L • A despeza geral do Imperio para 
o exerci cio. de--{882-1883 .é fixada na· quantia 
de l29.823:825~0~-~. a qual será- dí~tribnida 
pelos sete· roinisterios,- na fórmn .·especificada 
11os artigos seguintes : _ . · ·. 

Art.· 2~· O ministro e secretario de estado 
dos negocios ·doimperio é autorizado a des
pender,.com·· os :serviços design.adosn3s se· 
guintes rubricas, a quantia ·de 9.0ií~:96~123 

A sanei": .. · - . 
! . ~ · Dôtação'de ,Sua :Mages
. -·· t·aae ó lmperador .• ~. 
2~ o Dita de Sua Magcstade 

800: 9_006000 

·' Herva-inate despac~ad~ pm poftos da:Eu· 
ropn ou da Amenca. do·Nortc; , 

·a Imperatriz......... . ~6;900~000 
3. o Di\3 'da Princezaimpe-_ ,_ 
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. · ria!, a Sra .. Ddzabel. · WO:OOO~OOO e scui substii~IOS ·cm: ·• · 
{i.• Alimentos. do Pdncipe : enda uma das .Jacu!· · .. 

· lniperial .do Grãq..Parã d~des .••..• •. • •·:· ·:· :. . 20:!:8Çõt$000 
o Sr. D. Pedro,, •... , . . 8:000~000 25. Secretarias e biblio-

5. • Ditos do Príncipe o Sr. · . . thecas das. f3cul~ad~~ 
.. O. Luiz ... . : .•. ;;... .. . 6:000~000 · de direito . ..... ; ·. ·,, . 63:765,)00(). · 
6.o Ditos do Principe·o:sr. ;26· .. Pessoal do ensino .das 

. · D. Antonio.; ·.·:.... . il:OOO~OOO · faculda!los de· illediei-
7 .• • n otação do S1'. · duguc . na,sen!lo 5:~00~ de ven-

de Saxe, viuvo de Sua .-cimentos de . um lente: . . 
· Alteza a ~rinceza · ~ · : .para · a c:iàeira de c li- .... 

':· Sra. D . . Leopoldin~,. . 71í. : OOO~OO nica de par.los e··gyne·.· 
8 .• Alimentos do .. priri.dpc . . cologin,~ ereada . pefo . ;;::. 

, o Sr. D. PedN: •.. , . 6:0005000 decreio ·n. J387 de. jS. :l'' 
9.• Ditas do ·príncipe ci St·. ·· · . . de Abril dc. t85~.~ di· ~·· · 

D. Augusto •• ;...... 5:000,5000' , minuida a.consignjlção. · 
·::lO ... Ditos do .. pl'inci.pe-o -SJ' . .... . ,. ... , ...... ~ ·---· :. .... --de I ·20~ l)llQ cratifr-

. · D .. .José .. ·.. ......... · 6:000~000 .. car UDllente.da.faeil.l· 
H. Ditos do princiPÇ o Sr:' · · · · · dadti da .Dahia cnc~rre· 

.D. Luiz ..... · .... .'... 6:000{$000 gado d:i .. - or~anização 
U . Mestres da familia im· · do. gabinete de. pbysio-. 

· perial .. ..... ·. , ... ~,'. 3:2-0Q~OOO; logía ....... " .. .... ... · .3~ 1: 0006000 · 
J.3. G~binete imimial, ,., ... .' · ·.· i :900,}000· 27. Seeret:~rias, ~ibli.otbecas 

· :l.k Subsidio· dos senadores. 5~:0001$000 e laboJ·~tonos .d~s. fa- · 
· i5. Secretaria do senado' .. . : i(IS:~.WOO culda~es. de . mcdtcm~ . · 

!6. Subsidio dos deputados. . 732:000~00 supprtmtdo .. em . . c~ da ·. '· 
· .faco.ldad~ um lo~r de 

J.7. Secretaria da eaii).nra do3' ... amauuensc, um dii ho · 
.. d~putados, compre,ben-· ' , def, um de· .continuo e 
~do o augmento.prove· .· ... dons·dc insp€ct01'9S ou. 
mente · da re~orm~ .~r: .· cheres dns ::trabalhos. 
q\le passou·nsecretarra: .. clinico.~ e anatomo-pa- . .. 
da camar.a dos depu·. . , thologtcos. . .. . .. . • . .. . : 57.~:0QO~OOO 
tadOJ~, nos termos da 28·. Pessoal do ensino da. cs · 
resol.uçiio ~e :s ·de . Fc~ :· _ ... cola ~ytec~ni~a : .ele· : 
vere1ro. ultJmo, ·clevnd;l . . vados o m;,,s.,~:OOO,S os 
á · c:onsig-nação · j1 ~ r :r · vencimentos Q,a c.a.d,eira . 
eventuaes a 4d.O~~ooo;_- de biologia -industrial; . --
e a dn secrctarJ:l · '<! '. reduzidos .2:tOOtS : nos ' 
2:800!5000 •.• ;;~<' ... ; ; · ·. ·179:240..5000 ·da de phvsic.1 e ·chi· 

18. Ajudas de'custó do' indn · mica industri~l e sup-
e volta dbs depuu.d,· s .. . . · .· ~:000~000 primída n .consl;;n:~ção · 

19 • . Co)lS~Iho de cstod~·~)lP~. . ,para. o prof~ssor .. . 'l ,o 
· pr1mtda a quan\m ile sobsttlt•tu da aula ·pre· , . .. 

. 9:800;SOOO, pedida par4' · par:~torio............. . i98:080~000 
a secretari:l do~· c01se· 29. Secrelaria o gabinete· da 
lh9 de ~st~do .. : . ·:. ; : .'.. . ~8 :OOOQOOO eicola pclytecbnicn: c li· 

20. Secretarin d_e e~~~d_CI, re· minnd~ a dotaçiio .elos 
~ogada a dJspostr~·l do. s c r Y i ç os nov~mente 
l.ei n. 3017, pel:~ ·qual· ·' · cre3dos e 1:8005 (lcla · · 
nã? devem ser ;_plce~- · .. · · suppressãD ~e ~um Jogar_· 
cb1d:~s. ns vagas -que se de conservador de · ga· · 

.. verificarem ·nos lagares · · b in e t e ; . e inclui dos 
~' de . direclor e sub-di- ., . .. .. . . . . a:aoon. p~ra'pagainentQ 
· reelor, . .. .... ... ~ . : .: .... . · · tsi:~~O~ de transportes, nas es~ 

U. Presiden_cias _de ·pro.· .. . · u-adas de ferro ,' dos · 
· vincias .... : . . , ; •. ; ·, . :;~· · 2i3:t03;1333 . alumnos em exercícios ,., . .. ·. · 

~~ C:nlto pnblicó; incJu:: . . pr,1Ucos . ·:· ... i...... .t0i:90\'1500 
· s1ve 5:000!5 par;~ preen- . . 30. Escola de mmas ,de Ouro . 

cbimento das ·. 'V1Jgas .. .P r e to : eliminada .a , .. 
que ·.se derem .nas C!l-> , '.: .. .;:.: . : · "·quantia de !.:!!Of1,hpara, :·: o.: . .. 

. thedy~es; . •. i .. : . .. . ;;·... · .: 798 .:.~000 a ca<l~ira . dde·grslnção : . . . ·_. . , · .. ·'i'' 
,i3~ .Semm;mos eptscopaes. . . , H0:250~oqo . . . . : '.·de ,nunaL ... · .. : .•. • ..... .. ·.• 8~:1l001)000 · 

' ~~ P8ssciàJ; ·.do .. ensino ·. da·s·: ·,:, :-~: <!>c~:_; .' 3!. : ·Jns~elO!'!a d~.iD.SII;Dc~~O .. 1:·. ;. · :< : .~ ; : :~., 
· faenldàdes: ·de" ·direi! o, _ · . '. · ·prrm:lrla e. seetrnda·r:ta· .·: ''· · .: · ·: 
. s~..P.Primida:. :i.~ -':quantia ~:L. . .. ·,.·ao·· municipio:d:~:.côrte,. . · 

de·H:~00$>,:.P3~·: P\lga~, ·. . ~, . pes$Oa,L~ cnmt~~ral ._.da· · 
. niento ;.a<~-mais .. . quatro ·' . m_sa_ucçao.-·;.Prtmart:k; : 
· profess~r.es de lingua~ . · .' .. · :C:eh~tna~p~~O.;._OO(I~O . 

·::!~i . 
. '. ~-;. 
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' para atuÜio âS_ esé~las 
n o r m a e s, pr1mar1ns, 

.· liibliotbecas e-museus 
pedagogicos . das pro
víncias, ..•••.. •. . ; ..• 

32. Pessoal e material da 
instrucção secund:JJ"in 
do munieipio da côrte, 
eliminados t:600~ pe· 
didos para ,elevar-se a 
gratifieação do medico 
do internato do Impe· 
ria! eollegio . 'de Pe· 
dro n ; supprimidos 
dons logares de inspe
ctores do alumoos, um 
no internato, outro no 
externato, e· elevado~ 
a -1:8006 annuaes os 
vencimentos dos cineo 
re:;t~ntes do interna ti). 

33. Escol~ normal : elimi· 
nada a quantia de 
13:500~ para pagamen· 
to dos professores da 
a• e. 4• series . ... : . .•.. 

~- Academia imperial de 
bellas artes :· autori 
zado o governo a substi
tuir a aula de gra vun 
de metaes ·e pedras 
llNCiosas pela de xylo· 
·grapbia ........... .. .. 

31S. Imperial instituto dos 
meninos eegos •• ••.•.• 

36. Instituto dos _surdos-
mudos •...•. : .. ••• · .... 

37 •• -J\.,sylo dos meninos · des
validos: incltiSive a ad
missão de mais 90· me· 
ilioos desvalidos •.• ..• 

38. Estalrelecimento de edu
candas n.o Pará ....... 

· 39. Imperial observatorio ... 
40. Archivo publico: lnclnsl· 

ve 3:000~, serido 1:000~ 
par:t a compra de do· 
cumento; que cpossam 
interessar á . historia 
patria pertencentes a 
partienlarel e ! : 000# 
para impressão de um · 

· annuario, onde se pu· 
bliquem os documeli· 

. tos historicos que alli 
existem ineditos, bem 
como os catalogos; · r e· 
vog~da a disposi~ão da 
vigente. lei de orça· .. 
mento que · -manda·· 
supprimir, quando va
gar,~ lagar de ama· 
nuense . ............. . 

41. Ribliotbeca nacional .. . 
~- Instituto historico, · geo• . 
. . grapbico e -ethnogra-

phico br3%ileiro: ·in-
- clo.idos !:000!) no. re~ . 
spectivo subsidio; .-.-;_.,;_ 

576:091Jn000 

-1.3!:7376(!00 

58:iOOH<J00 

70:550~000 

67:i96$BOO 

. . 55:370~900 

95:500~00 

~:OGOPQOO 
60:700~000 

ia. Ímperialúcademia de mi
-dicin.a •.•. . :.-... •. , • 

M. Lyceu de artes e oalcios: ' 
incluídos !iS:OOOQ no . 
subsidio do imperhil 

.lyceu, 5:000/l nos dos 
lycens de cada uma das 
províncias da Babía ·e· 
Pemnmbuço,e i5:000;$ 

' para acq ui si cão de col-
1 eções tecb n icas des
tinados ao ensino pu· 
blico nos indicados 
lyceus .... . .. . .. ; .. .. 

Mi. Hygiene publica: suppri
. midos 7::1006 para 

gratificação de veteri • 
narios ............ . . 

46. Instituto vaccinico ... .. 
4.7. Inspecçi.io de saude dos 

portos ............. . 
4-B. Lazaretos ............. , 
,.9, Hospital dos 'laiaros .•. 
·so. Soccorros publicos., ... 
5l. :Melhoramento do estado. 

· sanitario ........... . 
52. Obras: sendo, com as 

obras, reparos e con • . 
servação dos palacios 
das presidencias e epis· 
co-paes,seminarios, ca-
thedrnes , e edificios 
das faculdades e ou
tros ao serviço do mi
nisterio do imperio •. . 
:100:000~ ; para reparos 
urgentes . no palacio 
episcopal da ciilade de 
Diamantina 6:000,)000; 
com a continuação das 
obras do novo edifieio 
da faculdade de medi· 
cina do 1\io de Janeiro 
200:000~ ; para prose
guir a construccão dos 

,, edificios da academia 
das bellas artes, . da . 
escola normal e do in· 
stituto dos cégos ..... 
!~ :000/); para S'!.lisfa· 
zer, nos termos do ac
côrdo de i9 de Janeiro 
nltimo,a primeira pre· 
stação da importancia 
por que foram cedidos 
os terrenos perte:il.cen· 
tes á Santa Casa da Jt[j. 
sericordia da côrte, si· 
.tuados na praia da .-. 
Saudade e de diversas~· 
bemleitorias . n e 11 e s 

2:~00 

!8:~6000 
H.:OSO~OOO 

83:880~00() 
'7:7208000 
-2:0008000 

100:000~000 

600:0008000 

existentes 200:()001>.,... 7:SO: 0008000 
· :!4:3808000 IS3. Eventuaes .. .- .......... - · 20:00011000 
60:800-,SSO: § L• "F:icil_m creadas nas faculdades de me·· 

.dicinn do Imperioas seguintes cadel~s; . 

' ' 9:~ 

L • 06 -anatomia.& llbysiolo~ia patbologica. 
!.~De clinica .opbll!lmoJoglca". 
3 .• ·De clínica medi~ de?.iôilltos •. · 
-1.. • De elinica eirurgica ~e ustultôs. 
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5.• De cHnic.1 "de molesti3s medic~s· e cirur- A ·s:Íber: 
gicas de crianças. · .. . :. • · · L Secretilria de estado: r&. 
6~• De moi estias cutaneiis e· syphiliticas. duzida a :!3:000$a con; 
7 .• De molestias melitaes: . · · · . signaçilo para a· im-
§ 2.• Ficam igualmente creados .nas .mesmas pressão do relvtorio e 

faculdades os seguintes Jabciralorios·: · 5:060,5 para objectos de 
i.• De physicn. . . expedienle •.• ; ...... . H0:97~,sooo. 
2. • De botaniça . ~: Supremo · triblio.al de 
3. o De therapeutica, j ustíça...... .......... · 16~: Oi2PQOil. 
{!,_ • De chimica mineral. 3. Rela~lícs ...... ~..... ... 614::8~66()00 
5. • De chimica organica. 4:. · J u n t a s commerciaes :· 
6.• De toxicologia. sendo 3:960J destina-
7 .. • De bygiene. . . . dos ao pagamento de 
·s.• ne pharmacia. · · um servente em c~da 
9.0 De anatomia descriptiva.·· ·junta e de .um prati-· 

iO.• De bistoria normal e pathologiea. cante na junta com-. 
H.• De _operações. . · mcreial da cõrte: .... 
n.• De physiologia. 5. Justiça d~ {• 'intancia: 
13: • ·ne cirurgia e prothese dentaria. supprirnida a quantia 
u,.• E um museu :matomo-pMbologico. de 5:210$ por ter ·sido 
§ 3.• Gada laboratorio terá-um preparador, ex:lincLa a· comarca 'de 

dous ajo.dantes, que serão alumnos pa facul· Coxim, na província 
da.de, e um conservador. · · de Gova~, e .a. de 3608 

As cadeiras de clínica terão dous ~ssistentes do pedido para · mais 
e dous · internos. um servente · para a 

Haverá para cada nm3 d3s faculdades até cas~ das audienci~s dos 
.18 serventes.. . j11izos do eommercio e 

. 5• districto. criminal, 
§ .\,. • O provimen~o das novas cadeiras, a~ sen.do elevada 3 7W~ 

sim como o da de clinica de partos e gyneco- a gratificação de cndn 
Jogia, creaàa pelo decreto :n . i387 de 28 de um dos dous· actuaes 
Abril de 18511, bem eomo ·o dos lagares de 
preparadores e internos, será por. c·oncur~o ; serventes .. ···'····:··· 
e só depois délle, haverá direito á percepção 6 · Despeza secreta . da po~ 
dos vencimentos c·orrespondentes. . liçia ... · · .. · · · · • • · · · · 

7. Pesso~l e· màte1'ial da po" ·' § 5. • O professor da cadeir3 de caminhos . · ·a · 
de ferro, estrndas e pontes, .da escola de Ouro licta: suppnmr 0 na · 
Preto, perceberá annualmente o ordenaào de secretaria de policia 
3:~00$ e a gratifica'~lo de !:600~, devendo a da côrte um.Iogar de 
referida cadeira ser provida-por concurso. No ama.nuense,. que :será 
easo de ·não se apresentarem eoncurr.entes po· · aceumulado pelo inter-

f prete, cinco .ditos de 
derá o governo contratar pro essor para re· oflicial do expediente e . 

8~:!9(}6000 

2. 7i!i:3i7~~H 

UO:OOO~OOO 

gel-a por quantia não excedente. de 8:0006 8 :;iratificação do al~ · 
annunes. cai de .. ... .. ; ......... 66~:339$000 . 

§ 6,• cada uma das secretaries·das faculda· 8. Casa de detenção da-
des dé medicina terá os seguintes emprega- cõrte : eslabelecida ao 
dos : lllll secretario com 3:!00-J de or-denado e 2• medico · a gr~t~fica- · 
1 :600,) de gratificação; niii snb-secrcl.ario.;com ç.io ·de i:~OO~, snp-· 
i:760/.l de ordenado e 1:6006 de gratifica~ão ; primida a de :t.:O!M!$ d\1 
dons amanuenses a ·t :~306 de ·.ordena'do e carcereiro da,extmcta ·. 
670~ de gT3tilicaçãó ; um porteiro COI!l 1 :300~ c:tdêa'âoAljube e a de ' 
de ordenado e 7()06 de gratificação ; tres he- · 690~ do administrador ' 
deis a 8005 de ordenado e-6.00$ de gratifica-· da casa de detenção .. 
ção e tres contínuos a 660$ . de ordenado e v. Asylo de mendigos: sup-
3~0/> de gratificação. . , primida a gratificação o bibliothecario vencerá d'ora '·em· ·diante de 180*, . marcada ao 
2: iOOJ de ordenado e .t :1008 de gratificaciio e asylado porteiro ...... 
o aj"âdante do bibliothecario l :6006 de orde- :lO; Corpo militnr de policia 
nado e 8005 de gratificação. · H. Guarda urbana •. ;.: .... 

§ 7. o Fica o governo autorizedo . a expedir :12. Casa de correc\,ão da : ·• 
regulamento. para. as referid~s faculdades ~e cõrte : reduzida a800;$ • 
medicina com o fim de consoltdar .todasas d1S• a gratificação do 2" me- . ·· 

_ posições,em :vigor; c po~endq ~iio só supprimir dico e mantida a ta- ,, 

. 57 :OOOr)OO(} . 

23: 9~0~000 .· 
<~.so : ooosooo . 
~0:000~000 

. empregos, como red11z1t, vencrmentos. · . . bella.dQ pessoal do.or-
... An; 3.• Oministro ·e~ ::Secretario. de·estndo ·.. . çamento dei88i-i882, ' .- u~:381~!30 

dos negoeios da'j_I!Sliça é_ aatorizailo a des_pen- 13. Obras. ;., ... : .•• ; ••• ·;·.· . .- ·:: io:OOOQOOO 
der,-com os serv1ÇQS· destgnados nas segwntes li. Auxilio á força· policial ·· . , ··· ·.: ·· 
rubricas, a quantia'.de.; •... . 6,69&. :tlla§iU . . : das provincias• •• •. ••· é~ ;:~600;~ . 
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·Ui. Ajudas de custo~ .•.•••. • 5tl :800ROOO . 
i6; Condueçjio de_ presos... · 1! :090~ : 

. mirante . ( decreto .de. 
· Feve·reirõ'do eorreotG 
.-:mno) . .. . .. : .• ••.••• ·. 17. Presidia de Fer.nando:de ·· . . . 

. Noronba ... ···"·.... .. "24i:98i65()0, • 
!8. Novostermosecoruarcas· , 1~3:8!05(}00 · 

Parag_rapbo unico. O governo ·fica· nutori· 
zado a-mandar arrecad~r eomo rend~ .. do Es· 
Lado ·os e·molumentós que," ã titu1o .de" earcc
ragem, _percebem o·administradoi: "'da' casa de 
detenção :.e .0 ' alcaide· do xadret" d.e· p6licia da ' 
eôrte\ mareando a cada um "delles ·vencimentos 

· razoaveis, conforme· os serviços . tjue • desem~ 
penham. · '·" '. ·· •'· ' <· ::• . 
. Art. 4. • O ministro;e' secretario· de>:es(ado 
dos negocias estrangeiros•é "áutori7~do· 1 a des· 
pender, com os serviços ·déSigll<rdos nas se· 
guinles rubricas, a quantia de 896:7196666 

A sabor : 
L · Secretaria de estado, mo~· . 

dn .do paiz; supprí- ·. '1 
mid.n a quantia ·de 500/$ : · ' '. 
da c>Jnsignação ·: para 1 

compra de livros ·para . 
a secretaria.,.; t ·.';'.' :; . ' :.- · i~::l.iS$000 

.i. Legações e consll'lados-' 
ao cambio de 't7dfs s:' 
por i~OO ; .. inclusive-' 
U:OOOJS para ··~reaÇão•'· 
do serviço consular na ·· 
China . ...• .<~,:~.~ :;.: _;·. ~~1 :875~ 

3. Empregados em·disponi· :I . 
bilidade - ·moeda do ·· 
paiz ; · suppri-mida ·• n 

. quantia de 1:0006 ~ara :··· · 
: uin niinistro -pleniJJO· · 

9:6668666 
tenciario em ·4isponi· . 
bllldade •. ••.• : ..• .-:. , • ·· 

~- Ajudas de custo: - ao 
cambio de~7 d1s s. por . 

. itf(IOO ...... .-~· . , •.• , _ . ..... 3S:00.0;5()00 
.1. Extraordinarias·no exte~·<'· · 

rior - idem; suppri· . .. .. 
mido o nugmenlo' de · · · .. 
5:oooQOOO .• .-........ :. · =as:oo'o$ooo 

6. ·Ditas no u:lerior-.moe·. 
; · dado paiz; sopprimido· . · · 
·. o au~mento.de.5:000,$. . 10:000~000 

7. Comm1ssões de :hmites. · ... H7:000;)000 
Art. 5 . • O ministro e secretario de estado 

dos negocios da marinha 'é:~utorizado a des
pender com os serviçoS: designados nas seguin
tes rubricas a qà'antia de .• :."." li.!58:507S795 

A saber: ... :. : ... ,. . 
i . 5ecretaria do es\3dO:· de-·· . 

duzida a quantia . de 
!:6008 dos logares de 

· ·· pratkante e : n ma
nlll!nse addi do, e a de 
300~ '))ara c.ava"lgadt!."c 
ras _a dous .correios , . 
. que se snpprimem . ;; . iiH:39080ÔO 

2 •. Con>elho naval'.•. ,.,_. ,., · · ~11.:8006000 
3. Quartel-genernl: elendo· .. 
· ·o salario do ·.servent; : · ;.: 

· de 358 mensaes a_~ .... 3!:~-
(1, , Conselho· supremo>:dn·' :. :, . . 

S. ContDd?ría: eliminada a 
quanlia dé 1:2506 ~os 
vencimentos. do aJU· 
dali te ae·porleiro, por 
cujo fallccimento ficou 
supprimido o Jogar, na 
fórma da lei n, 29i0, 
de 3t "de Gutubro de 
.1.879; e elevado o sa~ .. 
lario do servente de 
35~ a fiO~ mensaes •.• • 

6. Intentlencia .... ... ... . 
· u~ :0051000 

99:_0816507 
7. Auditoria : elevado a

~8 o vencimento do · · 
escrivão da auditoria; · · ·, 4,:9iOISOOo 

8 .:"Corpo da armada · e clas
ses · anneli.as : senda 
4.0:008" para cumpri
mento e ·-execução:'da: 
lei n;· ·3tii, de 23· de 
Setambro de 1882;<que 
regula as promoções· -: 
na armada ~.e elevados . · 
de 35~ -a 6.~ o salario 
dos serventes . • • ; . • . • 918:8768000 

' 9. . . Batalhão nav:~l : inclusi-:., ve 29:0716HO, de con, . 
· · formidad"c cem a.: lei. 

n.· :3076, de ·-·u didn
nho de "f882; sendo 
tS:071~UO para o aug- . 
melito .d~ . t,SO _praças. 
e um cozinheiro, e 
H. : .OOO~ _na' ' tabella do · 
material"para·áugmen- ' 

· · '· . to do 'fardamento e en-
- • ·gajamenló . . ... .. ... ·;· ·' .: i03:i9l8830·: 

i O. Corpo i!. e imperiaes ma- · . ·. ' 
_ rioheiros ·: reduzido · 

1:0001$ do 'aluguel dá'. ' 
o asa para "quartel da , . : .. 

.,c~mpanhia nn proviu- .. 
837 

__ ·•~:o_.<~~ 
00 · cta de S·; Paulo...... .. . 1VQ!IV 

U ·. Companhia "de inv~li-
. ·aos~· .. ·.·.··'·,_;.: •.•. · ... .. 

l~, "Arsenaés : eleyn'da de 
8:7778000 

·. mais '~OO§ ' a" ·COnsigna" · , 
: · ~.ão pllra os ven:ciínen-

. '-"' :tos dos ' dous · ~ctüaes· : 
- '. contillaos·da secretaria: 

do ínspecção'· do ar-· ., 
senal de marinha da · 
cõrte, na fórma do§ i • .. 
do' art. ii da lei n. 939, 
de i6 de :Sete'mliro de · :• 
i&37;' i0:clllSiVe B:7i0~;' 

.. 
·' 

p~rn mais oito -rem_ a
dores;· .de ' "i •, 2• e ~a .• 
clãsses·-do··. serviço da , · 
·arsenal da ·provincia ., 

· · :· d~ &bia[.e paru.:qne ... ·····." .' : .. 
haja no desta-Côrteo lO--: .-... . . 

1 •.• 

cl~dos ~.llll .eta'pa,. . . . • · · ... 
~la re!orma,.de--;uin·-:--:, ' · .: ~ . . 

·.' ·: .. vu:&.ra,llllifame.em ~h·: : .· .. 

: . ·. _gax de ~li!- engellheiro· ... · .;: .1 
. 1 ' -. : · .hydfll.nlico-... com- o_s . .-. : .. 
; .. ,. ' ,_.,, .;: ven,ciJ:D.~n:to.s_de 3:6.0~·,.,__ .. c·:. 1 . -. ·. 

·· : !;;>~~~~_; , e_, ~;9()~it: ·. :: ;i· .; _, .. , :.: .. ; 
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para, autorizado o· go: 
verno, _ restaurar o 
pessoal artistieo e dos· · 
serventes, bem como o . 
quadro e os veneirnen· 
tos. do pessoal ãdrninis-_ 
trotivo. do. arsenal do 
marinh~ de Pernam· 

;. . · buco, segundo a 'legis
lação anterior· aos de
cretos ns. 76SO" 'e 7681, 
de 6 de Marçó de 1880, 
podendo tlar •ao mesmo 
arsenal a organização 
que irrigar ril.ais·cotive-

. ; niente ao serviço pu-
···'· blico .•.....• -~ .• -•... 

13. Capitanias de portos, 
i ncl usíve a. quantia de 
2:7606, para um·patrão 
e oito remadores ao ser-
viço da praticagem·dâ 
barra do Rio· Doce, na 
província do Espírito 
'Santo, aque1!e . a 308 
mensaes e estes a 25~ 
cada um,. c na- tabella 
do mesmo ma teria 1 ,ele". 
vado a 4015,-'o sala rio do 
servente da· capitania 
do porto desttfcôrte ;·.e 
a _,e iO:ooo~·para a.de 
pratiCilgem . da · . .barra 
do Rio ·Grande do Sul, 
de vendo applicur-sa 
·este augmento a me-
lhorar o material e 
vencimento: dos 'mil·· 
pregados da ·mesma 
praticagem; do modo 

2. 55~: 009,575 

por que o governo jul· 
gar mais conveniente. . • lU3: 170~00 

U.. For~a navnl....... ... • • L~OO:OOO~OOO 
lã. NaVIos desarmados....... · ' · t2~_383,SSOO 
16. Hospitaes : reduzida a· 

verba da 9606 do alu'
guel das casas para os 
medicas das ·enferma
rias das provincias do 
Espiri\o Santo' e' Santa 
Catharina .. :·.: .:: . .- :~. 

t7. Pharões :. inclusive 660/$ 
de· nm servente e uma 
praça para' o• · serviço 
dos pbaróes dn côrte, 
que e:x:ige maior·pessoal, 
e ·na provinei:r'do· Rio 
Grande do• Sul· mais 
i:3l!O~ da ditrerença dos 
vencimentos· de H ter· 
ceiro~ que pàs~am a se-
gundos phai,oleiros com 
[J,Q/$ monsaes; e em Santa 

' .,. ;•catliar'ina; mais-480/$ de · 
um 2• dito:-.no·.pharol 
de lmbiLuba;:ded)I.Zidos • 
3608 de um 3~ -phal'illei
ro na proviJ1cia ,doEs· · 
pi rito Santo ; e .na do 

~I/Jo;46~700 
\·:··.•+·1: 

:. -!Úranbão 4.806, 'M um" -- · 't~''' 
_:• ·· 2" :dito,- ambos 1mr des·· · 
· ·· neées5ari os a a serviço;. ~62:4156000 

18. Escola de m ~ritib a: incl u·-
siv~ :l:OOO~ dos •venci· 
mentosúeuma nianuen·· 
se. no collegio nav<Jl, 
de accõrdocom .. a-reor
·gnnização ultima;· redu- · 
zidos t:j00~ do um car· 

·. -pintliiro;• •.• -.•. · . .-. :. ; •• ;_ · Hi8:9558000 
1.9.-nerormados: .•. :.-, .. . :.:.' .. · ;, 272:8218130 
20i· Obras : sendo· elev11da a .. 
·· '" verba a màis ·t00:000/1 
· '·'pela necessidade de 

-maior·• numero· de,pba· 
róes na'coslli do lm perio, 

- e para -levantamento de 
novos ·e : concertos dos 

· ·'ac\uaes, ·muitos dos 
quaes,quer na construc

. ,. · • · ção quer ·no•systema de 
· ._ " ··luzes; careeem·derefor-

ma. -prompta: e· imme- '· 
dinta .• : •. , ~·/.'; i•, .·:... 3õ0:000~000 

2!'. Hydrngraphia .•.•.•• , . .. : ··· f•:kW0/)000 
H!"Etapas·..-: .... ·., .-•..• .-.;.. •' i:-9206000 
13 ·.Armamento ..•. ; .. .- ... ;. i:L'OOO:OOO~OO 
2~ .. Muinie_ões de bocc~: in:- ·. ,., ··· · ,. ·-· • 
" el•u's•ive ·34:432t$6AO; 
· · 'sendo: 30:H!~500· para 

-.ração' d•fmms;•H!Ojlra- · 
ças do Jiatalhlio· navo.l, 

·na confo!mid~de' dâ·lei= 
· de. forÇas> que tem de, ' · 

., ·fig1lfnf_ · "DO . exercício'· 
· ,,._c o r r· e n I e, 3:iU~750 

para ração de t7 en!er· 
meiros de diversas pr~ 
-vincias e 907,Sl00, para 
quatro rações . no vi· 
ce·direclor, d~us om • 
c ines e um . omciaL de 
fazenda ao serviço · dn 
ascola de marinha..... l .. &38!lH~760 

~li. Munições navaes ....• ; . '· 380:0oonoo() 
26. Material de .. construc-· 

ção naval: inclusJve 
aOO:OO{l8000, se n d.o 
soo;oo06QoD _pará · ac~ . 
quisição de canhoneiras 
~própriadas á:navegaÇãQ · 

. . , nas aguas das provineias 
·, .. de .. s. ··Pedro do~ Rio·· 

·Grande. do Sul c Mato 
Grosso. ; .•.• : . . • • • • • . • . i. 3oo: OOo,$000 

!7. Combustivel. ; .•. ; ..• :. '300!0~000 
28, Fretes, etc.: ......... ; . 60:0006000 
~9: Evêntuaes_ .•. _._ . .-._.- •.• -' •. _ .·_ :. _no~OOOBOOO 

· § L• Os venciq~ento~._do diréeoor~gêrai da 
~crctnri~ de-esl3do:dos. negocias .da marinha· 
serão ilistribnidos pela .niesma·.Jórmà~ que os 
do direclor da 'seçretaria. 'de ·estado.· dos nego·-

. cios d~ guerra:-· ~ - - \c_ .• ·., .. .. ~ ~-
§ 2 .• Fica lllevado, á categoria· de cadeira,-: 

o ensino de :~pparelbo:êmanobra' dà escola de 
marinha, sendo elev<ido\' á . .'~uigoriâ de lente 

. o. respectivo prúrllSSor., · eom . -~s,,ynnt.agens.e 
• garantias que lhe forem• inherentes~ · 
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§ 3 .• Fica o governo autorizado P.ara: 
t. • Contr3.lar no--corrente exercício' mni

nbagem, nos termos dn legislação em vigôr, 
afim de senir nos navios do Estado, com tanto 
que o numero de praças contr;~tadas não ex
ceda ao dns vagas existentes no corpo de im-
periaes marinheiros. · . 

2. • Despender, · no actual exercicio, até 
600:000~ com a acquisição de engajados e vo· 
Iunt:lrios. · · 

3.• Reformar o_ regulamento -das ·campa; 
nbias de aprendizes mari~heiros :com o tim de 
consolidar. todas as disposiç~es em vigor, 
podendo crear commandantes especi:ies para 
as mesmas companhws, comtanto"que se não 
augmente a despeza que actualmente se faz. 

4.. • Despender no exercício dest3. lei com o 
melhoramento do-material da armada :~s sobras 
que houver do credito de 5.000:000;5~ concG
dido 11ara o mesmo fim pela lei n. 30~0. de 9 
de Janeiro de i88L · , 

s. • Elevar os vencimentos dos pbaroleiros, 
com·tanto que o augmento não exceda a som ma 
consignada na verba- Phnróes- para des
pezn com o pessoal e material. 

6.• Supprímir o asylo de in~alidos~ conce
dendo aos que existirem· pensão, que ·am·caso 
algum seja superior á importancia dv soldo e 
:i ração de c-Dda pr~çn. . . 

§ ~. • Dos ve~cimen tos dos professores dn 
escola de marinha serão considerados dous 
terços como ordenado, e um terco como gra-
tificação. - • 

Art. 6. • O ministro e secretario de estadt1 
dos- negocias ·da guerra .é autorizado a dtls· 
pender com· os serv_iços · designados nas se
guintes rubricas a quantia de !4.314:92~9-í. 

A saber: 
i. Secretaria de estado, etc.: 

supprimitla a quantia 
de i :llCOJSOOO t:le um 
lo:;ar de corr&io addi
do que entrou pnrB o 
quadro como continuo 
e a de 96~000 corre>· 
pondente ao ordenado 
de um pratic3nle addi~ 

ces dos ar~enaes, e in
cluídos 2:~~ para se
rem eqmparados aos 
vencimentos do pro
fessor do ensino pri
mnrio do àrsenal de 
guerra da cõr te os dos 
professores do mesmo 
ensino dos outros ar· 
senaes .•....••..•.... 

7. Corpo de saudé e hospi
taes: inclusive ~:0006 
par• despeza com me
dfcnmentos dos .hospi • 
taes e-enfermarias nii-
lit.1res ...••...••....• 

8. Estado-maior general. . . 
9; Corpos es peciaes: suppri

mida a gratificação de 
20 chefes de commis
~ão de engenheiros, 
orçada em "1 : 200;5 e 
reduzida nos corpos de 
engenll.eiros,de est3.do
maior de i • e :e• classe 
e de artilharia uma 
comroissão activa de 
coronel do corpo de 
estado-maior. de 2• 
classe, seis commis~ 
sões de i'•:cJasse para. 
um coronel, um tenen
te-coronel e quatro ca· 
pitães <lo corpo de i • 
classe e cinco ditas 
para um coronel, um 
tenente-coronel e tres 
majores do · corpo de 
estado-maior de arti
lharia, na iroportancia 
de H :628$ 3ttendondo
se ás commissõcs em 
que clles se acbnm 
percebendo g-ratillca
ções c~pecines, ou em· 
pregados eru ·outros 
minislerios •. . .• •• .- .. 

do, que roi nomeado 
amanuense ••.. .. •.. . 

2. Conselho supremo mili-
tar,etc .••• .•....•... 

3. Pagadoria das· tropas da 

!G7:B~O~OOO 1.0. 

~3:;60;$000 

Corpos arregimentados: 
supprimidos 39:000;$ 
no ·credito orç~do para 
despezas de gratifica
ção para criados dos 
officiaes dos corpos de 
~rtilbaria, cavalhria e· 
infantaria, matricula
dos nas duas escolas 
mililares, e reduzida 
de q.:sooo,s a verba des
tinada a pagamento- de 
gratificaç;io de .tom
mandos de deStaca
mentos de mais de W 
praças .•... . .. •.. : •. 

côrte •.. ..•.•..•..... 
4.. Arr.biv.o militar. etc .... 
5. lnstrucção milftar : re· 

duziila a e ta p a dos 
alumnos a 700 rs. dia-
rios . ..•... ..... . •. .. 

6. Intendenci;~, arsenaes de 
guerra, · etc. :-supp.ri-
midos !O escreventes 
de 2• classe do escrip-_ 
torio dos ajudantes 
dos ar~enne~ dH Bahin, 

· Pernambuco , .Mato 
Grosso e Para;· redu" 
zida a 690 rs. n diaria 
dos aprendizes artifi-

40:675~000 
25:988§000 

328:779~000 

H. Praças de pret :· inclnsi· 
ve 93:000$ para oe
correr, ao pagamento 
dos premi os e gratifica-

L301; 83í!~276 

855: 49980~0 
U3: 780rSQOO 

86l:64.:S~OOO 

U05:68i.,SOOO 
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çllcs dos voluntarics c 
engajados do exer·-
cito.: ........... ;.· •. ·. 

i~. Etapas: reduzidos ao·rs. 
dtarios na etapa para 
cada pra~ de prel, or
çando-se a-mesma em 
1130 rs. em vez de· 
560 rs .......•.. •... 

1.3. FMdamcn1o, equipamen
to, e te. : supprimida a 
quan\i~ de 8:000~. que 
de ma1s se pede para 
fnrdamento de WO pra
Ç3s in v~ lidas, em vez 
de iOO ............. ; 

HJ,. Armamento . , ..... ... : 
H>. Despezas de corpos e 

quarteís •........ ...... 
t6. Companhias mililares . . 
i7. Comroissões .militares •. 
!8. Clt~s..<es inaclins : sup-

prlmido o soldo de um 
marechal ·do cxerci!O 
6:000,? e de um brign
d~.>iro lil:8005, nmbos 
fnllecidos ; a etapa de 
10 officiaes que ser v i. 
ram durante a Juta da 
independencia, consi
derados em commis· 
sões militares sem di· · 
reilo :i nccumulação 
3:6~0~; a et~pa par:~ 

_ 200 praças -de {Irei do. 
.. asylo de invaltdos da 

patria, á vista do pes
sool existe o te, .W:880~; 
c a dilferen~ feita. Dll 
etapa das l!OO 11raças ' 
restantes que é lixada 
em 530 rs. por dia 
Cl não em 560 réis, 
2:!90~000 ...•..... .. 

t9. Ajudaa de custo .•.•...• . 
~- Fabricas .......... .... . 
:n. Presidias e colonias mi-

litares .... . ..... . ... . 
i2. Obras militares: inclui

da a estrada de roda
gem da colonià do AliO 
Uruguay e construc-. 
çio da linha telegra
pbica para a· mesmil 
e.oloDia ; reparos do 
quartel milHar da ci
dade de Caxias • n:t · 
província do Mara • 
·nhüo, e arsenal. de 
guerra da do Pnr:! ; 
:supprimida na quota 
destinada ãs obras da 
côrte 80:0006, e na da 

· província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul 
50:000$000 ... :. •·· .• ; 

23. Diversas despezas even
tuaes : i n c 1 u s i v e 
tso:ooo~. para . tran; 
v. v.-74 

!.377:600~0 
50:0006000 

440:000$Ó(}0 
199:36665(10 
76:~666()00 

839 :i Oi84!!8 
30:0005000 
67:78053()0 

H0:7?9~500 

600:000SOOO 

sporte de trOJl~ e co
medorias de emb~r-

. que .. . •• .. . .... . .. • MD:00011000 
2~. llibliolbeea do exército : 

com o ;seguinte peSõoal: 
um · blbliotllecario , 
·~endo os VGncimentos 
da comm isslio de t·esi
clencia: ·um ai udante, 
os da de est:~do-maiol' 

' ~do,~• t-tasse ;·'um por
teiro, com a gratitica
Cão de í~~; um gizar
d:~ com a diaria de 'J.j$, 
óOO{; ; um osetvente 
COIU a de f ~500, ·i506 ; 
com o material para 
papel, pennas, lapis, 
tinto., e acquísição de 

' livros, assi~natura5 de 
jornaes e outros ar· 
tigosi:tiOJ5000... .... . ~:890~0 

§ L • O governo poder:i concede!', a quem 
npre.sentnr voluntarios idoneos, ale 30;5 po1· 
cada um. 

Desse sen iço podem ser in cumllidos olliciaes 
não.arregimentados e os reform:tdos. 

O premio orn estilbeleeido não altera o .. que 
se acha estabelecido paro os l)rOtlrio5 volun • 
larios. 

. § 2.0 SãÕ extensivas aos opera rios dos ;;'i-S'e~ 
naes de guerra -as disposi~ões dos arts. !56 e 
157 do regulamento <IUe baixou c.om-o decreto 
u. 56J2, de 22 de ~laio de I.Bi~. 

Art. 7. o O ministro e secretario de estado 
dos negocios da agricultun, comrnercio e obras 
publicas_ é autoriz3do a despender com os ser
~:iços dcsigo.udos nas seguintes rubricas n 
qunnti~ de ~~. 1.35: ~06~1. · 

A :;aber: 
i. Secretaria· de cs ta do< de· 

du.zido do expediente a 
quantia de ~6:00~00. 

2. Sociedade ~uxili3dor:~ d:t 
indnstrin nacional •.. • 

3. Imperial instituto ba
bi:~no de agricultura .• 

4. Imperjal instituto ftu
minense de agricnl· 

· · tul'a ................ . 
3. Estabeleeia!lento rural de 

S. Pedro de Alcant-áro· 
em Piauby ........ .. · 

6. Anxi!io para escolas pra· 
ticns de agricultura e 
uma de veterinaria. · .. 

7. Acquisição de sementes, 
-plantas, etc ..• .••... : 

S. Au..,;Uio para a conclusão 
da Flora Br:.zileira .. . . 

9. EventO:aes- . ....... ~ .. . 
tO. Passeio publico ...... ; .. 
H. Jardim da praça da Ac· 
· · clamação ............ . 
l2. Corpo de bombeiros: de· 

duzida _a quantia de 

~6:~0 

6:0006()00 

~0 : 000~000 

. 48 :OOOJ)DCO 

i3:6005QOO 

, !50 :OODI)OO(l 

iS:OOO~COO 

.10:0008()00 
20: OOOtSOOO 
{3:2653000 
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@:000$ destinada ]>elo 
novo rei! ui a me n to ás 
despezas accreseid~s .. 

i3. llluminação publica ..•. _ 
i L GarantíJ de jur~s ás es

tradas de ferro. __ .-.: 
Uí. Estl'ad" de ferro D. Pe-

dro II .............. . 
1.6- Estrada de ferro de So-

bral ..... ·-·-··- ___ ._ 
i7. Estrada de ferro de Ba

turité .... __ .. _ . _. __ .. 
18- Obras publicas: elevada 

a verba, sendo o nc
crescimo appli~ado do 
seguinte modo : 

:1.00:00_0~ para us obrasd·e 
desobslruc<;5o do rio 
S. Fr~oci>co, entre o 
por to de Ja tobá e a Cn
choeira do Sobradi
nlJO; iOO:OOO$ para a 
desobstrucção de rios 
da proV"inci<1 do l\Iara
nnão; 100:000~ para a 
substitui~5o do mate
rial em p~egado nn con
servação e melhora
mento do porto do Re
cife em Pern.t.mbuco; 
8?10:000;$ p~ra os t:·a
b~lhos de dcsobstruc
ç5o da bnrr~ do Hio 
Gnnde do Sul, na 
provinci a de S. Pedro, 
ou quaesquer obras 
provisori3S que fac i
litem o movimento 
cornmercial daquella 
província, por~ estu
dos de obras defini
tivas na referida !Jur
ra, ou para alYertura 
de um canal que ~;;se
gure n franca nave
gação marítima e para 
a desobstmcç~o do rio 
Jaguar~o, ntl mesma 
província, conforme a 
planta do engenlleiro 
Fray, examin3da e ap
provada pelo governo; 
50: GOO,$ pn ra desob
strucçõo dos canaes 
das lagôas do sul da 
província d~s Alagõas; 
e 50:000;5 para conti
nuação dos trabalhos 
de desobstruccão do 
rio Parn~hyba_" •• __ - _ 

l.9. Es qolo da cidade .. __ · .. 
20. Telegraphos .. __ _. ___ . _. 
2!. 'ferra> publicas e cotoni-

savão: reduzida a ver· 
ba, ficando o governo 
~utorizado: 1• par~ in
novar o contrato com a 
sociedade CQlOnio~dora 
de Hamburgo,median-

;Joo: ooo~ooo 
854:217;5136 

i. ~92: 187 ,~280 

7.000:000~000 

215:031;5760 

230: 000;59~5 22-
23. 

3.5~0:000~000 
L57:l:606-\000 
1-809: õ,QO~OOO 

te condições mais van· 
tajosus ao tltesouro; 2u 
p~ra refo1·m~r o regu- _ 
lamento da repartição · 
das tcrrns publicas e 
colou i saç~ o,di 01i nu in • 
do o pe~soal desta, e 
podendo conceder pas
sag-ens gratuitas a emi
grantes uas e;;tradas 
àe feno do Estado •. _ 

Catec bese _ .. __ .. ___ ... _ 
Subvenç5o ús compa

nhias de naveg;1ção 
por vapor: deduzidos 
90:000/S, importuncia 
da economia resn!Lan
tc dos nl ti mos con
tratos e elev~dn a ver
ba: até 15:000;), para 
subvenção d~ barc.os 
de vapor empregados 
na nave~acilo interna 
da província de )[ato 
Grosso, en trc ~s cida
des de Co rumbii o S. 
Luiz de Cacercs, as vil
la> de ~Iirunda c S. 
José de Herculunca e 
a colonin de S. Lou
rença; ~1lé i'.l:OOO$ :i 
em preza de rebor1ue da 
b;n·ril. do S. Francisco; 
;llé igu;l] quanLia ll3W 
nave,!pção a \'apor nos 
rios Igu~plÍ.. ~ Ne~ro~ 
na provinci;J do Parn
nú ; até 2~:úOO;;i para 
sullvcnç:io ii cowpa
n!Jía ser~ipana de re
boque, afim de desem
pcniwr o ,;crvir;o de re
boque nas barra~ de S. 
Cllristov5o c Estancia, 
com a condir;z,o de em
pregar um ou mai~ va
pr,res ; c at~ i1i:i: ooo~s 
par:1 subvenção ü ~om
panllia bahínna de na
ve~a•;:ío, licando sup
primida a subvenção 
para 'o serviço da nave
g-açlio do Jéquitinho
n!w, logo que fór res
cindido o respectivo 
contrato. estipulan
do- se , si assim con
vier, com a mesma 
companl1ia bahiann, 
que os seus vapores 
toquem em um ou 
mais portos ao Sul da 
cidade da J3ahi~, que 
ti v e rem sufficiente 
cap~cidade para os 
mesmos vapores, e não 
podendo o governo, no 
etlso de se llnà:~r o con
trato com qualquer das 

700:0005000 
:LOO:OOO~OOO 
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companhias do nave- ·\ ~-· As t1xas só serão arrecadad~; dep.ois de 
~ação , renoval-o sem' concluid~s todos ~s ol.Jras. 
aiminuir a subvaução 6. • o governo terá o direito de rever, de 
actuaJ. .............. 3.265:6005000 accôrdo cem':~ comp3nhia, as táxD~ estnbele-

~6.. Correio gert~l ': elevada á · cidas p~ra o· 11m de redüzil-as, toda :~ vez quo . 
primeira classe a ~dmi· o juro exceder a i O •;,. 
nistração dos correios· 7 .• A companhia indemnizará o Estado da 
das provinvici~s do i mpnrta!lci~ dos N,rvs reeebidos, IOf:'O qu.e a 
Rio Grande do Sul; Mi- renda IHIUida cxceaer de 8 •;,, sendo metade 
n~s e Pará e á terceira do excesso desUna da, p~ra aquelle Um. 
classe a do P~ran:i.... 2.062:088;)680 8.• O governo imperial reserVH~ o direito 

25. Museu nacional........ 76:3GO;S{)OO de resgal:lr as obros construídas pela com· 
26. Fabrica de . ferrro de panhia, logo que cl1:1s estejam termínad~s. . 

· S. João deYpancma. : . 3!.2:0~0;5000 9.• A · in<lemniz3ção será feita por apolices 
97~ M:.inumissõeirh . ...... ; . ~ õa divid:t pilbiica do juro de 6 rJ 1 o ao t~nno, 
28. Edut:llção de ingenuos : ~crvindo ~e i.Jaso :1 estipul:1ção do preço a 

supprímid:~ • consi· tmporwucl<l d~s despezas elfectuailas e devi-
gnação de 1s:ooo~ des- d:1mente c,omprovndas. 
tinad:t á fundaç~o de V. Para innovar o contr:~to da compnnhi:~ 
umacoloniaagricob na lmtzileirn de paquetes a .vapor, obrigando-se 
província das Alagüas. · 32:SOÚ!,'i000 a mesma comp:mllia a estender .as viagens 

§ L• Fica o governo autori1.ado: . a!é o porto de Mau:ios, copiUil da província 
I. Para fazer as ope·raçõ~.s de credito que do Amazonas, sem augmento de despcza para 

forem nccessarias, na fórma da lei n. ::!il:iO, de os cofres publicas. 
~r., de Setembro de l.Sn, afim de lorn~r ciTe· § 2.• Fie~ sem e[~ito o contrato celebr~do 
ctiva a garantia de juros até o capit~,! de em ~i de Abril de. i 8i9 com a Rio de l iineiro 
:E 4.000.000, que a companhia D. Ped1·o I G.a:; Cvmpany Limiteà p~ra o serviço da i!Ju. 
Railway Limittd tiver de lcvilntnr pam :1 con· minu;;ão á gaz desta cõrte. . ·· 
s\rucç;io de sua linha principal, m~ndando l. O goverr.o, medi~nte concnrrencia pu
proceder préviamente aos necessal'iOS · estudos blico, aunuuciadt~ nn c.,piU:l do Imperio e nas 
por cont~ do mesmo credito. princip~es pra~ns da E11ropa e dos Estados· 
· li. Até 2.000:000;) para 9 prolongamento Unidos, con.tratar:i o referido serviço com 
da estrada de ferro de Natal á Novn Craz, pelo quem melhores condic.õe:> offerecer, obser -
valle do Ceará· Diirim, ·nu província do Rio vnndo ns seguintes bases : · . 
Grande do Norte, niio excedendo o juro a 6 •;. i. • Uednc~5o no preço no metro cubico de 
no llnno. gaz, tanto para a illuminação pulilica, como 

III. E até 800:0005 para o prolongamento para a particular. 
da eslrllda de ferro Conde d' eu, da capital 30 2. • O preço do consumo será pago, parte em 
porto de C.~bedcllo, nu flrO\'incia da Parahy~a, moeda corrente c parte ao Ctlmbio que tôr 
n5o excedendo o j uro a 6 •;. :10 anno. ajustado no contrJto, proporcionalmente ít _ 

IV. P~ra :;aruntir o juro d!l fi "/• ~o anno c dcspez:J. quo a companltin ou emprezn tlv'.lr de 
ao ç~mbio pat·, :t!é 10 annos, r.o capital mn· fner llentro ou fóra ~ Imperio. . · 
ximo de 2.1iOO:OOO~ <i ~ompanhia que s~ orga· 3.• Findo que seJa o pr:~zo do contrato, 
nizm· p~ra mclhor~mcnto do porto d:t Fortaleza Lo~o o material d<t companhia ou empreia re
e conslmeção da respccti\·a õlfandcga, sob 3S >crtcrit para o Est:ulo sem indemnitaçlío al-
scguintcs condições: ' guma. . 

i. • O pl':lT.O do privilegio seri no maximo 4,. • · Obrigaç5o par~ a companhia ou .em preza 
de :J3 'onnos. dl! substituir ó actual systema de illuminar.ão 

~ .• As obras para o melhoramento do porto pelo degaz extrabido de ou tra substnncia,.pre
serão as que constam do (Jlano ~presenindo ferindo em igualdade de circumstanci:ts n de 
~o governo imperial pelo engenheiro ingle1. produc~5o nncionnl ; ou pP.Iu lm~ electrica, ou 
Hawkshaw. por qualq uer outro systcma proy~do que S() 

3.• . A companhia cobrará as seguintes ·ta- JUk uvpreferivel. A substituição só se JarJ 
xas :. · eifectiya. si o governo a ex:igir; precedendo 

De um a !O réis por kilo!(r3mma de mer- aviso óe Lres ~mios peJo menos de acçõrdo com 
eador ia que embare<~r ou desembarcar no a comp~nhia. . · 
porto. . 5.• Salvo ajuste em contrario, só o .consu· 

De iOO a !.50 réis por tonelada metrica de · midor de gaz é responsavel pelo ·seu paga· 
~rque~ç5o dos navios, na razão da carg;J ou menta . . . 
descarga que fizerem. O prnprietarlo do · prcdio alug~do, logo que 

A de arm~zenagem, actu3lmente co!Jrad:1 communi(JUC :i COlllJJanhi:l o uome do inqui-
pelas ·repartições lbcaes. e bem a~sim-n Jlrovc· Jit;o. llc:mí isento U!' 1od:~ a responsnbilidade. _ 

.. niente do serviço da c~(l!JI.:.l7.b da atf:1nMg~, . A comp.,u lti :~ tloder~ privat• do fornecimento 
o qu:~l fic:mi n cargo da mesma comp~nh ia. n •·•lnsurnidnr que 11:'10 fól' P\)ntual. ~tas. <! obri
. 4, . ~ ~o Oro M 'pwzo do flrivilegio, a> ohras, )r..uo :1 I't:' t~hele··,~!-o cur f:1vot· do novo inqui-
roateriaes, 1Jredios e :1cces~?rios. pa;; s~rão :10 lino .. quc !h e bO'ere.\m l!=a·antia~. · . 
domínio nocioual, em pcrfc110 estado·de con- ! 6.• A arca tla c1dadc do R10 de .Tanctrll c 
scrvação e independente uc qualque!' indem· I ~eus suburbios JIOder:i ·ser di vidida, · baYendo 
nização pelos cofres publtcos. · 1 mais de: um gazometro, si assim Jõr co11.ve• 
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niente, e podendo ser o contrato celebrado com 
mais de uma compail!lia ou empreza. 

Il. O contrato, ou contratos, que o governo 
celebr~r de accôrdo com as bases supra indi· 
cadas, SHá provisorinmente posto en1 exe
cução d~.ntró do prazo estipulado e sujeito á 
npprov~ç5o definitiva do poder legislativo. .. 

m. No caso de contr~tar com outra· em
pre~a ou companhia que niío a netual, Rio de 
Janeiro Ga.z COlnpany Limited, fica o governo 
autorizado a indemniznl·a do valor do material 
da_ i!luminação, de acciirdo com a ~valíaç3o já 
fe11a ou que se fizer, conforme a clausula 30• 
do contrato de H· de Março de i85i, a que 
se refere o decreto n. 3 íi:i6 de 27 de Abril 
de i855. 

Para isto o governo poderá renlíz~r as ne
cessarias operações de credito caso nãQ fique 
este pagamento a cargo da novn ou novas em· 
prezas, mediante as precisas garmtias. 

IV. EmquanLo o novo contr~tonão fõr celc· 
brado, o governo poderá fazer quaesguer 
3justes provisorios com a Rio de Janeiro Ga::; 
Company Limited. para continuação do ser· 
viço da illumin.ação da cidade. 

§ 3.• Continuam em vigor, 110 exerci cio llo 
18!!~-i883; os cred i Los concedidos pela I e i 
n.30M de 29 de Abril 1lroximo findo para e 
estrada de ferro de Camoeim a Sohral e para 
o prolongamento da lin lla telegraphica do 
Paraná, na parte da somma que não tiver sido 
despendida até ao fim do corrente mcz de 
Outubro. · 

Art. 8.• O ministro e secretario de estado 
dus negocios da fazeudn! é autorizado a des· 
pender com os serYiÇDS. designados Jlas se
guintes r11bricas a quantia dll 6~ .~69:600~7!~ 

A saber: 
I. Juros, amortização e 
· maisdespezas da di~a 

externa • • • • • . • . . • . • . 14.826:291~000 
2. Ditos idem de empres-

timos nacionnes de 
i868-i879 . . . . . . . . . . 6.061:825.$00!! 

3. Ditos idem da divida 
interna fundada. • . • . • 20.276:592SOOO 

(&.. Ditos idem da divida 
inscrfp la ainda não 
fundada . . • • . . . . . . . . • 15:000~000 

5. Caixa de amortiuçiío: 
deduzidas ns quantias 
de 50~ no expediente, 
501$ no concerto de mo· 
veis e tOS~ nas despc-
zas diversas .. ;; : : .• _.: 59:957$000 

6. Emissão substituição, e 
resgate de papel moeda Hl5:2~~~l!~O 

7. Pensio'nistas: elev.ada 
· a verba pata occorrer 
ao pagamento dns pen· 
sues ll\\imamenlc a-p-
J)rovadas~ • • . . • • . • • • • i.808:38ii$831 

8, Apose:~twos : deduzida 
a quantia de 27:000,. 95B:!l5S;)Gii0 

9. Em pregados de reparti· 
cões e lognres extinc· 
tos: deduzida a quan
tia de 800~ por ter 
sido promovido no the· 
souro um chefe de lo· 
gnr extincto ..••.•... 

lU. 'l'besouro nacional: de
duzidas as seguintes 
quantias ! de 2!400~, 
l(ngmentada por en· 
gnno no ordenado, e 
gratificação dos fieis 
da tbesourarin geral ; 
de 6506 de gratificação 
que percebia um di· 
rector geral, fnllecido;; 
e de 681$ q 11e excede 
do preço de 17 assig· 
natur~s do Diario Offi· 
cial ; sendo creado o . 
logar de agente e11 ter
no da tbesouraria eom . 
800S de ordenado c 
(100;$ de grati ücação ; 
dotâdos c0m a quan!i<1 
de 2:000,5 os novos 
serviços : t~lcgr;:~phi
co, telepllonrco e pos
tal; inclui das as quan
tias de 5:850$ de grati· 
fieações concedidas pe
la lei do orçamento de 
i877-187S, sendo de 
3:i50~ aos empregados 
da pagadoria 2:7005 aos 
da thesouraria geral, c 
a de 426ál666 para o 
e:xpediente da delega· 
cia em Londres ; de· 
duzida a de l:iOOp de 
gratificação por mais 
de 30 annos a um sub
director aposenlado; 
conservando-se a des
peza de 6005 como au
xilio ao porteiro p~rn 
aluguel il.e easa , e 
equiparar.do-se os ven· 
cimentos· dos fieis d~ 
pagadoria do tbesouro 
nacional aos da caixa da 

. amortização .... ·: .•.•. 
H. Thesourarias de fazenda: 

deduzida a q11antia de 
2: 662$)!í0, cujo pedido 
não foi justificado, c 
fica elevada a thesoura • 
ria de fazen.da da pro
"incia de S. Paulo á· i• 
classe de i• ordem .•.• 

i2. Juizo dos feitos da fa· 
zenda ............... . 

13. Alfnndegas e mesas al· 
fandega das : !\aduzi
das as 9.uanti~s : de 
3: 600669o com a inc~u· 

659:~~616 

968:000~000 

:1.3!:007~700 
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são no quadro dos e!Tec
tivos da alrandegll da 
eôrte de um fiel de 
a r ma z_e·m , ·e a de 
1 :&\3~155 por fa.lleci
mento de um agente 
de tr~piche; incluída a 
de 8S:600J) com a el~ 

· v~ção dn a!fandega do 
l'ará á ta ordem, se
gundo o pl~no do decre
to de 2 de Agosto de 
!876 ; tendo o ajndante 
dos administradores das 
eapail!zias de Pernam
baco e Bahia e os res· 
pectivo~ fieis de arma
zero a categoria e ven· 

. cimentos de i•• escrip-
turarios das 3lfandegas 
das mesmas províncias, 
e 6e., elevada a alfan
de5a de Santos, nn pro
vineia de S. Pánlo, á 
categoria de i • ordt~m 

H:. llecebedoria: elevada a 
verba de accôrdo com o 
pedido para o e"Sereicio 
de !883- :lSM: ...... . 

UI. Mesas de rendas e colle
etorias : reduzida a.ver
. ba á quantia pedida para 
1883-f.SM ......... . 

!6. Casa da moeda c resgate 
do cobre •..••• ..... . . 

ti. Administração diamantina 
18. Dita e custeio das fazen-

das naeionoes •. • .••. . 
19. Typographia n~cional .. . 
!O. Diario Oflicial .... .. ... •• 
~L Ajudas de custo: dedu-

zida a quantia de .. . 
' . !5:00080()0 .. ... ...... . 

i2. Gl'atifieações por ser.viços 
· t~mJl?rarios e l)l(traor· 

dtnarws . .. •.......•.• 
!13. Despezas eventuees : de

duzida a quantia de 
i O: 002r)OOO ••••••••••• 

2t.. Oifl'erença de· Cllmbio : 
elevnda a verba de ac
cõrdo com o pedido 
pm i883- f.88~ .. ... -

25 • .Turos diversos ....... .. . 
!16. Ditos dos bilhetes do tbe-

souro ... . .... . ... _. .. . 
27. Commissões e · corl'eta~ 

gens ... -.- ••. .- ....... .. 
28. Juros do emprestimo do 

corre de orpbãos: de
dutidn a . qni)ntia de 
iO:OGOI$00(); .. • .. _. · • ·-

29. sinos dos depositas das· 
. caixns economic_ns e dos 

11 . .305: 988~367 

U22:969~183 

{80:632~160 

!3:001~020 

montes de soccorro : . 
deduzida a quantia de 
87:ti0~i53............ í6~: 635,j550 

30. Obras: deduzida a qnan· 
tia de 56:S~230, par:l 
rccoostrllc'}ão da al
f~ndega do Espírito 
&mto; elevada a verba 
com a de 60:000$, para 
um edilicio destinado 
:í caixa eeonomiea e 
monte de souorro ; e 
com a de 80:0008, para 
um edillcio destinado :i 
alf~nde-ga de }bceió ...• 

31. Fiscsnlinção d.% loterias: 
dednzind~:c a quantia 
de! : 0006(100 .......... . 

3!. Exercícios findos: ele
vada a verba com a 
quantia de 60:0008, 
para pagamento das 
despezas autorizndas em 
exercícios anteriores por 
conla das verbas, cujos 
credilos foram n:cedi
dos, e que deixaram de 
ser p3gos em vii-tude do 
ar I; t8 da lei n. 3618, de 
5 de Novembro de iSSO. 

33. AdiBntamento da garan. 
l-ia provincial de 2 "/o 
ás escr~das de ferro da 
Dahia, ~te . ..... .... . .. 

60:238:~3 

8~0: i'51~07l 

860:000!5000 

7 :65&~ 3fi. 
27():1}!8tS800 
U6: 7õ8;$ô70 

Reposições o restitui-
ções ....... ·._ . .. . . ..... . 90: 000!5000 

50:000pGOO 

n:ooo~oo 

100:000~00_ 

· 5.~5&,:4,76~U4 

89:74767!6 

9.20: 0006000 

60:0001$000 

~0:000~000 

Art. -9.• Fie.ãm approvados os creditos snp· 
plemenlares c o extraordinario constante da 
t3bella A, anoexa, na importaneia totnl de 
9.3~0:98J~Ii9, 

Art. tO. No ~xercicio d~ presente lei, po
derá o governo abrir creditos supplemenlares 
para 35 verbas iodieailas na tabella B, anuexa 
á mesma lei . 

Art. U. Fica o governo autorizado para 
despender durante o e:cercrclo desta lei, por 
conta dos orcditos espeeiaes constantes . da 
tallella C, annex:~, a importanela de .•. . • . .. · 
2\. 79!:üQI898. - . 

Art. 12. O ·~rovern~ llca autorizado para 
desp;;nder até a quantia de !50: ooo;; com os 
estudos da estrada de ferro do Madeira de Ma
moré, e na dellciencia dn renda . fará · para 
este fim as operações de crédito que forem 
neceS&arias. · · 

Art. !3. Ficam revogadas 6S disposições 
em contrario. . 

Sala das commissoe5 em · 2~ d~ Outubro de 
1882.-.!ffonaa.·cello Junior • .- Genet'GSO XIII'> 
quts.- L«ipoltlo de B!llhi1e1. · 
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Tabellas a que se refere os arts. 9. tO e 11 

TABELLA~A 

CREDITOSSUPPLEMENT~ftES 

Leis ns. 589 de 9 de Setembro de 1850 e 2348 de 25 de Agosto de 1873 
EXEP.CICIO DE !879-1880 

Ministcria da {a;:;el!da 

Decreto u. 797tõ de ~3 de Janeiro de ! 881.. 
Art. S. o : 

~ .1.. ° Caixa de amortização· •.•••.•••••••••.•.•..•••.•••..•• 
~ s.o Juízo dos feitos. da·iazenda, ......................... . 
§ 9. 0 Est~çOes de arrecadação ........................... .. 
~ :15. Despezas even t!lae~, incluídas as ditrere nças de 

cambio ........ ,;·.~ •. ·.-.~: ............................. . 
~ 15. Juros diversos ... : .: ................................ . 
~ f8. Ditos dos depositas d'as caixas economicas .......... .. 

EXERCICW DI:; 1.880-lSSl 

MinisterU! do impeJ'iO 

Decreto n. S062 de 17 de .A.bril de 1881. 
Art. ;!.•: 

§ 4t. Obras.-Faculdadc de medicina ..................... . 
Decreto n. Sll!9 de H de Junho de !881.. 
Art. 2.0 : 

§ &<\. Soccorros · publicas e melhoramento do estado 
sanilario ............................................. .. 

Ministerio da gue1·ra 

Decreto n. s:1o d~ 6 Agoslo de i881. 
Art. 6.•: 

§ 7. • Corpo de saude e hospi taes .......................... . 
§ H. Praças de pret ...................................... .. 
~ :!!. Div~rsas despezas e eventuaes ............. ~ ......... . 

Minísterio da ag,.icullura 

Decreto n. 8:tõ7 de !O de Setembro de !881 • 
Art. 7.0 ; 

! H. IllUJninação publica ................................ . 

Ministerio da {a::mda. 

~ereto n. 83~5 de 24 de Dezembl'o de l.88l. 
Art. 8.": 

§ 2. • Juros e amortização da divida interna fundada .... .. 
§ 9." Estações à~ arre~adação .. :""!""'"."'""":"'' .... . 
~ ~~- Typograph1a nacwnal e D•arta Oflicta/ .... ... '· .... .. 
~ l3. AJudas de custo .................................. , •. 
~ ~~- Despezas eventuaes, inéluidas as diiierenças de 

cautbío ~·~···~····~··· ................ ~········~·········· 
~ 16. Juros dh·ersos, inel ui dos os dos bilhetes do thesouro, 

· commissOes e corretagens ..................... ...... .. 
~ 18. Ditos dos deposites das caixas economicas e montes 

. de .soceo.rro .. , ....................................... .. 

66:!.87~37 
20:8005000 
6i:J.098000 

~.9H:000i!OOO 
584:000$000 
~9:8:!8!)!38 

iOO: 000$000 

230 :0001$000 

i. 24ii: 946Jí92~ 
Jl!i: 357 E03G 
i36: 660,$í08 
20; OUO!)OOO 

2. 2ü6: g64,5~l!9 

';60: 0005000 

33:3'i3~19a 

~ao: ooo~ooo 

2S:OOOllOOO 

,\.530:302.090. 

5.5_07:6981$7112 
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EXERCIC!O PE i880-1SS~ 

Ministerio do imperio 

Decreto n. 83W de 17 de Dezembro de l.88i. 
Despezas eleitoraes na eôrte e províncias do imperio •..••• 

EXERCICIO DE !88!-!88~ 

]}linisteri~ _do _imperio 

Decreto n. 8228 de 26 de Agosto de 1881. 

Art. ~- •: 
§ 50. Obras.-Faeuldade de medicina, ................... .. 

Min~terw de estrangeiros 

Decreto n. 822~ de 20 de Agosto de i8Si. 
Art. 4. 0 : 

~ 5. 0 E:ttraordin~rias no exterior ........................ . 
Decreto n. 82~5 de 20 de Agosto de iSSl. 
Art. i.•: 

~ ~- • Ajudas de custo .................. · ......... • .... •• .. • 

Recapitulayão 

33:1.89~722 

66:9684$750 

Exercício de 1879-1.880 ..................................................... . 
• i880-i881. ...................................................... . 
• 1.880-!882 ...................................................... .. 
• i881-!882 ...................................................... . 

TABELLA-B 

591 

~:000/l(IOO 

~00: 00011000 

!.OO:Hi8~72 

300:1~72 

3.6\t2:924Si75 
. 5. 507:6983722 

40:000$000 
300:!~711 

9.540:78!~69 

Vcl'bas do orçamento para as quaes o governo poderá abrir creditos 
supplementares 

l!llllSTERlO DO IM.PERIO 

Presidencias de provincio.: 
Pelas ajudas de custo aos presidentes. 

Soccorros pnblicos. 

MINISTERIO DA JUSTIÇA 

Ajudas de custo: 
AoS mag-istrados lll.e t• e 2" entrancia. 
Cundué~.ão de presos. · · 

~!INISTERIO DE ESTRANGEIROS 

-~i udas de custo: 
Extraordina.rias no exterior. 

MINlSTERIO DA UARINHA 

Hospitaes: 
Pelos medicamentos e utensis. 

Reformados: 
Pelo soldo;de o!liciaes e praças reformadas. 

)Junições de bocca: 
Pelo sustento e dieta das guarnlçOes d&s navios da armada.. 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 30101/2015 10:56- Pág ina 38 de 45 

~---:--: - ... _ .. ____ ,_:- . ···- ·-·- -~ .-~ · - . 
592 Sessão em 25 de Outubro de 1882 

Munições na vaes: 
Pelos casos fortuitos de avaria, naufngio, alijamento de objeetos ~o mar e outros sinistl'Os 

seruelllantes. · 
Eventuaes: 

Por difierenças de cambio e corumlssues de saque;, tratamento de praças em· p.ortos eslran• 
geiros e em províncias onde não ba hOspiues e enrcrm:l.l'ia.s; cnterrt)s e fretes. 

)IL\;ISTEOIO .. DA GÜllRRA 

Corpo desande e bospitaes: 
Pelos medicamentos, dietas e ulensis . 

Praças de pret: 
Pelas gratiUcações devohmtarios e engajados, e premios para os mesm os. 

Etapas: 
Pelas que oecorrerem a.lêm da importancia consigna~a •. 

Despe:.as dos corpos e quarteis: 
relas forragens e ferragens. 

Classes inaetivas : 
Pélas etapas das praças invalidas e soldo de officiaes e praças reformadas. 

Ajudas de custo : 
Pelas que se abonarem aos offic!aes q11e vinjnm em eornmíssão do se rviço. 

Fabricas: 
Pelas di&tas, medicar,;ento.~, utensls e etapas diarias a colonos. 

Di''ersas despezas eventuaes ,. 
P~lo transporte de tropas. 

~INISTERIO DA AGRICULTURA 

Illuminação publica. 
Garantia de juros ás estradas de ferro : 

· Pelo que exceder ao decretado. 
Correio geral. 

Mli!iiSTERIO DA FAZE~OA 

Juros da divida interna fundad:t : 
l'elos que occorrerem, no caso de fnndar-se parte da divida nuetuantc, ou de se fazerem 

opera~.O~ de credito. 
Juros ãa divida \nscripla antes da emissao das respectivas apollces: 

Pelos que forem reclamados além do algarismo or~.ado. 

Emissa:o, substituiçlo e resg;~ te do papel-moeda: 
Pelo feitio de notas. 

Juizo dos feitos da fazenda : 
Pelo que faltar para pagamento da porcentagem d~ divida arrecadada. 

AU:andegas e mes<\S alfandegadas, receoodorias, mesas de rendas e eolleetorias : 
Pelo e.-.;cesso de despeza sobre o credito conctdido para poreentagen1 dos empregados. 

ui!Teranças de cambio : · 
Pelo que (c)r preciso, allm de reol izar-sc a re_messa dos fundos para o ~xterior •. 

Iuros diversos, e ditos dos bilbetes do thesouro: 
l'el3S importancias que for em precisas alénl das consignadas. 

Coliun!ssGes e corretagens : 
Pelo que puder ser necessario al~:n da somma concedida . 

Juros do empresti!Qp do cofre de orphãos : 
Pelos que !orem rec!a.rnados, si ·a sua importancia excede!' á do credito vot~do . 

Jnros dos depositas das caixas economicas e dos monte> de soccorro : 
Pelos que forem devidos aléoJ .do credito votado. 

E.~ercicios fi11d os : 
Pelas pensües, aposentadoria>, ordenados, soldos e outros vencimentos marcados em lei.; 
• Reposições e restituições : . 
l't?los p.1gamentos reclamados, quando a imporhncia destes exeeder á consigoaoi;1o. 
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TA.BELLA-C 

C1•editos especiaes pa1•a os qua.e-s o govet•no poderá. fàze1· opei·ações de 
ct•eilito.- Leis n. 2348. de 25 de Agost.o tle 1873~ àl't. 18, eu. 2792~ 
de 20 (le Outubro (\e 1877, art. 20. 

~ll'iiSTERIO no UIPF.RIO 

Leis . HS. 1904 e iOOt; de 17 de Outub1·a «e 1870 e :23i'S de 25 de Agosto de !813, art. 2", 
para.ompTto tmieo, n. 6. 

Medic.~o e tombo das terras que, nos termos dos contratos matrimoniaes, formam 
ós patrimonios estabelecidos para Suas Altezas a~ Sras. D. lzabel e D• Leopol· 
di na e Se as . .tugustos Esposos ......... , .. , ...........•... , . . • • • . . . . . • . .. .. , , 

Leis li$,. 2MB de 25 de Agosto de 18i3, <U"t. 2', pal'a{f1'apl!o w1ico, n. 3, e 29:H de21l de 
•. O!!tt1bro de 1879. 

Com.trucção d•J um nçn:o matadouro no município da cõrte .................... . 

~HNiilTERIO I>A AGRICULTURA. 

Lei· n. 1953 à e !7 de J1,lho de 1871, at"t. 2:•, ~ 2. • 

IB:OOOijOOO 

ilSO: 000,)000 

Prolongamento da, estrada de ferro.<lo Recife a s .. Francisco, com a parte 
substituída na estrada da Víctoria. e da estrada de ferro da Bahia, sendo 
3.000:00011000 par:~. a l" e 3.000:000~ para~ 2• .......... ,..................... 6.(J(IO:OOO~OOO 

Lei n. 2397 de iO de Setembro de 1873. 

construcçllo da estrada de ferro de Porto Alegre á Urnguayana .... , ..... _ ..... ,; 6.5!2:000$000 

Lei n. :~.~ii!J de 2~ de Setembro de 1873 •. 

Garantia de juros não ex:cedentes de 7% ãs companhias que construeo1 ou eon· 
struirem vias ferreas .......... , ... ;.......................................... 5.168:993.~890 

Lei 11, j6ll9 de 22 de Setembi'O de 1875. 

Obras para o abastecimento d'agua a capital do Imperio .. _ .......... , .. .. ... .. . 3.2tro:OOO~OO 

· Lei n. ~{)70 de 20 de Oif·ltlbl'O de 1873, al"t. 18. 

Prolongamento da estrada de ferro D. Pedro li, incluindo-se GO:OOO$ para un1 
ramal destinado á cidade de Ouro Preto, em Minas.......................... 3.000:000~000 

Lei n. 2687 r!e 6 de NoVBiilbro de t375. 

Garantia de juros ás complnhias que estabelecerem engenhos centraes ............ . 

Lei n, 2940 c~ie 31 de Outulwo de 1879. 

Obras da estrada de ferro de Paulo Affons~ .... , .... , .......................... . 

~IIN!STERIO llA FAZE;";DA 

Leis n. !837 de 2? rle Setembro de 1870, a;·tiyo wrico, e n. 235.8, de 25 de Agosto de !873, 
art. 7°, pal'agrapllo u!lico, n • . > •. 

Fabri1:0 das Inoed~s de nickel e de. ln·onze ....................... _ .............. . 
Lei n. 2358, de 21i de Agosto de !873, at·t. H, § 5•, n. 2 _ . 

Premio não excede11te de :50~ por tonetada, ~·lS n:wios que se construirem no 
Imperio ........ _,_ .......... , .............................................. .. 

1õi:OOO.';OOO 

~0:000~00 

5ú: 000;1000 

. Paco da tamara. do~ d~putados em 2~ ce Outubro de lSS~.-Affonso Ce(so l!a~w•·.- Ge;ú:-
roao Jlarql~B$.- Leopoldo (le Bl,lhõ~$. 

v. v.-75-
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RedacçtJo do p·ojecto n. 3H, de i8i9 

Emenda app••ovada pela camara dos deputa
dos á -proposta do governo que abre ao ministo
rio do imperio um credito ex:traordinario de 
f2 OOO: OUO$ para continua~o das despeza.s 
oom aoceorro~ ás prJVincia.s ftagelladas pe!a 
aeec:l e 1noleatine cpidemicaa. 

Acrescente-se no Jogar competente : 
A ru~sombléa. geral decret:t : 
Art. 1.• (Como na proposta.) 
Art. 2.• (Como na proposta.) 
Art. 3 • (Como na. propo'>t:>.) 
Sala das commis!ões em 25 de Outubro de 

!882.- Affonso Celso lt~nior. - GBnllroso 
JC arques. -Leopoldo de B ulhões. · 

Redacç/Io do projecto n. 270, de 1882 

Emendil. approvada pela camara dos deputados 
aí. proposb do governo que autoriza o minis
ter ia dus negocio& do imperio o. mandar plgar 
aa divid:ta de o:~:ercicios findos, na im.por
tancia de 23:274$328. 
Ac~eeute.ao no Jogar competente : 

A assem.bléa ger:>.l d:ecNta : 
Art. 1.• (Como na proposta.) 
Art. 2.• (Como na proposta .) 

Slla das commissões em 25 de 011tubro de 
i882.- A-ffonso Celso Junior. - Gene>·oso 

· M o.rqt.~es. -Leopoldo de Bulh.Oes. 

Redacção do projeoto n. 262, de 1.882 

Emenda. app:-ov:tda. pela cama.rá dos depu
t&doa à proposta. do goYerno que abre ao minis
teria doa negoeios da guerra um credito· su.pple
menhr de 192:i22$~6 para occorrer ao paga
mento das divid •a de exercícios 1indos. . 

·Aereacente-!le no Jogar competente: 

A assemblél geral decreta. 
Artigo unico. (Como u a. proposta.) 
Sala das commiuões em 25 de Outubro de 

1882. - Afforuo C eis o Junior. - Generoso 
JC llTguss. -kopoH!o àe B v;&Mes . 

Reda~çao do projecto ~- 190, de 1882 

Emend-t approv-ada peh camara dos depu
mos :i prOl!~Stll. do governo que abre 80 llll
nisterio do imperio creditos e::s:trs.ordina.rios 
e ·. aupplementares pnl.'lL a verba.- E:.:ercicios 
findos . 

Accrescente-se no los-a.r comp~ten te : 
À. assembléa ger:~.l decreta : 
Art. i:·~ (Como na. proposta..) 
Art. 2.• (Como na propo;ta.) 
Art. 3. • (Como na proposta.) 
Sala da.s'OOmmissões em 25 de Outubro de 

1832. ":""' A.ffJnso Ce~so· J,~nior. - GenerosQ 
M~g_~s-. -Leopoldo d~ Bulhões. 

Reà~t-Cçilo d e projecto n. 1.18, de 1882 

i3menda a-ppro,-a.da peb. c.amara dO! deputados 
.6. proposta do governo que abre ao mini.sterio 

da justiça um credito snpplementar que so:r:l 
apl'lieado &s despezas com as verbas-Just iça. 
de 1• i ntrancia11 ·outraa. 

Acreseell.te-se no logar competento : 
A assemblée. geral decreta: 

Art. i.• (Como .na. proposta.) 
A~t. 2.• (Como na proposta..) 
Art. 3.• (Como n& proposta.) 
Art. 4.u (Carno na pl'oposta.) 
Sala das couunissõ% em 25 de Outubro de 

1882.- Affonso Ce~so Junior.- Gcmero.vo 
Marques .- Lllopoldo d a Bulhiics. 

Redacção do p1·ojecto n. 1.19, de :1882 

Emenda approva.da pela camara dos deputa
dos a proposl3 do g'O"erno q_ U<l abre 11.0 JllÍ
IlÍSterÍ<il da _s.g-ricultnr:~. creditoe supplewen
~res á verba-E~ercicios findos-do oxercicio 
ae 1881-1882. 

Acrescente-se no logar competente : 
A aa&emblóa geral decreta : 
Art. 1.• (cOmo na proposta.) 
Art. 2.• (Como na proposta.) 

Sala das eommisi>Õea em 25 d3 Outubro de 
1882. - Affonso Celso Junior.- Gene~•oso 
ilfarqt.~es.-Leopoldo de BuUwes. 

Redacção rLo Pl'Gj~cto n. 120, ele 1882 

Emend 1 approvada pela cainar~ dos deputados 
á proposta do gov-erno que abre ao ministerio 
da. a!l'rieult11ra, commercio e obras publicas um 
credito sap plemen tar para occorrer à defi-. 
cicneia das verbls-Garantia de juros ás estra
das de ferro e outras. 

Acreseente-se no logar competente : 
A anembléa geral decreta ! 
Art. i.• (Como na propoata.) 
Art. 2. 0 (Como na proposto..) 
Sala das commi.ssães em 25 da Outubro de 

1882.- Affonso Celso :Junior.- Generoso-
M argues.-Leopoldoâ e B ulhões. . ·. 

Rede cç,;o tif1 projeclo n. 121, de 1882 
Emendaapprovada pela c~mara dos deputados 

â proposta do' governo que abre ao ministerio 
dos negocioa da agricultura, commercio e 
obras publicas um credito supplementar de 
199:457$190 á rnbrica-Terraa publicas e eolo
niza~o-do exercicio de' 1881-1882. 

Acr escente-se no logar competente : 
.A aasembléa geral decreta: 

•. Art , i. o (Como na. proposta..) 
-..éArt. 2.• (Como na proposta.) 

Sah das com.missões em 25 de Outubro de 
. 1882. -Affonso C:e~so Jtmi4/r. -Generoso 
Margy.es.-Leopolt!.o de Bi<lMes. · 

Redacçlio do projecto n. i 4S, àe 1882 

Emendas approva.Jaa pel3. camara dos depu
tados á prol'oeta do goveJ:L.o que abre aa minia
te.-io da agtieull.nra., c.omrnercio e obrai. pu-
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blicas um credito de 400:000$ para fuzer re- 1 &dacção do projecto n. 261 de i882 
presentar o Brazil na projectada e:t.posição de 1 · . ' 
Berlim. · · I Emenda. approvada pela. cam.ara dos dep~-

Acre3cente-se no logar competente: tad~e á. propost!l- do governo que abre ao minis-
, ter1o doa negocros da guerra. um credito supple-

Aassemble~~o geral decreta: mentar de 321:000$ para ocoorrer às despeza~~ 
Art. i• (substitutivo). E' abertoaoministerio das rubricas -Corro de saude e hospit:te~- e 

da agriculturB., commereio e obras pnblic9S um o•1tras do exercício de i88i-18S2 : · 
credito de 200:000$, para o qual servir-se-à das Acreecente-$e ·no logar competente: 
sobras das .diversas verbas de seu orçamento' ; 
e, M lhlta, recorrerá a operações de credito, A assembiea gerai decreh : 
afim de fazer representar o Brazii na projectada Artigo uni co. (Como na proposta..) 
exposição de Berlim. · Sala das comw.issõe> em 25 dQ Ou~ubro de 

Art. 2° (substitutivo). Ficam revogadas as 1882.-~onso Ce!so J.mioT.-Gene,·oso }dar
disposições em contrario. 

Sala. das canunissões em 25 de Outubro de 
1882.- A.ffons7 CeZso Juniol".- Generoso 
M'ar§ues.- Leopotdo de Bulhões. . 

Redacç<iO do projecto n. "1}50, de 1882 

Emenda approvad~ ã proposta do governo ~ue 
augmenta de 314: 184$630 o credito concedido 
pelo decreto n. 302"2, do 12 de Novembro de 
!880, para as ·obras nilcell&\lrias á emancipa
ção das calouias do Estado. 
Aecreseente-se no lug-ar c~mpetent~ : 
A assembléa geral dacreh : 
Art. i•{Como na preposta.) 
Art. 2• (Como na pro~ta.) 
Art. 3• (Como na proposta.) 

Sala das commissões em 25 de Outubro de 
· 1882.-.1/fMso Oelso Junior.-Generoso Mar-
'JUC3.-Leopoldo de Bulhões. · 

.Redacçtro do projecto n. 239, de !882 

Emenda ~ppravadll- pela c!Lmara. dos depu.tados 
à prop~ta do g-overno que abre ao ministerio 
da marmha lllD crGdito extraordinaria pau 
pagamento de dividas de e:ret·cicios findos 
relativas ao; e:t:ercicios de 1870-:1.881. ' 
Acrescente-se no logs:r competente : 
A assembléa geral decreta: 
Art.1• (Como na proposta,) 
Art: 2• (Como na proposts.) 
Art. 3• (Como na- prc>posta.) 

Sala da~ com!llissõoa em 25 de Ontubr'o de 
:1.882.-.A.ffÕnso C'e!so Junior.-Generoso }ti ar
ques .-Leapok:lo .de BUlhões. 

Redacçãn d o projÚto n. 246, de 1882 

Emendas approvadas á. proposta do governo 
que abre ao ri:üníst~rio dos negocios da marillha 
o .ct•edito extraordinario de 538:820$287 para. a~ 
1'1lhricas -Arsenaes- e -Obras- do e:s;erci
cio de 1881-:1.882: 

Acresoonte-se no)ogar competente: 
. .A. aasemblea geral decre\<1.. 
Art. i. • (Como na proposta.) 
Ar L 2. o (Como na 11roposta.) 
Art. 3.• (Additivo) • .Revogan:~-se as disposi-

ções~ contrario. ·· · 
Sala d:u~ commisslles em· 25 de Outubro de 

i882;-A.ffon3o C:ebo Juníor.-Ge>le~'oso Mar
ques. -Leopold<J ile. Bulhões. 

![U<:s.- eop7Zclo de Bulhões. . 

.Reda.cçtro do p>"ojecto "'· 247, rl.e :1882 

Emendas approvadas à propoBta do governo 
que abre ao i:ninisterio dos negocio~ da me.rinl'la 
um credito aupplemen.tar de 324:736:1,749 para 
as rubricas do3 §§ 25, 28 e 29 do orçamenfo 
da. marinha no exercicio de 1881 a. 1882. 

Acrescente-se no lagar ()()mpatente : 
. A asse mblea geral decreta : 

Art. 1.• (Como na. proposta.) 
Art. 2. o {Como no prapo~ts..) 
Art~ 3.• (additivo.) Revogam-se as dispol!'i·

ções em contracio. 

. Sala. das commias\Ses em 25 de Oo.t11bro de 
1882.- .Affonso Celso Ju.,ior. - Genero3o 
Marques.- LeopoWlo rle Bulhões. 

Rcdacçao ao pr.>j~cto n. 240, r:le 1882 

Emenda &flprovada á propos!a ào go-rerno que 
ll.bre ao miniaterio dos negocias da j ústi~ trm 
credito sapplementar de 133:546$1313 para ser 
applicado as àespeza.s com ás rubrie&s-Jnn~ 
commerciaes-e outra:a do exercicio de 1881-
1882. 

Acrescente-se no loge.r competente 

A ássemblél\ gerál decreta : 

Art. 1.• (Como na proposta.) 
Art. 2.• (Como na propoata.) 
Art. 3.• (Como na proposta.) 
Art. 4.0 (Como na proposta.) , 
Sala. d·aa oommissões em 25 de Outnl>1·o d41 

1882.-Affonso Celso Junior.- Generoso 
M arqu~s .-Leopo~do dt B-ulhões. 

Redacçllo do i?rojetco n. 257.A., de 1882 

A ássembléa geral resolve : 
Art. i. • O go•erno poderá. liutorizar ·a creA

ção de uma cai:m de a posentadorins e pensl>e!i"' 
entre oa empregados de nomeação da estrada de 
ferro D. Pedro II .. 

Art. 2.• A gestão e administração da caixa: 
é confiada. a llllla commissão de tres membroe, a 
saber: · ·· 

Do ·director da estrada, de um membro de no-" 
meação do goYerno e outro eleito pelos contri
buinte$ da mesma cain. 

Art~ 3~• O fundo da caiu .eo:npor-se-8. : 
1. Dos descontos feito!> nos ordenado,~; dos em

p,·eglldos. • 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 10:56+ Página4 2 de 45 

Sessão em 25 de Outu])ro de 1882 

li. Das subvenções da estrada. 
lll. Das contr1buições voluntarias dos empre

gados, doRtro doo limite,. que forem marcados 
no ,.egula.mento. 

IV. Das doaçõee e legados que forem feitos 
com eS!ie destino. 

Art. 4.• Os empregados a que se refere o 
art. 1• sujeitar-se-ão: 

I. A um desconto de 5 °/0 das q=ntias que 
perceberem dos cofres da. estrada a titulo de or
de nado ou gratificação. 

I!. Dosc:onto de 10 °/0 , por uma. sõ vez, do 
n)esmo ordenado ou gratificação· no caso d•} pl"i
meira nome~ção, reintegração no emprego, ou 
~ug-mento de ordenado e gratificação. Nesta 
hypothese o desconto rec.abirã s6mente sobre a 
quantia accre3cida. 

Art. 5.0 A contribuiçi:io da estra.da será. fixa
da annualmente pelo governo, tendo em vist:l. o 
rendilaento liquido da mesma estrad11. no anno 
anterior. Em caso algum, porém, excederá. de 
f/:;! •:" d:l dita renda. 

At·:. (3.o Serã abet·ta a cada um dos empre
gado,, de que trata. a pre~ente lei, uma conta 
indi,·c•l11al na caixa d·~ penaões c ordena
dM<. 

AR subvenções da estrada. serão repartida.s 
entre os ampregndos na proporção dos ordena
dos que recebe~em. 

§ l.• A imporl.ancia dos descontos e subven
ções será entregue à ca.ixa no fim de cada tri
mostre, e levada á conta. de cad" um dos empre
gados no fim do o.nno. 

§ 2.• CS"a. conm individual dos empregados se
riío Gscri ptnrsdas discriminadamente, com os 
respectivos jo.ros, as quantii1-S provenientes 
ao~ descontos e subvenções. O resultado dcsb 
conta serâ lançado anuualmente na c~derneta 

. que para e.~se fim terá. c:1.da um dos empre
gados. 

§ 3.• Quando o empregado soffrer suspensão 
ou reducção de seus -vencimento~. em conse
quencía de medida disciplinar, a subvenção <la 
est~ada será dispensada ou reduzida, na. mesma 
propo~ção. 

Art. 7.0 O empregado demittido que forre
integrs.do transferir:\. à cai:s:a a apolice ou titu
lo de ren.do., qna houver recebido aa. liquidação 
de sua. con1a, qn'l ser-lhe-à reaberta para nella 
ae~em escriptut'ados os descontos de ordenados 
e subvenções, na fórwa. da presen.te lai. 

Art. 8.0 Quer ns somtn<tS escriptut·adM n:t 
cai::.a elll nome do empregado, quer os títulos 
que forem e o tregue~ a estll. n:J. liquidação de 
sua conta, não podem ser cedidos ou li'enhora
dos, no vida do empregado ou de sua VlUVa. 

Art. 9.• Os fundos entl'ados para a caixa 
$6rão inu:n~diatamente empregados em apolices 
da. divida publica, emprestimos ao Esta.do, e 
quaes~uer outros titnl<'s ou :l.cções de compa
nhias q_ue tenham garantia do Estado, de con-
4'Drmidade com o parecer da administração da 
caixll-. A venda dos .-a.lores pertencantes a. esta 
serã realizada ã medi<l:. da suas necessidades. 
precedendo approvação do governo. 

Art. 10. A caixa.levarà à. conta de cada um 
~lllpl'~gado os juros de 6 o[ o sobre Mo quantias 
mscnptas, a contar da data ds inscripção. 

No fim do anno oa juros serão ca.pitali:i:ados. 

AI"t. if_ A caixa terà um fundo de reserva, 
que será. compo&to: 

L Da importancia dos descontos efi'ectllJI.dos 
durante licançna, au~encias, ou medidas disci
plinares. 

II. Do nlor das contas individu.aes, que in
correrem em caducidade no todo, ou em parta. 

lU. Da <lifi'erença de juroe que se pollSa obter 
pelo emprego dos capita~s a taxa superior 
de 9°}o. 

IV. Da reversão de ti tulos e renda11 que se 
rel1-liz·•rem em favor da. caixa, llOS termos da. 
pl.'es :nte lei. 

Y _ Das doações e quaesquer subvenções es
peciae$ que pau esse fim forem votadas. 

Art. i2. As quantias descontadas dos ordena
dos,com os competentes juros capitalizados,salvo 
as que forem adjudicadas ao fnndo de resen'll. nos 
casos preYistos nesta lei, ficarão p2rtencendo 
definitivamente ao empregado q_uehouver com
pletado quatro annos de exercic1o do empt'ego. 

O empregado que por demissão, ou. qualquer 
outro motivo deixar o serviço depois de quatro 
anno• , receber:i. por si ou seus sncces.sores, nos 
termos desta lei, o saldo constante dos descontos 
feitoõ nos seus ord:..nados. Aquelle, porém, que 
não houver completado esse tempo de sel'Vlço 
nada receberà, e o saldo de sua conta reverterá 
no fundo de reserva da e11-i.xa. 

ArL 13. O empreg-ado que complet:J.r iO 
annos de serviço fica com direito ao total das 
subvenções da estrada e competentes juros es
crip tur.o.dos na sua. conta. Si S'e rotirar volnn
tariarnente do ser:viço antes de 20 anno3, a subo 
vMção e juros passarão a faze~ parte do fund
de reserva da caixa.. 

§ Lo Todo o e.:npregado que pGrder o direito 
à conta da subvenção pot· deruiSlJãO ou qualque.:
outro motivo, o readqnire no caso <le ser reinte
grado no emprego. 

§ 2.• Aquelle que for demittido por se haver 
apode,·ado ou usado jndevi<l.ámente de o~jectos. 
dinh.oiro ou efi'eitos de cuja gu11-rda esteja en
carregado, quel' pe~:tençam ao Estado, a estabe
cimentos publicas. ou a particulares, ou for 
convencido de malversação, 11erde o direito á 
conta de subvenções, ainda mesmo que tenha. 
pago o alc.ance ou r e sarcido o prejuízo e11-usa.do. 

No caso de se haver já liquidado a conta do 
empregado comprehendido ern alg-uma destas 
hypotheses, os titulas da renda que lhe hou
verem sido entregues revert~•ão ao fundo de 
reser•a da cai:.~, na parte relativa ás su\ive;n
ções dadas pela estrada. 

§ 3. 0 Perde igualment~ o direito á oonta de 
subvenção, qualquer que seja o tempo de 
serviço : 

1. O empregado demittido por causa de indi
gnidade motiV1ld,, por condell).nação :i. pena. 
afHic tiva. ou infamante. 

li. O que fõr convencido de haver se demit
tido do emprego por promessa de paga, ou es
pet'ança de qualquer favo~ pe~uniario. 

Art. 14. Depois de 20 annos de serviço () 
empregado que quizer liquidar sua oonm de
verá requerer ao governo, que remetterã ore
querimento á caixa quando o julgar attendivel. 
A decisão do requerimento deve ser proferida. 
dentro d~ dons m ~zes e comruunica.cla ao r>mpre-
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gado, qua dcll" poderü recorro• pm·a o conselho 
de estado. 

§ 1.• Firmado o direito do requr,rente a liqui
dação de sua conta se~.t feita p ·h c1ü:>.::t e ap
provada pelo governo. Desta decisão haveri 
igu~mente r-ecurso para o conselho de es~ado. 
05 juros se1·ão contados até adia da eifecti1•a 
liquidação. 

§ 2.• O pedido de liquids.ção da c•mta indivi
dual deve ser apt·esentado dentro de cinco annos, 
a contar do dia em que o empregado deixar o 
emprego. No caso de fallecimenw do interes· 
sado,seus hcrdeit•osou successores ue'\'em apre
aenbr o requerim<'lnLo dentro de cinco annQs, a 
contar do dia. do fallecimento do em11regado. 

Decorridos cinco annJs, aem reclamação do> 
intQressar1os, o totál da conta reverter:i ern pro
veito do fundo de reserva da caixa. 

§ 3. • O saldo I"es ult~nte da liquidação da 
conta serà empregado pela caixa em apolices 
da dhida publica, titulas on 3-cçõe' garantidas 
pelo EsLa.do, inscriptos em nome do empregado, 
a quem ficam pertencendo, ;:oro o.s limitações 
estabelecidas neata lei. 

Si o inleress:r.do o preferir. o saldo scrà con
vertido etn unu renda. vitalicia , guat•danlo..se 
para o calculo desta as normas aceitas pelo 
monte-pio ge:al dos servidore.> do Es tajo. 

§ 4. 0 Neste ultimo caso, si o empregado fer 
casado, a renda será. calculada de modo a ga
ranti!- a reversiio em fuvor da mulher, dado o 
caso de sobrevivencia desta, de metade do valor 
das renda. 

§ 5.0 Na inscrip<;".d:o da a.poli ce ou titulo de 
renda se reservará ã mulher do empregado o 
total do usufrllcto de taes tiLulos. no caso de 
sobreviver a mulhe:· e :uiio ficar~m h~rdeiros 
nesccndentes do empr~gado. Ficando herdeiro< 
destas condições serão ol>se1-vadas õJ.s prescri
cçõea da legislação relativa ã succ~ssão. 

Art. i5. Si o emprega-lo fa.Uecer em aclivi
dade de serviço, (j.Ualquer <1ue seja o tempo 
que tenha de e:<:erclCio, e deixar viuva e filhos. 
sna conta. será. convertida. em apolices Ot1 ti
tules de renda, cujo usufructo vita.licio perten
cerá :í. viuva, e a propriedade aos filhos. Si não 
ficarem filhos, a proprbdade dos titulo; perten
cera ao fundo de reserva da. cai:s:a. 

Si o empr~gJdo não dei:<:ar vin\·a nem filho;; 
e ti\'er ascendentes vivos, o usufrue to dos titulos 
de rend., pet·tencará a estes, e a 'propriedade ao 
fundo de rC'serva. 

Si não :ficarem herdeiros nestas condições 
todo o producto da conta pertencará á reser1-a 
da caixa .. 

Art. i6. O direito ao total do. conta é garan
tido ao empregado, qualqn~• que seja o seu 
tempo de ex:er :icio, quando se imp!lssibilitar 
para continu:.r a servil'", quer expondo sua vida 
para salvar alguem, quer ern cons~ctuencia d~ 
acto ile dedicação ao serviço publico, quer na 
luta ou confiicto no exercício de snas funcções. 
No mesmo h vor gozará o empregado que por
olgum aceidente grsve, exclusivamente impn
tll.vel a.o exercicio de suas fun~iSes, ficar im
possibilitado de continuar no emprego. 

§ 1. o No caso de não ser sufficiente o ca.piLal 
proveniente da liquidação da conta para compra 
de titulas de renda c1ue produzam quantia igual 

á metade do c.rdenado qu~ perceber o empre
gado, a c""i= pagad. a este durante a sua'vida, 
e ti sua vi uva, a differença precisa pa.ra com
pletar a dita po t•ção de ordenado. 

§ 2.° Cer;;s~<, porém, essa obrigação da caixa 
si a ctuanti3- resultante da liquidação for sufii
ciente para compra d ~ titulos que prodnzam 
1:200S!lü0. 

§ 3:• Si o crnprog.\do perde:· a vida antes da 
liquidaç3o de sua conb, por algum dos casos 
prev_istos .no a1·tigo antecedente, os favo1·es que 
a le1lhe ga.rante seri'io concedidos à sua vinva, 
e na falta. desta ao3 filhos até que cheg-uem á 
maioridade . 

A1·t. i7. Os favores desta lei são extensivos 
ás viuvas dos empregados que obti,·eretn sen
tença de divorcio. 

Art. 18. De cinco em cinco anns o '!m·erna 
poderá., sob proposta da administração da ca.i:x:a 
c ouvido o conselho de l!'stado. autorizar um 
1·ateio que serã lev~do ,t con~ das subvenções 
dos empregados, propo1·cion al aos vencimen
tos de cada UI:!, deduzindo do fundo de re
sernl. da cab:a, qua.ndo este houver a.ttingido 
a um qu'tntum (1ue produz"' ronda sufficieute 
dara fazer fuce aos encargos a que ó destinada 
por esta lei. 

O rateio só ap!'Oveitarã ao.> empregados que 
tiverem, pelo menos, tres :~-nnos de exercic.ÍQ. 

Art. i\J. O governo poder:i autol'izar asso
ciações de soccorros mutuos entre os en::.prega.
dos de salario da estrada para a presta~ãa de 
a.uxilios em caso de doença, ou em que fiquem 
temporariamente inutilisados pat"a o serviço. 

O capital d t sociedade poderã ser flrma.do • 
com o produ c to de descontos nos sa.larios dos 
associado •, ds.s multas impostas a estes ê suh
ven ~ão da estrada. 

A subvenção não podeni exceder de 1 •i o da. 
imp ortancia dos salarios pagos annualmente 
aos associados. 

Art. 20. O governo marcará no reg-ula
mento que expedir para execu~ão desta lei a 
t:>.u de juros, tabo~ de mortalidade para cal
culo das t:1rifas, e minimum das rendas que a 
caixa houver de pagar aos empregados qua 
preferirem receber em renda temperaria. o pro· 
dueto de suas respectivas conta$. 

Art. 2i. A presente lei é applicável as de· 
mais es~rachts de ferro que o Estado administrar 
por sna propri& conLa, podendo, par.t estas, 
elevar-se a.té 2 ° [o da receita li 1 ui da da. estt"8.da 
a contribuição a que se refere o a.rt. 3• n. li. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em con
trn.rio. 

Sala das commissões, 25 d~ Outubro de 1882. 
-Affonso Celso Junior.-Generoso ltlarqttes. 
-LMpoldo d9 BuUwes'. · 

i.a discussão do projecto n. 245, de i882 
concernent0 aos pt·ofes~ores das escolas munici 
paes. . 

Não havendo quem p~disse a pa:lavra é en
cerrada a cliscuBSão e app:t:'ovado o projecto para 
passar á. 2o discussão. 

O Sa. RomttGUES PEIXOTO requer dispensa 
de interstício para que o projecto entre iaune
diatamente em 2o discussão. 

E' approvado o reqo.erim~nt·~· 
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Não havendo quem pedisse a palavra, é en
c~rrada a discussão, e posto a votos ~ õ approva
do o projecto para p:.ssar á s~ discussão. 

3.a discussão do projecto n. i51. de i882, 
pretençio do ex-almo:nrife do arsenal de gt~.er
ra da cõrte, Firmino Jorge da Rocha. 

Não havendo qu~m pedisse a palavra, é encer
rada a discussiio, e posto a votos é approvado o 
proj ecto e remettido à com missão de redacção. 

i.• discussão do projecto n. 263, sobre 
monte-pio ao chefe de esquadra Corrêa de Mello. 

Não havendD quem pedisse a pala.vra, ·é en
cerrada a discussão, e posto a votos é approvado 
o projecto para passar à 2a discussão·. 

O Sr . Carvalho Rezende 
requer dispensa de intersticio para que o pro
jacto entre immediatamente em segunda dis
cussão. 

E' approv:tdo o requerimento. ~ 
Entr& o proj e c to em 2• discussil:o, e não ha

vendo quem pcdiEse a palavra, é encerrada a 
discussão e approvado o proj ecto para passlr â 
3• discussão. 

2& discussão d•> projecto n. 200 A, sobre re
construcçio da matriz do Campo Grande. 

Não havendo quem p~disse a palavra, é en
cerrada a discussão e approvado o projecto para 
passa.r á a~ discussão. 

O Sr. Vaz de Mello requer dis
pensa. de 1mpres5ão para a reda.cção do projecto 
n. i5L 

E' approvado o requerimento. 
Procroe-iie á votação e é approvada o. se

guinte 

Redacçao 

Redacçao do projecto n. 151, de 1882 

A as8embléa geral resolve : 
Art. i.• Fica relevado da prescripção em que 

incorreu o ex-almo:tarife do arsenal de guerra 
da. côrte, Firmino Jorge da RDcha, a.fim de 
que possa receber os vencimentos que por lei 
lhe competem, a contar de i5 de Setembro de 
1859 a 27 de Junho de 1866 ; sendo autori
zado o ministro da fazenda. a fazer o fl&g&mento 
desses vencimentos pela. verba - Exercicios 
findoa. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em ccm
trario. 

Sala. cla.a comrnisaões em 25 de Dezembro de 
1882.-ll.ffonso Celso· .Tunior.- Leopoldo d,e 
BulhiJes. 

Entrn em 1&. d,iscus~ão o projecto n. 84 A, 
sobre limpeza de ·chaminé~. ' 

O Sa. Joi9 PEJiiDO :-Peço a palavra. 
O SR. PREsni:ru."rE : - Tem a palavra o 

nobre deputado . 

O Sr. João Penido :-Este pro
jecto não póde passar nem em 1a discussão, 
porque é inconstitucional. ' 

A Constituição do Jmperio g&rante a invio
labilidade da cas~ do cidadão em tod~ a. sua 
plenitude, e não permitte que seja invadido 
senão na fõrma prescripta peh mesma Consti
tuição. O projecto nada mais fuz do que autorizar 
o inspector de quarteirão a. invadir a C&Sa do ci
dadão quando bem lhe aprouver, a. toda hora do 
dia. e da. noite. ' 

E' um projecto que procura tutelar a todos 
os habitantes de•ta cidade do Rio de Janeiro. 

Não ha. quem tonha mais interesse em evitar 
o incenaio da casa em que reside do que o pro
prio eid~dão, e os granjas inceRdios,qua se dão 
frequentemente m corte. quasi nunc:~. são em 
easas particulares, nem são provenientes, na. 
sua maioria.,: de excesso de fuligem nas cha
minés.; são incendios de liquidação a petroleo. 

São estes os· mais frequentes, e nesse caso a 
limpe~a da~ chaminés não influe em eousa al
guma para evitai-os. 

Como ha de o c~1·po legislativo auto:riza.r que 
a casa do cidadão seja vat•ejad& pelo emprezario 
da limpeza, quando muito bel)). elle 'l. uizer? 
Para. que semelhante tutela.~ 

Este projecto, cümo acabo de dizer, nem de v~ 
passar em i" discussão (apoiados), porque e 
attentatorio da inviolabilidade do lar domestico. 
E' preciso acrescentar que elle impõe processo 
por desobediencia a quem não consentir. que 
o fiscal entre em sua casa ! Nem marca a hora ; 
de maneira que o fiscal póde_ pa.sS&r a revista ã 
meia noite ou à hora (\Ue quu;er. 

Accresce que um dos illustres signa.tarios do 
projccto, o nobre deputado por Pernambuco, o 
Sr. Antonio de Siqueira, assignou-se vencido, 
fundado nos mesmos motivos que tenho apre
sentado para impugna.l-o. 

O projecto não tem J?Or fim senão fa:vore_cer 
a um empreza.rio, que·, para ganhar d1l!hell'o, 
quer opprimir completamente os hab1tantes 
desta cõrte. . 

E a que titulo~ • . • 
Neste paiz tudo se explora., e ate as cha.mml!s 

já são exploradas a noesa custa! Isto nunca. fm, 
nem deve ser mo~ivo de legislar. 

Pelas rezões que acabo de expender, "oto 
contra o projecto, e espero que a camara., na 
vespera de encerrar os sellS trabalhos, não . 
o aceite, nem consinta que ~enha as honras de 
pass~r em pl'i.meü-a discussão. 

O Sr. Francisco Sodré entende 
que o nobre deput:ldo por Minas não tem a 
menor razão na. aggresalo que fez ao projecto 
que se discute. 

Em primeiro logar S. Ex. atacou o projecto 
por inconstitucional, mas não demonstrou, nem 
póde demonstrA-r que o seja. A <mmat'& sabe o 
que ó um projecto inconstitucional, e este não 
o póde ·~r de modo nenhum, porque trata de 
um assumpto. de hygiene publica (o.poia4os), e 
foi apresentado depois de maquro exame de 

·uma instituição popuhr, como e a camara..~u
nicipa.l, e de uma commis!lão desta -a.ssemblea,. 
que deu parecer favoravel, não eneont;a_ndo 
nem esta coXllmÍllsão; n.em a c&m.ara muntctpal 
motivos ~.e inconstitucion.alidade. 

. O nobre deputado por Minas, falla.ndo de 
afogadilho, e, para· bem dizer, de outi va; po~'-
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que não estado11 o projecto, nem o parecer que 
o funda.rnenta., não p<)de dize~ de fórma. alguma 
que o mesmo proje~to seja. i.nutil e que não 
tn.ga. utilidade publica . · O orador observa que 
um .a.sswnpto de ce~taimportancia., como este, 
llào é pa~a. ser decidido 3$sim de momento ; me. 
rece ser estudsdo, e, portanto, o projecto lliío 
deve serrejeit~~oào logo na 1 .. discussão, na. qual 
se trata "'penas da utilidade da. ma teria.. 

ABilim, pois. tendo contestado de ms.n.eira 
simples a.s observ!<;Qes do nobre deputado por 
Minas, o orador· conclue dizendo que o projecto 
merece o sell a~sentiment~>, e compromette~sa 
a. expor tla. 2• discussão os motivos e eircum,.. 
st!l.ncias · qne o justifica.m e autorizam ser ell e 
julgado medida. de utilidade publica.. 
·. A discussão :fica adiada pelo~. hora; 

O Sa, Pro:sll)E~'Tll dâ para ord~m do din. 2ô 
de Outubro de 1882 as roaterias designa.das 
pa.z'll a ordem do dia 23 de Ontubro corrente, 
que ainda o.ão foram discutidas. 

Lll~nta~se a sessão ãs 4 1(4 horas da tarde. 

ACTA DO DIA 26 DE .OUTUBRO DE {882 

P~·esidencia do Sr. Lima Durn·te 

A's 11 horas, feita a chamada, acham-se 
presentes os Srs. Lima Duarte, Matta. Ma
chado, Ribeiro de. Menezes, Leopoldo Cunha., 
B~sson, "Vieira de Andrade, Ildefonso de Araujo, 
Juvencio Alves, Felisberto, Antonio de Si~ 
queira; E~pindoh, Ma.rtim F~ancisoo, Anch·ade 
Figueira, Theophilo, Lourenço de Albuque~ 
que, :Moreira· de Barros, Jose Marianno, Alves 
de Araujo, Rego Barros, . Igna.cio Martins, Joaé 
Pompeu, Abelardo de Brito, Joaquim Tavares, 
Ferreira de Moura, Geminiano, João. Penido 
e Olympio Yalladão. 

Compa.recGm, depois da chamada, os Srs. 
Carvalho Rezellde, Escra.gnolle Taunay. Ribas, 
Souza Queiroz Filho, Barão de Canindé, V az 
de Mello, Sinval. Gonçalves de Carvalho, Bu
lhões, Almeida Oliveira; Affilnso C9lso Junior, 
Barão da Villa da. Barra, Seraphico, PassOil Mi~ 
randa, Ferreira Vianna, Fernandes de. Oliveira, 
Manoel Portella, Daque-Estrada Teixeira, Al
fredo Chaves, Bezerra Cavalean ti, Frallcisco 
Sodré, Soares, Carlos Alfonso, Aúg~:~sto Flenry 
e Franklin Daria. . · 

Ao meio-dia, não havendo nttmero legal, o 
Sr. presidente declara não ha.ver sessão, 

Faltam, com causa participada, os s~s. Barão 
da Eacancia, Bezerra de Menezes, Cantão,, Coe
Ih~> e Campos, Candido de Oliveira, Camargo, 
Castello Braneo, Gomes de Castro, João Caetano, 
Pris~o Parai~o. Paalino de Souza_, Pereira da 
SilVll>, Siha Mafra, Salu,tillono e Vian.~ Vaz. 

Diana, Felicio dos Santos, F. Beliaario, Gene· 
roso M.1rques, 6-0nça.lves Ferreira, Henrique 
.Marques, Laee_rda Werneck, Meton, Manõel 
C&-lõo, Martiln Francisco Filho, Mon.tandon, 
Maciel, Mac--Dowell; Paula Souza •. Pereira. 
Cab;'al, Pr-ado Pimentel, Peretti, Pompeu, Ro
drigues Junior, RodrigtteJJ l..ima, Rii.ti,;bona, 
Rodrigues Peixoto, Rodolpll.o Dantas, Souza. Car
valho, Silviano Bran:lã:Q, Souza Leão,·· Silva 
Maia., Tertuliano Henn~ues, Ta.rqninio de Sou
za, Ulysses Vis.nna., Ulhõa Ointra, Ruy Ba1'bos& 
e Zama. • · 

O Sa. 1• S.KCRE'l'J.lUO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE • 

Offi.cio: 

Do minis ter i o dos negocios do imperio, de 26 
de· Outubro corrente, communicando que SIÍe. 
Mag-ee!ade o Imperador dig-na-se receber ama
nhã, Zl, á 1 hora d~ tardo, no paço da. cidade, 
~deputação que tem de pedir ao mesmo Augusta 
Senhor a. designação do dia, hora e logar do 
~ncerra.mento da presente sessão da assemblés. 
geral.- Inteirada. 

O Sn. Pli.E:SI:DJ:NTE do clara que se va.i offi
·ciar ao governo pedindo de$igna.ção · do dia, 
hora e loga.r em que sua·Magestnde o Impe
rador se digna r eceber a. deputação desta ca.- ' 
mara que tem de apresentar .ao mesmo Augusto 
Senhor os áutographos da ·assembléa geral, or
çando a. re~eita: e fixando a despaza pa.ra. os 
exercicios de 1882-1883 e 1883-1884; e nomeia 
para a mesma deputação os Srs. Rodrignes Jn
nior, Be~erra Csva.lcanti, Bezerra. de Menezes, 
Souza Carvalho, Francisco Sodre, Rodrigues 
Peixoto e Antonio de Siqueira. 

o Sa. Pru:sm:EiNTE di pará ordem do dia 27 
a mesma de~nada.·para o dia 26 de Ourubr() 
corrente. 

~ 

.A. C'l'A. DO DIA 27 DE OIJTUl!RO DE 1882 

Presidencia do Sr. Limet Duarte 

A"s i1 horlloll, feita a chamada, ac'b.am~se pre
sentes os Srs. Lima D~:~nrte, Matta. Machado; 
Ribeiro de Menezes, ú>opoldo Cunha, Basson, 
Vieira Ga Andrade, Marti.m. FJ:"Sncisco Filho~ 
JoãO Penido, Ignacio Martins, Rttisbona, Be
:.:erra. de Menezes, Espindola, Passos Miranda, 
José Ma.rianno, Theophilo,Escraguolle Taan&y •. 
Alfredo Cb.a.ves e Barão de Ca.nindé. 

Comparecem, depois da chamada, os Srs. 

Faltam. sem eausa participada., os · Srs. 
Adria.Do-Pimentel, Araujo PinhG, Almeida. .N~ 
gueira, Almeida Pereira, Anto:ri.io Pinto, Al<»
!ora!_lo, Alvaro Caminha, Aristides Spinola., 
Affonso Penua, Barão de Anadia, . Barão d& 
Loopnldina, B :..rão do Guahy, Barão de Araçagy, 
Carneiro da Cunha, Carneil'o da Row, Cruz,_ 
Costa Pinto,. Cruz Gonvêa, Mar.tinho Contagem, 

T, Henriques , Ferreira de Moura, Souza 
Queiroz. Filho, Francisco Sodré, Barão da 
Villa. dil Ba.rra, Affonso Celso Junior, ffiysses 
Vianna, Gonçalves de C11rvalho, Meton, nego
Barros, Lourenço de Albuquerque.- Moreira-de· 
Barros, Daqae-Eattada. Teix~ira, Manoel Por
telb., Augnsto Fleury, Frankli:n D~>ria, Soare•
e ROdrigues Junior. · 

.Ao meio di:., . ~chando-se pr&8entes 35 Srs. 
depu.tad:o!, o Sr. presidente declara qaen.ãoba 
sessão. 
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Comparecem em seguida os Srõ. Diana., 
Ruy Barbosa, Antonio d~ Siqueira., Cm·valho 
~Rezende, Adria.no Pime~tel, Zama, Con
tagem, Felicio dos Santos, Costa Pinto, Cados 
Ail:"onso, Ttrquinio de Souza, Olylllpio Valladáo 
e Ps.ulino de Souza. · 

Faltam, com causa participada,·os Srs. Barão 
ds. Estancia, Cantão, Coelho Camtlos, C'-a.ndido 
de Oliveiri, Camargo, Castello Branco, Gomes 
de Castro, Jooo Ca.etano, Prisco ParaiZo. Pau
lino de Souza, Pereira da Siln, Silva Ma.fra, 
Salus ti:mo e Vianna Vaz .. 

Falta.a1, sem causa participada, os Srs. Abe
lardo de Brito, Alm"-ida. Oliveira., Almeida No
guei~, Araujo Pinho, Ahneid!L Pereira, 
Amttro Bezerra, Antonio Pinto, Alcoforado, 
Alvaro Caminha, Aristides Spinola, Alfonso 
Penna., Alves de Araujo, Barão de Anad.ia, 
Barilo do Guahy, Barão da Leopol:lina,Barão do 
Araçagy, Bulhões, Carneito da C mb.a, Carneiro 
da Rachá, Cruz, Cruz Go•1vêot, · Ferna.ndes de 
Oliveira. F. Belizario. Ferreira Vianna, Fe
liaberto,' Geminin no, Gen>-rosa Marques, Goll
çalves Ferreira, Henrique Marq_nes, Ildefonso 
de Araujo, José Pompeu, Juvenc10 Alves, Joa
quim Tavares, Lacerda \'lerneek, Manael Car
los, l\~rtim Francisco, Mont.andon, Maciel, 
Souza L<lão , Mac-Dowell • Pa.ula Souza , 
Pereira Cabral, Prado Pimentel, Peretti, 
Pompeo; Ribas, Rod1•igues Lima, Rod~""Ues 
Pei.:J:oto, R 1dolpho Dantas, Souza Carvalho, 
Silviano Brandão, Seraphico, Silva Maia., Sin
val, Ulbôa Cintra e Vaz de Mello. 

O SR. 1• SxcRET.l.RIO dâ conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do ministerio do imp.el'io, de 27 de Outubro 

corrente, commuuica.nào, em resposta, que Sua 
Magoes tsde o Imperador dignou·s~ ma real' o 
dia de hoje á. i hora da tarde paJ.-:t. receber no 
paço da cid9.de a deputa~ão que tem de apre
sentar ao mesmo Augusto Senhor o" decretos 
da assembléa. geral o~çando a receita e nn.ndo 
as despez.\S para os annos financeiros de 1882 
-1883 e 1883-1884.-Inteirada.. 

Do ministerio d11. fazenda., de 25 de Outubro 
correate, rewettendo o requerimento documen. 
tado e devidamente informa.do, em que João 
Pinto da Silva, solicitador dos feitos da fazenda 

·geral na provincia da Bahia, pede que o orde
na.do de 900$, que percebe, seja ele~a.do a 
l: 400$, metade, do vencimento do procurador 
fiscal da thesouraria da mesma. provincia.-A' 
commissão de pensões e ordenados. 

Do mesmo ministerio, e· de igual data, trans
mittinio o requerimento decumentado e de
vidamente informado de ~Ianoel de Mello e 
Mattos, escriyãa. dos feitos da fazenda. geral na 
província. da Bahia,. pedindo que o ordena.do de 
500$. que percebe; seja ígus.lado ao vencimento 
das 3 05 escripttirariõs da. thesouraria àa: mesma 
provincia e pago d~sde 31 de Julho de !880.
A' <lOínmissão-<ie pens5es e ordena.dos. 

Do. ministerio da. agricultur .. ,: commercio e 
obras publicas, de 26 de Outubro corrente, 
devolvendo, ~~mp~Mntement~ informado, ore-

querimerito em que Ou•.los Candido Gome" 
pede garantia de juros de 6 •f• ao anuo sobre 
o capital de 500:000$ para a fundação de 
uma fazenda. mixta na provinda do Par&nà, .. 
para eNação de gado, cultura de trigo e for~a
gens.-.'1.' q11em fez a requisição (commissão de 
commercio industria e artes.) 

Em seguida, o Sr, presidente oonvida as de
putações nomead"s a diri,wireci:J.-se ao paço, á 
hora. de~ignada nos officios do ministm·io do 
imperio, datados de h~nte me de hoje, e pêde aos 
Srs. deputados pt•esentes·que se conservem no 
recinto até á. v~lt!L das deputações. 

A" um:~. hora e um qunrto, ~ntrando nos •lão 
:~s deputações, os Srs. deputados occupam os 
seus assen los e o Sr .. presidente dá a pala ~>Ta 
ao Sr. Ignaeio Martins: 
· O SR. IG;;Acio liÚRTJNS declara que ~ depu- · 

tação encart·egada de pedir a designação do dia, 
hora. e lagar a S. M. o Imperador, para o en
cerramento dos tl'abalhos Iegis.lativos da pre
sente sessã '• foi recebida no paço da cidade, 
com as formalidades do estylo, e, cumprindo a 
sua missão, teve em resposta. de Sua :Ms.gestad2 
que o encerramento será amanbi, no paço do 
senado, á uma hora da tarde. 

O, Sa. PusiDE.."õTJ: diz que a resposta de Sna 
Magestade o Imperador é recebida. co!p muito 
especial agrado. 

O Sa. Ro!lRIGUl!:S JwNIOR c~mmunica que a 
deputa{ão encarregada de apresentar à Sua 
Mage~tade o Imp~rll.dor o project.o de lei fixando 
a despeza e orçando a receita p3.ra os exerci
cios ·de i882-i883 e 1883-1884, cumpri11 o 
seu dever, dignando-se Sua Magestade res· 
ponder que examinaria. 

O Sn. PRESIDI!'NU diz que a resposta de 
Sua Magestade o Imperador é recebida com 
muito especial agrado, e convida aos Srs. dG
putados :1 comparecerem a.manhã á. i hora da. 
tarde, no paço do senado para a· sessão de 
encerramento. · 

OS:..·. Lim.a Dua1"te (:presidente}:
Achando-se termina.dos os t~a.ba.lhos da presente 
sessão, é do meu illdeclinavel dever da.r :i. cama
ra ~os Sre ., depntados publico testemUllho do meu 
reconhecimento, pela. benevolencia com que fai 
tratado durante o tempo em que occupei a 
cadeira, na. qua.l im.merocidamonte me collo
eastes. (N;;;o apoiados geraes.) 

A' muito honrada e distincta maioria devo as 
maiores e repetidas provas de confi.an.ça, asMm 
como sou gra.Lo li. muita honra.da e distinct.a. 
opposi~.ão, pela. maneira. obsequias"" e attenciosa 
coni que se dignDil tutar-me •• 

U=. Voz :-D~ qu9 V. Ex.. é muito digno. 
(.Mui tos apoiados.) 

O Sn. -Lr!o!.o~. · DtrARTE (p;oesidente): - ... 
sentindo, porem, que me faltassem as pre
cisas habilitações (ltúme/'osos niio apoiados) 
para corresponder á alta confiança, que me foi 
depositada. . . 

Pteva.le,.o-me, po~~nto, d_,ste logar , . para, 
mim o mais honroso ·e elevado, para. render á 
cama.ra dos Srs. deputados as minhas ·!i.ome.:. 
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nag'tns e 011 sen timontos da. minha eier.na 
grot.tldllo. 

. Vou~ :-J. Ex.. ·tn'lreqia.: era _ muito digno 
de!la. (MUIIO lwm! 7li"UIIO bem!) . 

O Sr. Ignêoeio -~.lartins;-Creio, 
Sr. pre.sideme, que ~ :u fiai intetpretl de toda 
a caruarll, UJan·:rest~ndo a satisfação qne ~!la. 
sente pelo modo por qu1 foi sem re dirio.ida; 
em sett • trabalhos p 1r "V. E". {Muitos af;oidJos. 
Maito·bem.) . . · 

A iruparci••lid:tdé, ·a jasliça, a reetidão, oli 
modos à 1m re atf .. veis com qtr~ V. Ex. ti'~ton a 
t?.los os memb7o• da ca it C.t·a (n:1.&itJs apoiados) 
o par~ ~ós um motivo d!J gratiláo. ' 

E e• 8-11\~a fo!llle oc~:mão, <lu pt·op<>ria. que na. 
acta de hoje 5G '1)~21"1SSe· um votn do nosso reco
nhecimeo_to_ ~ela 1uaneira brilhante por que 
V. E-s. dmgtu os n oa30, t "a.balhos. (Muitos 
apoiados . ~1 ui to f>e ,n; muito bem.) 
· Sã~ lidas, postas em discussão e aprrovadls 
sem de 'oa.te as a.ctas de 25, 26 e 27 de Outubro 
corl'lmte. 

8e11.8Do Imperial 

DO li~C:tliRA:Iíl!::n'O DA 2" &!!~sXo D.\ t8~ L'I
GISt •• l'riJ!l.o\ DA. .A•Sit}lll.l.i.A. Gltl\AI. !10 Po\ÇJ ' . o 
~JIN.A.I)O 

Em 28 de Outubro de de 1.882 

Ao meio dia, achando-so reunido3 no paço do 
eeo.do. os Srs. dt:putad.oa e aenador.:s, for.1m 
liOI'teadas ;>S seguiu~-- • d<!putações ; 

Pa:a. receb,r Su~ t.lag-~stD.de o Imper~d'r: 

Deput·ldos: os Srs. Leopoldo c·unha, Bezerra 
de .Menezes, C11rvalho lwzende, Jo•é Pom
peu, R.ud:igues Juniur, Sodré, Paula Souza, 
.Espinc.lola, Theop!Ulo, Stu ve.l, Martim Fr:t.n
eiBco Filho, Oiallll, Tauu"y , Dorill, Rego B..u-
r05, Alvos de Auujo, Cvnt .gero, Vieira. lle 
AndrtLde, .Basaon, Pur~~lla. lgna.ci> l\lar~ins, 
Martim Francieoo, Souza Queiroz e Adriano 
Pimentel. · 

Senadores : os S.r. Jo11é Banto, Lafayett', 
l>!Arlinho Campos, Hen~i•JUO d'Avlla, O~ntae, 
Lui:~: Carlos, Nunes Gonçaloea; Pa~a de .Men
donça, SioiUJhú, Luiz ~elippe, Aii'ollSo Celso e 
Jag ua.ribo. · 

P'ara receber Suo. Magestade a. Imperatriz ; 
Deputa~os :_os Srs. Soares, Siqueir~, Padua 

Floury e· Camutb. . · 
Senadores; os. Sra. Conde de Baependy e 

Fausto de A guia. r. 
Para receber Saa.s Alt~us a. Princeza lm· 

,peria.l. e •eu_ augusto e~p~so : 
'f· Depu"\ados: O!! Srs. Zama, Felici.o dos Santos, 
Fern,.ndes de Oliveira e Atfon!i<> Çelso Juaior. 

Senadores: os Srs •. Barão da Laguo1a e de. La• 
mare . . . . 

A' i hora. da. b.nie, a.nnanclando-ae. a cb~
gad4 de Suas ·Magestadu .e 'Altezas Iniperiaes, 

· . v: v.~76 

sab.inm a.11 · depotaçlSea a recebel•as á pór1& do .. 
càifi~io, e ·•n Ir ando $u:< Magastade o lm;••rador · 
no e •lio, :~i alli r :eebidC?.peloe Sm. presidente. 
e secr,.tu•o.s. q11a :reuotJos, aos . l.ll&.ubrO$ da: 
resp ctiv' ·deputação, . aeo~npa.ohatam. o tnll.l.uo· 
Ang-n•to Senhor 11té a11 throno. 

. Lo~o que Sua · r.b~est&de o tm[le_Nidor· tomou 
assento e m ·ndou •ssentarem~se oa. Stli. depú· 
tados e !le"nadorCB, leu a ll&guulte · 

Augnstos e dignissimos aenboree rspresen· 
tanLes d' naçio : 

Apra.7.-1\le :\nnun~ilr-vos quQ no periodo da 
pre>ente sead.o le~;islali-.a nala occorre•t que 
alto~li$Se :ta nos <as boas- relaçlies com as po
tencl.lts estrange ras, e 9u~ o governo . pro
cura maot~l-as em eo.ndtçõ~s da maior cor
diali :ade. 

Fo~arr, promulgados o tratado •!a amizade 
eommercio a n .. vegaçno ··om a China. celebra.d; 
a. 3 do l'ut~or_o de 18St, e~ convençio e<.n-. 
suhr con~lutdã. eo:tl o lu, perto Allelllào em 10 
d~ Janeiro do corrente anuo: 

Infelizm~nte. a;nda pord11ra a la.ta. entre as 
Republic!ll do Chile, Per .i e BoUvia.. 

Em n~nhum ponto do tmperio foi perturbada 
a tranqn llid,.de pnblica. • 

A v•Ú'iola tem-se manifestado em alguma& 
provinci,.$, e ui~im •mente n~sta. cidade. O 
Guverno t.J-al1o de atlenuar os elfeitos dessa· 
epid. mia. 

.1\,gradeço-voJ a valiosa coadj nva.çã.o que pre
stastss ao Governo n:J. de~reta;ão doa meios ne
cess,rios pHa lU dcspet.a.s que exigem os diver
SJS rtwos do serviço ptülico,ficando assi•n ha.bi: 
litlido para. dar maior de;en•olvbnento a alguns 
dellea, se•a rec~io de prejudicar o indispensa.vel 
equilíbrio do orçamento. 

A transiç!c d~ es\ •do &norm&l, d3 que se re
sentetu as leia' finunceira• de muitas du rro
víncilla, par~ o re;imen .constitucional, lliio 
póda dei:ttlll' de diminuir a t•enda de que ellas 
carecJw. N~ proxhna seu>lo sem duvida. pro
v~d;nciareia de modo definitivo. sobre eato aa
lll.lm~lo, weJ.bor discm ni.nando os impostos. 

Constitu-em oms prova de vosso zelo os me
lhoramentos que rec'loon a. legislação pat~ia 
com as leis qo~ votllstas, regulando a organi.,. 
zação e exi1tenci" d~s $ociedades a.uonymas !3 a 
eonce~siio da privil ~gios iudastriaes e patentes 

_de in>enção, a~iru como a lei qae modificou a 
de 9 de Janei1·o do anno passado, na. parte •rela
tiva :io a l.st ·m :Dto de eleiL>rru, com o fun de 
evitar a fraude. 

Mostrastes igualmente VO!Jia. solicilade fa
zendo a altotaçib CJUe de h a muito se recltma::: 
v S. n.a lei d l pr Jtuução da .Armada e ü.cul tando 
ao Governo a refJrnla e aug-!llento do m.at.,rla.l 
da nossa marioh:>: do guerra.· · 
. Tenho s •Lisfação em Recoonccer· qu:'lnto 
attendestes aos interesses do Brazil, autorizan
do o GOverno· a deaenvolver a.a eatradaa de ferro 
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e a rea1Ú&i' . outrOs· melhoramentoli de que de- ' 
pende a próeperidadeda· Na.çlo. · · . · · · 

·.Espero de. :vosso pa.triotismo quê . prosegui
reis na senda encetada; quando novamente vos 
reunirdes,'tratando dss medidas que pendem 
de vossa. deliberação e de outla4 que vos serão · 
pre119ntea, . de accõrdo com as idéas manifesta~ 

. da.s. pe~o Governo. · 
.Augn.itos e Digniesimos .Sra. Representantes 

da.Nação. · · 
Esto11 Certo que ·continuareis a ·contribuir 

com os vossos conselhos para que nossos cou-

eidad!OS pol'ii.em -no; :eamprim.ento de 119us. 
deveres. 

.Estã encerradà a. aesBio. 
D. PsollO II, . 'brPJ:R.\I)()R CoNsrrrucrcNAL. J: 

. ~>EFENIIOR Pw!:roo DO· Bwn.. 

Terminado. este acto, retiraram-ae Sua.s Ma
gestades e Altezas lmperiaeS, eom ·o mesmo. ce
remo.nial com que foram recebidas, e· immerua.
tti.mente o Sr. presidente levantou a sessão:. 

1'1\1 DO QUINTO VOLU!\fE 

._i. 
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C AliARA DOS DEPUTA.DOS 

~882-· N. 256 
2aSESSÃO 

PROJECTO 

Reorganiza o ensino publico inrerior e · superior. 

A assembléa geral resoJqe: ! Art. 6.• O cnsin11 re!igio>o, facult3tivo Ms 
.. .- . . lllPninos qne o •pliure:u, >erá ç.,o lia•!o aos 

Art. L O Estndo cont;_;bu;rn ~om a m~ta.Jc «f•.odiOs ~ por •·si~<. lllini<tr .. do nvs dius· e 
dtl~ de:;pez:Js ltUO tiS (JniVliiCiaS hZe1eu 1 3 be111 "or:1, Qlle 11 ~r11\r 1~r!Ía dt!"l r11 or 
do cus i 1:0 vubltcu. iu.~nor tl >Ut.'eriur, uu1a I ~ L• Oud~ llo"'·cr m~uinos -ncatholicos em 
v~z ~u~ e! tU> ~ or~".'·'~=e~n ~ mll_llstr·o:u:. d• llnuutero '. UJ~eriur" 1-'i h;,vera IJUCIIl. se en•·ar. 
acc_Ôlilu cotu as di>!JO,l~U~> du Jlleoenlel~t. rc)!Uo Je 111 ;111,trur- l lles 0 cn>ÍIIO n·li)!'iu,o. 

. CAPITULO I- . § ~-•. P~ra Lu1· J ,~lll' o di$pOslu n~ pm.gra• 
' · pho a •ti61'1UI' ~ preci>O IJUe os p;11s dos me-

DO Eli5I~O lllfERIOn I uiuos di1:ij :o m r•·pt'C>enloçt\o ao g-overuo . 
. :ri . 7 .u Nns logilre~, IJU-~~ pnrecerem pro .. 

~ Art. ~-·O ensino inf.:rior será dividido em prir.•s. huveni e:; of,-,s ]!r<•lic~,; de agricuJt'ur3 
dous graus, e coust;~r:\ tias nwlerias 1ueueio- ~ ~ olllc:os "'~couit.:os . 
n~d"s u~ pro;;rawma que ~cu r.npanha a pre- ~ L ... :leràu e>s"~ e'cola'< o~_g~nizodas de 
seu \.:lei. m •• ~o qut! rco:o:h"m :~I um nos J ;l )JfeiJ8r<•dos 

Art. 3. • O ensino do t• gran s~r.i obri~a -~p~là" e..<n>l:~s rir> L• ~rau. uu Pl'l' IJ3l'e m a ., uelle~ 
toriu IJ'ra Lodus vs 111eu10"s de uni e eo utru <JUc uno >t! ;ac!J:.re:u nc~s;1< condi~Õt:.-< . · 
se,_o, qua hauat;; rem no lmverio, e miuistr;,Jo ~ :!. " N:ts <:lll :"l~.s c l'il!.•s, ·ontlc _houver or
ent ~CVIii:S COIUU.U~l$ . U Uu ~o grau :'erã Ht · - tii;IIHJ~ d.: lJ"ill~o~ J ltu IIICC.1Hicut VnlllõljtlW ao 
cessat· iu aos in<Jivi"duus de Um e. oUtro SI!X.O, l l::$ l:•dO •! õtOS !•0 \'0 ..t._ t•Ontr;l (:tr:Í u g. ~vunl'' COm 
qut! ti,~r..:m de sc;;uir c>lur.lu; e"p•:cia e>, iu· os re<pcciivus propriel3rio< o ~Jlr•;nd izatlo dos 
f.:riores u U superiort!, 113 lt)t'rua i<UaÍX:O tl~cla• l l ii ~ II Í II liS lf llt: 30$ II<CS IIIOS tra!JaJhus ljUÍZCI"~ffi· 
r:Jda. se d,·J.l ic:u· . 

1-'ura"rapho uni co. Todo ensino scienti!lco Art. t!." l'ar~ applic.,c~o do ensino do~· grau 
serâ d•do t onl eXt11iCa~:i11 1b1S SUas jll'illc ÍIJ>Je$ CI"Cõll'- ,;e•IJàu, ;, ),·111 UO< C:~rSO~ :.nnrHOS ;o que 
3p-"lic:•ÇCI)S ~<•S u·os du vida. · >B rt~ rere u "''L. ~ ... as e>eul:os pruli$5iouaes 

Art. ~-·AS .:scolas do i · grau >erão 8bertos l lu~adou:rof:..-: uo Jll'u::r<"l'""' ' b;liXo-
onde cO:IVier, tiestlc 4UC cxisLi1lll iJelo IILCIIUS I §L·· u~·s~n :o: t•Sc(J I ;!~~ pel ten.·er:)(l ao governo 
:LO meninos em ir.lad~ cscular, c u:to 111i uis· geo;~l ''" <lU"_ "' ,/,rire"' nas fal·ultla~c; de 
araràu enomu a 111ais de lU. alllutnús. As cs- 1ueuíciu:r c •lircilo c •qucllas que por <·lle 
cuias do~·· ~r<tu ~ú existtr<i<.J ua> t·apil;u•s u;~ S !'t.rc"' cr~;; d:•s, ••uuexus ou miou asta!Je!eci· 
provindas, c cidad~, Ol!lle para v Cuturo !'.orem Ol'culoS d" E~t:.:lu. . ' . . 
e 1·.,6da,, e sera.-, urg·auJz:.das de lllOdu ljUe, 110 ~ ~ -"A !li'OVIIlct:l qne t1ver e;cola de 1ipph
lado ue clHhl um~~, exi~ta.n v~ lr,·s c t\l".'OS all · 1 C<.~ç:io tio:: gr:1u, t·l·· ad.1 p~I'J governo·g. ral, 
nt~xos ~unsL<tntes du supr<~ •lilú p1·o"r-•Ili111U. I ,,iJ., l""l~ r;i vclli r 3UXIIiu p .• ra OJLra igual ·de 

An . 5. ~ As me unta>. alem r.l~ iu<u·ucçiio I ~u~ iu ici•L•\':t. 
eommum. "~reuderilo, ern d ;.sscs espct:;ae;. Art. ,,_ .. I~ "' lod:~s as nulas do ensino no t• 
tw!Jallws' d~ a1{ulha ~ l~ vor! e o mais .que I e :!• gróu ha, cr.i _h:i ~urn_ r.lwri<• da C.ousii\ui~ã.o 
eonstiLue pr~nda do s~xo reunamo . 1'vht1ca tlu l tuveno, do t.:ud1:;o i'enol du Brn!l 

v. v .-1 ·E 
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c de li\'1"05 que cou!enhnm biograpliia> de Art. 23. As escol:rs do 1• gl'~'u. :;er5o claSSI· 
bomcu> calebres, naclonaes ou estrnngelros, I ac:~das em 3 entr:,mia~. de modo que vnriem 
ir:venções, des~o!Jcrrn;, Yiugcns, direitos ci,•i:' cnm cllns •» venci uoenlos dos professores, e 
mais usuaes, prec.:itv> de e.conomia soei• I e poss~m -esres ter accesso d~ i' 11~ra a 2• e da 
domestica, maxim3s moraes e· narrar.ões de ::!• i•arn :3•. · 
mor:l! em ~cção. , Paragr~JJho unícu. As e~colns da cnpitnldo 

Art. lO. Regular·s~:í o ensino infel'ior im perio c dns ·cn1oilacs <las províncias seriiu 
«te modo que seja mlni.,l.r:rdo: o do 1• gl':iu em cla>síficada~ de 3·' cnt,.nncia. 
seis ~unos" o do~· em cinco. Al'l. 2!•. l'nda escola do l' a:ratt lcrJ arn 

Al't. U. Regular-sc· 1io os estudos do ensino suhstiLuiC> p:n·n naxilior o profe:<sor c sub~ti· 
prolis:<ion:tl rtc modo qne, sali:,1Ja e:;pode XV, tnil·o n" .< ~na,; faltas ou impedimentos. 
nf-nhum s"ja ministr~llo em maís· d~ lr.:s niiii05. Ar r. 2ii. Além olos 5Ub:<ti~ulo>s dos profes~ 

Arr. !2. Para excrdeio; pr:rticos dos alum- sores hnvnr:l nm ~~da municipi·~ o nnmero ilt~ 
uos nor·malistas scni d~ign~da uma csr.ola !lo adjuntos necP.s>nrin para r.w·em ns v~z~s do> 
t• gra u. sob>titntos, quando ()>tes sssumir.:m a di

Art. 13. C>od:o ~scola de agricultnra tcr:i reccão das escutas. ou pot· qu:~lqu~r outt·o mo· 
um tert·eno convenientemente prepar;o r.o p,,,·a tivo rleixnrem o exercido das suns rnnctões. 
u pr~tica d~s pr·incipnes cultur:t.' do paiz . Paro:;roplto uniro. N:io ·dnr{l o governo 

Art. f.~. Só podvni ~e m:Micular nas escola' licença n snb ,titutu ;em dc;ignnr o adjunto 
do i• grau quem ti v~• exnmc das rn"tcrias do que deve fie.~ r mn >•·o Ioga r . 
r grau, c nos cursos rrolissionae.• quem tiver Art . 26. T~nto-o,:; proft..'S>orLIS como os suh
f<lito os estndos do 2" gr~u. e obtido appro • stitntos .seriio. nomeados por cnncurso, e!Tectoa· 
v~ção nas re~pecti\'as materi~s. do n:os nscol:os •lo 2" g-rau, antrt· índiviôuos, 

Art. lS. Alls alumilos qne tiverem con· quo tenb<ml diplúm~ de h;oiJiliwção por escola 
cluido e~tudos profls~ionnes se dará certificorlo. n orm:•l. 
das hnb!litncões IJO!' elles adquiridas. P~ra~ropho unir.o. Pnra n nomeação de 

Art. 16. ·uepois de prepnl'<~das as tt·es prí- a!lj unto hosla que o individuo ~e mostre pre· 
melr:1s turmas de nlurnnos normal ist~s. não p2rado por curso normal. 
será noonendo professor do 1° gr~u o individuo, Art. '!.7. O tlrofes.>or que cont:ll' 5 annos 
qne não se mo>tl'ar devidamente preparudo d~ exerr4cio em escol~ de I• entr~nria, terá 
por est:ola normal. direito á cadeira de ~~ que vagat·. Os da i", 

Pao·~gr~pho unico . O g.werno tr~tará de ou 2• que conhrem i O -~nnos de magisterio 
npplicar esta disposição ás nomeatões de cs· terão direito ás catleiras do :~-' que vaga· 
criviies, solici Ladorcs, tab~lli1ie< e funcciouorios t•cm. 
oublicos de qualquer qualidade corn direito Paragrnpho ~1.11ico . No caso de muitos pro· 
iie apo>cntaç..~o e accesso. fessorcsccm !qual cErcito d~r.;e-ll:i prercrent:ia: 

Art. l 7. N:1s c"pitnes e cidade>, em ctne l•~o mais :ontrgo uo serviç:o, 2• nu mais velho 
pnrecer cunvt!nieoto, havPr-á codeir3s faculta - em idode. · 
ti vos de inglez, latim, allemão, i t~liano o rh<l· :l.rt. :!8. y~·~:o un1 Jogar de professor, 
torica, acommctdada; , onde honver en~r no d·• salva ~ di~po~i~iio elo HL nnl•' rior, ~erá no-
2• ~rau, na;; eseolns do 111esmo ensino. rnendo 1mra provel·o o sub~líturo mais antigo 
· Ptll'agrapho unio:o. A esta> cadeir:•s llO<lcrilo Llu cn !r;~nclu, n que pel'teoc~r a esco!n. 
r,oncorret· <[lHtcsqncr indivíduos nonn r•li~t6S Art. 2!1 . 0> subslitntos scr·~o nomeado~ 
on n~o. para •s c~dcír·as :í qw: conco1;rcrem c tlnssnrfio 

Art. 18. Para frequen tar escnln nenhum ~ 11rofés::or·cs uo> ieo·mos elo art. :•nleJ•ior. 
1uenino ;er:i oiJrigado a :muar mais de Ire> .\ri. :.1\l. Pócle !J Jll'ofe,<sol' ousubslil.uto re
r-itometros por dia . N~o ~e:-ú i~u~lmentc C• h ri- nunr. iror o.; dit•eitlls que lhe.> gar~utcm os ;:orls. 
gado n frequenlar r.scola o menino. cujo 1m i '!i e ::!8, as~i lll como CS\<'Ihcr culrc d.uas on 
provar que clle :~prende parrictllarmeo te :1; mnis. cadeir~s da mc:mw e.nt_raneio que e!'!i. 
matêrias do progrommn o meia!. " '-'rem vag-as . 

'Art. 19. Asas~emhl6as provincia~s pro,·irlen- Art. :H. Fvr:1 ~os cnso> previstos pelos 
ciarllo para que nenhum m~nino d~ m~is de 7 arts. 27 c 28 não lr:o.-cr:'i rcmoc:ITo tle 11rofes· 
annos de idade deixo d~ ~e1· in~cri{lt(l nas re!~- sQrcs e >'nbstitulos. · 
cões escohlres, que p~r" n bo~ ex.ecuç:io do cu- :§ L • P:~ra ns _da;.:~ns quo o; 11rofess()rcs 
SiDOObri :atoriose <levem f:,zer por lfil:lf!P.ÍI'ÔC.<. e ~UbstitUtfJS fizerem Dor effeiiO de remor-'io. 
districtos de pnz, fregoPzias c mntliCiJ•iO>. - t-•rão ell ll.< :1jud3 c!e ·custo proporcionada á_ 

Art. ~O. Provi•leneiarão igua lrut!n i.O os JlO· di>tanci~ que devcr~m IJercorrci', conforme a 
deres provineiaes parn que oõ meninos in·li- tub~JI~ qne fôr or~aniz<•da. . . 
gentes sejam auxiliados com a roupa, cnkarlo § 2. o Ao pror.,ssor ou sul•stituto, que Hzer a · · 
e livros, rte que neees:;ttarcru para rreque:rtar via~ern no tempo marc:odo pcln tab~lln . se 
~escola. ~bonnrri o Ol'd•:r:ado da nov" endeirii, desdti o 

Art. 21. Todas3s ••scolnspublicn;: ~n:<in:n%:o di:1 em quo la~g:~r a outr·n e;coln. OcixnnJo 
pelos mesmos metho\los, li nos c r.ompendios. a Yidgcm de ~c r feita no pr~zll mm-r.ndo; nãn se 
Pod-.r:i, nnr-1m, c:td:o província ter ~i)US me· lcvar.io em cont~ 'O> - di:os que excc<IPrem. · 
tilodus, livros e c-om pendi os. . Art. :1i . l'arn cu<tear a~ tlC<pezas feitns 

Arr . :H."' P'ohiuhlo~ tod<> enstig•' cort>oral ·o'()ul M ndju:rto>, rodos .os 'lirofe.<sores o sub-. 
nas .escola~. ,u ~oycnro na ct•rtO!, c os p:-e>i· stitulcs <le c"d" município cono·c•t-rer:io com 
ticntes nas llrovmcios, delcrrointll'ào o melhor ii •;. dos respectiVOô y:,nci rneu!9S.,. . . 
syslemn d!l premius c c.1stigos e;;colnres. Art. a3. Os ,~djrtntM·, nltlrn dn gr~ti licnç~•) 

.• ~ : 
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que lhes couber nas quotns do art. 32, teru~ 1 abertura de escola á municipalidade que_ ,se_. 
morad~ na.~s~ola em que forem StJ_J'Vir, e pre- 1 offerecer para fazer a metade da respectiva· 
fereuc18, em Jgualdad~ de cond1çues, para os 1 des~eza. 
logar~s :1 que concorrerem, de l'rol'c>sor, ou l Art. 41. O ~overno desenvolverá, conio 
substituto. · . ~ convier, a Academ.'a de Bellas A,·tes da côrte. 

Art. 3\. O:; profe~sor~s só serão vitalícios I Art. r..2·. A escola de 2• grau da cõrle, 
depois de Ires annos de exercício.· Os >Ub· com os cnrsos ~nnexo•, funccionar~ no edifi· 
stitutos nua ter5o d1reito ú Yitalicied<•dc. po-~ cio do Exr~nl~to de Ped,-~ ll. 
rem si chegarem a prof~s~ores cont:~r;lo o Art. q0.- Pel:ls inscript;õe~, eertifi~,dos de 
túmpo qu~ tiverem ~erv.ido nrJ -1• cn1·~o. ex:~me, e diplomas de lwbilitaçiio. cobrar-se· 

Pat·n~rnpilo uni co. O g-overno nn cGrte , e u:; bão, sem se !lo, tanto na côrte .como nns _pro
!ll'<osidrnte; llils provin"d~~ est~ueleceriin os Yincias, os ~'>rnolmnentos · êõn·stantes:',da"·,ta· 
~;usos, em quu os su!Jstitutos c profe>Wres, u~o bella n. L - · · 
vilalidos, pcrdel'i"'o os re~pcctivo~ Jog~res. ·Art. M1. Em lodos os orçamentos se v:>· 

Arl. ;)1). Aos pmfes,ores e subHitntos é tar5o fundos para a con,trur.ção de casas es·. 
pormittiàa a pcrrnul<~ lle um~s porn (IS outt·us co!a1·e:; com nccommod:;ções nccessarias á 
escolas rln mesma ·~ntraucin. morarJn dos prufessnres, Fnbstittttos . e ad· 

Art. 31i. A mulher, devidamente twbili1;1da jnntos, recreio dos alumnos c castigo dos 
por escola normal, goz~d dos nwsmos dit'i'itos meninos culpados. 
que o homem paro mio.istr,H' o ensino do i• Pnra~raphu nnko. As escolas scr5o feitas 
grau, como professora ou snbslit ttla. e mobiliad:~s j10r um mesmo plano, a começar 

Mt. 37, A inspecçuo e dirccçtío do cnoino Jlch;s cnpitae:< e c.id"des mab importante~. 
6 conth11la: A1·t. t..5. Nas escolns de i• p;rou ha~·erú 

.~o ministro dn itnt>rrio. caixas econoruicas csc,.Jares destinadas n rc· 
Aos pre~idcnLes de provinci,,. Crher r.5 fJtl<111li;ls ij !te cs meninos quizerem 
A' congregrrlio dos t-rufe»ures u sttuslitulus t)epo.<it:lt', ou for,·nl oll"ereddas p~ra ·auxiliar 

d~~ escolas do :!• p;rnu e curso> amwxn~. o estudo dos meninos pobre;;. 
com o nome de Conselho de instruqJão publica. A1·t:. ~6. Os .lentes, Jlrofos>OJ'e~ tl subsli-

A's juotHs municipat•.s ou parwhi~es truo lutos ter{!o o~ -vencimentos constantes da t~-
creorem ns asseml>léns provinciu e>. . bel h n. 2. Aos mnis empregados da~ escolas 
Al~m dos conselllos o d<Js juntns pot!criío do 2" g-r~u marc11rã'J o gonrno, na cõrte, e os 

a> es"nlas, sempre q«e com'il'f, ser inspcc- prc~iclentes, ua' províncias; os \'encimentos 
eionailas po1· visitndorP.s para isso nome,lll•'S que 1•areccrcm razoav~is. 
pelo governo na cõr~e c pelos presidentes nus · Art. 1.7. E' Jkilc; ás prov1nctas assoeta
!HOvindas. l'Cm-se para fuudar c manter escolas profis· 

§ 1." O pt·orcssO'' mnis auti g·o da cong"l'egn- sionaes. 
ç5o prc~idirá o con'ebl bo d:. instrucçiio c serà C 'Pl'f"LO li 
o executor das deL eraçucs deste. ,, u 

% 2." C:1~a consdho terá . um .\ecrct~rio c 
1]oUS alllO IIUBn<nS. . 110 ENSiNO SGPERIO!l 

~ 3.• Das juntas locaes tJOderão n1zç;· p·~rl~ 
os pl·omotOJ'es publicas, deleg~dos du policia, At·t. 1!8. Depois de org:miz~(]o o en:;iuo 
vereadores, c; I! lect.ores geraes e tabelliães. superior, o governo 1:rcarâ successi varneuto as 

~ f1." As jllUhrs locaes cscolherao srus )ll'C· e:;colas intlicadas no programma abaixo, e 
,;iuentes c secretorios. .· aprovcitani os g~IJinctcs c hboratnrios do 

§ 5.• O pre>idt"nte dn juut<• local ê o cx•:c\t· Mus~u N<lcion~l u das e~colus Polytect.nic~ c 
tor das suas deliberações. c UC! Medieiuu J:, cõrto para ftmtl:lr uw Insti· 

§ G.• Nenhuma ju11ta lccal scr{t orgauiz~du lula Bioto.~ico, q11o proceda n iuvestigaçüeo 
co m tot;1l c•J>:elu,;iio do pe$sOal do eu>ino. scientifioils, suscep1iveis . de np[llicação no 

~- 7.• Heg-ular-~e-l.Jãú as :•ttnbui~ões dus Brazil, c propague o rcõultndo dos >ens es· 
conselhos e tlas junt~s de modo que nos ue., t11dos por meio ele conferenci~s publicas c 
goeios m~is gra\'es bjn recurso du junta pam revistas. 
o cou;;e!ho c ·do c,·nselho p:;ra o governo, n·a Art. M). · O governo. d3rá o desenvolvi-
ctlrt~. c ospresidentes, nos provinci~s. mcnlo ([UC eonviet· ao lutematode Pedro li, 
~:{"o governo marctlrá uma (lTFtific.1çiio pnrn o llm de ~erelle1-r~nsformado em nma ra~ 

pnr~· o presidente do consdho d() tnstruc~;ão, r.ul<l-ldo ~~ scir neias '-' lcttr:,., "om poder d0. 
e, ~i for pr,•ciso, remunerará os scrvi~os· do> c-<mf•:rir gro11 rk Bac:m,.,·l rm Sci•nc_irr.~ ,. 
membros das juntas locaes.. . Lettras. 

Art. ::18. us poqu~nos semmnrtos que recc- Art. 50. E' dr.>llG já ~uprrimirlo o curso 
))crcm anxilio dos corres pub!ícos, mmbtra- de eng-enharin de minos da Escola Po!y
riio ~cn c~--ino pelo Jlrogr;~mma dns e>col~$ techilico. 
pnll!icas: t::sta disposição em nada entende ·Art. 1il. A cscoln polytech.nica compor-
com G·cnsinó religioso.· se·ha dos cursos mcnciona~os_ no· prngrnmm:1 

Art. 3U. As ~ssembté::s provincbes crear5o que ncompunlw ~ tJreseute 1~1: . . . 
c~cu!a; no~·Lunws p~ra uddlt~s, qnc não te· Art: õ~: A:; faculdatlu,; ~0 d~réllo,_alcm d~.s 
ulwnl rlleehido a instrucção cnmmu!ll, obr1- I woltmas ,1a eusln:,das, cn~marao mms _!!> qnc 
;audo a frequeutal·~s os que ;orem menorc~ I ~ou<tam L\11 re-fendo ~:~ro;:rramnw, e temo tre~ 
u>? 2a annos. · . · 1 c<U!'Sos nnuexos tleSt!Utldos., a P!'9p~r~r-~~s\'.J'I· 
· Art. -lcQ. A P'G"'iin:;i~ nã~ pd·~r-L re~usar t! ,ll~õ, >~1i:it2'b!'eõ e t r t~l!t,!:.>. 
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Art. 53. A~ 1'Rc11lda~es ile me~ ieiM en~i

D:lr:io ~S ma teri :t~ cOfl>l:llllt•$ , ol fl tino pr. •
g-r:•m·J~:l, ~~ L!o!r;·w o' ··ur·sos illln\·Xos 'lue no 
Dlt•S.riO ~5H fHt!O.,!i .lli ucJo$. . 

l'aro;:r:tltho l)OÍCtl . O< merlir·o> rorm:\tlO~ 

P''r in~tiLui<,;õe~ e ... trauA'Prrils. '' 1e quize nm1 
dinh-;or uo l1uper:o, se•:io <lr>-tl•·u;u•l"s tl:t ole
fes~l d·~· uu·s.e. U e:t;~wc ser.:i e'"n'ij•IOt! or~J~ t! 
ver;uni prindiJn!ru.,nte elllirr~toca de cliuica 
medic:t ,~ ci rl!rt::lt:n. . 

An. 5&.. N;o e.-c •. l:l r](.l meninn< de Ouro Preto 
s~ f:or5o :~ s al!ern;:õP.s cun·t;~ntes uo prog:·um
m~ :tbnixo. 

Art. 55 . Só ;;e conferi r;i g:·au de b~~~"' rei 
ou doutor nus est:ot;o; ou f;ocnldaole::, quo já 
estilO, ou · p:ora i<.-o f,,,.""' autuo·iza • l :~;. U:< 
~r! um nos dos car:<o< de eng•"Jh:oria r~<'eher;io 
diplum:~s rle eng-e nheiro d • es1•·ci,.hlud" eru 
que"~' fo~rm:o rem, e uo~s O!ltro~ , ., <lnriin diplo · 
m:~s d,llwbi·litaç~n n;os resp~e1ivas Hl~krtn,. 

AI'L. 1i6. Nus Clli'SIIS olo ·~n- • no Sn~erio~ r :o_$ 
Jiçõ.-s d•>5 l•n t«s t~riuo logo r em <li ;o~ <•lkru;o<lu:<, 
durando cndn aura·hora e moia, e c:•d" prelec
çãu o mesmu l~m '"'. 

Art. 5i. Os ~ub>litut~~ rer~tiriio ern rcsnmo 
~s liçõ''" d"s t.-ntes, e n·~nl v~1·ilo ~ô d 11 ~i· 
d;•s que pelo< ~lu · u nos lhes f..rem I"'O )>O>Ia~. 

Art. 58. Só rlepoi"d~ loavei'C'" n·M~au . z~J,) 
o -eu>ino inf~ri·w pdu lll<HIO e• t:oht· l~t:i · lr> u~>I:J 
lei, poderão "~ pro v iuci;os cn·n r as e.<colus su • 
pcriures que P"r~cen·m nec•!»ar ;os. 

Art. 59 . To•lo •·n<ÍliO superiur .;r~:uln pelas 
provin~ia:\ ~rã minh;Lntdn tWIO:-' pro~rttmmas 
dos e;cotas do Eot.:ulo. Nn c.1sn ole >C r nO\' O 
o en·ino Cl'endoi peli1S 11ru•·iudu:<. ~ó JoOd,r;i., 
as au las ronccion~r oiPpois de avprova<lo pd" 
governo o-re::.pe.·t•vo pr .. gr:un ~w,. 

Art. ôo. As e•cul~s sutwrlur~• quo as rro
vinci;o< ;o(J : ir~u• n;, couforrn i oi~U·' uu~ ;r ris. 5:! 
e Õ'd, :wr5o 3Ut:IOriS:Id;IS ;1 COilf~ril' ~·t•a u.~. 

Art. 61. Pc.d~r~o i~u:r! 1 u•·nte obte1· ; 1 f~•·u!
d;tde de r.~>nr~rir ~r;• ll as e~culas po rt i c u l~r~~ 
a~<· rl;o~ ri"" prov1 nchs nu "" cór!a. cajo> pr••· 
l!ram mns forem ~ pprov;odos pelo go,·erno, 
d~pois de func~ior.arem det :•nu os com regu · 
laridadll ,. credito publico. 

Art. 6~- Ant··~ de pl)1ierea1 a~ e.~•:ol :t < pnr· 
tiCIII8rCS Cllll fl•rir grau.:, ,:eJ':10 e,.teS C01!re c·ldO~ 
pr.lil> in>thuirõijs 4U•l o l~slado ou :o vroviuci~ 
tlv~•· da 111c~an~ nr lurezn. · 

Pilr•::r:•pho noicll . l'arn ~e Mnf~rir gr:1u :í 
~!um no rle esc"(" parLi•·ulor é preci>o •tu•· o~ 
ex;·m~s do mesmo tenh5o sido leilt>> n" 1•rc· 
sença do 1d~;:•do do go••erno se111 red.omaçao 
ou protesto pur pMtó dr>h•-

A•·t ." 6J. 0 ' gr:oduad<lS por e~cnln" provin· 
ciar·s ou fla r· tic idCin~s-7 n;.s couclirõ~·~ su;.ra· 
dibs, !..', ·~zar:iu du~ m•·SliiO~ llrl' itos que os 
grudu•dos pelas escolas ''" Estauo. 

Art. 6i . .Só !J"d~ró >e IHntric .dat• em ""lU· 
do~< ~UIIC''ior• ·S que:", pruvaola ;o itl . ·ntid~d" d.· 
pessoa, uuF.""tri\r que u~m f•·itu ~x:n1w d:•s ut:t· 
teri«S do i ' e~· gr:ou inferi"''· e oh Lido ''l'i'ro
vuçii?. 06 e1:ame dus pr.:tJUr~torios qu~ forem 
pre~•~os. 

l'aragrapho unico. As ~se· ·f,s publir"s não 
CQllf~rírioo ~:rno ao; ••lnmnn~ •I~ •>colll~ pa··•i
cul~res qc.e nào uv...rum ;at.ís!.:ito ..,;~ Coll
dição. · 

Art. 65. Os prepnrntorios neee.•~àric>s para 
a nt:"triClll;t <·m e:01 udos Sll !H:..: ri•lre::; ~~q : 

. E ou tl.r~ilo.-l,utim, -:•llcmâo; ingl~t, it~· 
li3 11•• C I'CI IJOI'il<J. . 

Eru Jnl'd.cin;r.- Lntim,' all~miio e inglez. 
Em ~ll)!enllari3.- tu gle~ e ,,ll~mlin. 
Mt. liti. O< .ex.•rnes dn en:<ino inf,·rior, 

ministrndo )><!las t•<i,.,la< p11bli•·n~ da ' rrrO\'in
I'Í; s, nos tcnuo; dcs!:l ld . ,;eriio Vi! lidos p~1ra 
as malricubs elo t'.l\!" irs o ~u~rior ~ 
Pt1rn~raph•• uuicn. · Vtllt>rãu i:,ru:•+mente os 

BX:IIIII!S flol . t•n:<i :o p"rticu.l~t· IIU 'ffil1:"103 COD• · 
furmid•de feitos nas es<:ol~s puuhcas do 
~ ·· grau. 

Art. ~67. As esonlns ~ 1111eriore~ ter3o dire· 
etores de nomenç~o do ~ov~rno geral ou 
J.lro••incial, Que ~crvil·;in emqu,.n\o cnn·rier, 
tleveudu a escolha rccohir em qu:tl<)uer dos 
lcntt~s ••n pe:;;;u~s de estudo.; iguaes aos .que 
n~ll.o s.• fiJ. er•·tn. 

l'ara:rr:• pho unieo. O lente enthedr:Hiro 
mais au ttg-u sulr>tiluirá o dir.ctorem seus im
~ed i men1o,:. 

Ar. 68. Nas e~cl)f:,s , de rnedirina serão 
~~<is!cnte;; rle cliuit-a o~ ~rlllslltnto~ rlo" respo· 
•·ti vos leu tes, " iut,.rno" de ho>pi 1ae~ ns ;du
'"""" <In< cur:<n~ t•h.,.m :o <!Os por ord~m d~ modo 
•JUe n t••<lo:< caib·• >r.rvir. . 

Art. 6Y. Cormo :~uxiliures do ~n~ino h~verá, 
onrlo t•ouvi•·r. pret '"'""lur·cs e c·on:<en'a•1ores 
imme<liõol;~u"'"te subordiuados aos Jijule; com 
ttuem scr;irem. 

Art. 70 _ A lê m do srcrr-tHio terá caila es· 
cola um IJillliolht•r~nrio u o numero predso de 
amnRUF-DSe~, cuntinuo; C ~erveutes. 

A"L'. 7L s~riio num~ados : 
0., lenll·~. gulogti:ut••< e secretarias pe!o go-

\'erno ;:era! ou prov~:,ci~l. · 
ll> 11reJ1:orndort.• e conse•Tndores rel~s con

;::re;;:oçõ~s da.< escola~, sub proposla dos i't!!ve
rtivo< lllntes. 

us bibliutherarios e o pessoul das secretarias 
pel .. s rlir••ctMes. 

U> ;er,•eot•·s ., contínuos pelo;; secretnrlos. 
.-l. rL . 7t. . Todo< os lentes catho•dr:oti:os te•·ão 

hunr:•S de rit!<enltl"r~<ldOr, 6 qu:~nlfrl CO!llllrem 
!5 nnnos rltl ~erviço serão_ asraci~dos cum o 
titulo de Consellw. -

ArL . 73. Ao< pr~p,rn<lores que pas!'arem a 
IPn: .. s c~oular -,e-a o telll~v .que :;erviraw na
qu•·ll~ l'.;,r:;o. 

Art. 74. O governo ··nutorizará os semi
na rios ·~piscu1m~.<, quP- h:,s respectivas tn1tri
culn~ ol.Jser,'aroln a d is~os ' t;,ii·> d" ;ort. 61, ' a 
Cl)nf•rir gráu ele' d 11tur em Ih ·"lo;tia e direi.to 
car1.mico •• o-' ;oi um uos . do eu r,: o eccl~:<i:ts!ico, . 
•J "" d~fcudercw tlti!S~S dus r~Sj léCLi Vil.:! wa· 
luri:·~. 

l'ara:!rapho un ic(J. Os sem!nnrio<. que obti
V,! I'i:m e~s:1 tllll•·riz:~ ç:1o, :;er:lo con:o:id~ra ;los 
institnitÕl!~ t1e en'sioo ~up~rior, ·para o eiTcito 
de se regerem pela, d·~~"siçile; da pres~rlle 
li!i. . 

Art. 75.· O ~o~erno cuid:~rã em I"OIIoeM ern 
pr•tli"~ lli'Opt·ios. lllda:; as i. <~li\ui,lie:; do en· 
swu ~upenor. . 

Art. 76. P.·J;rs in~cripções. certilic;Jdqs de 
examt!S, Clivi<J.rn;.Jõ e grau:; quo :>e coLL!\,rirem 
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cobr~r-se-lião sem: se.llo os emolonum:os eon - · 
St~nt~>s rh t.-o l1efb n. 3. ' 

Art. 77 _ o pe<snal •locente ter;l os vencl 
mento•s con•t"Dle.d• tah~lln n. t . Aos nwis 
erupr-~:o·lo~ rrr:or•·:~ rá o governo os venci· 
m~utos, que par~eer~m rar.oaveis. 

CAPil't.:LO IH 

Art. 86. &l:vo o .ensino do primeiro gráu 
In fr•ri" r . .. rodos ' .'~ e'itu 'os inferi"r~s e sripe
rlor·es ~e· ãu. confo, mt\. a co-r.-lar:ã<J dios m~te· 

·ri;os, dí\' ididl'< Jr<-r -~~ccões a c•r·(!u do< fen·tes 
e . ~nhslituto< que fàrerr. pr-'eiso~- Par:1 se 
oppl kar est;o di<posiç:\o nos cnr,.<o~ d~ direito 
·marrdar;i O >!flVClrnn f[U~.OS SUb>titnl<ls j á DO~ 
me.ul"s o·s('olhan• as ~tc~ões I)ÜP. <JUizerem, e, 

DISPOSIÇÕES ·col!MUKS AO ENSINO INFERIOR E feito Í<SO. llOID•'"r:i .ú',: ljUe f;,JinTPm. Na~ OU-
SUPEIIIOR Iras e~c,, ) ,. ,s o g--verno re::olarã o· exrrcic!o 

.lo< .$u1Js;itutus, dij accõrdo· com o programwa 
Art. 78 . . Salvo o di~posiO na pre~entelei , abm:o . 

têrn ;1$ pt1iviud:rs int~i1·a lillerd.~tle d~ &c:cno út. s~. Pnru hnver melh~r methodo ·na 
no ~ue re•1'dta ao progre~so e desrnvulvi · eli:)Jo; iç:io dot~ liçõa<, .-ndo: prof•·s;ur-. t~ndo 
We;oto du ensino. ' 1•nr visW o numero d~ rlia,; do anno leclivo 

Art. 79. 'f~uto o en~in1, inferior, como o ra-lí n pr":rrarnuca das "'"!~rias que b:1 cl~ 
SU(lt!rkr poderó re;· rniuistrudo pelas pe>s.,:.s en:<innr-. rle modo que nenb uma deixe de ser 
physicas ou 1uoraes que ~~~ ilrO!Minb.utn faze!-u estuu:ula. 
sem outras obr.gaçÕt:li que: Ar t. g-;_ E' penníuido á mnlher. m~tricnl~r-

Panicip:orem ao guverno nn tõrte ·e :~ os 
pr&ídel!tes nns proviucr<Js o cst3bclecimenlo· ~e em quat.IH<>r ~cnh•,- ' ' n..Ila; obter os di
W!s sua< e.<colas plo.rrt>S de halli!ita\-ão e.gráus scientilicos que 

g~~~~-;{!~ estas sujeius á inspecçlio do f! l~7.~~~rapho unico. Em to!ln~ ns e.•tnbeleei-
Prestarem á este as informn\IÕ9~ que fõrem roento~ de "11"in .. , haverá lo~ares ~eparados 

nec,·s5arios a ~t<m do eHsiun. _ll:o r~ ns ~lumno,; do sexo r .. miuioo, e sempre 
Art. 80. 0 governo urultará os estnbele· quo• po<Srv~l fór taurherll entrnola ~ '~hid11. 

cimen:os de cusino particular <tUR uoo. cu11r- A L. 89. As mes"s de exames ~e1 ão cnn
primm a dis~o$ição do ;orli:!O anterior, e, si >t1•1' 11d"s do mo~o qo,e o governo det~r
fór predso, [;ora J.,eb;.r o; que l'õreOI !'O UVt· n· nnu:rr . 
chios de promtver ou tuler~r a pnc tka d,· . Art. 90, Os e1'ames s1·~ão feitos p~r m~te- · 
acLo; immornes. · · rra~ ou gn1pos d~ tn:~hlrl~•s.- C<>nfor.ue ore-

Art. 8l. Todns ns escr•l:ls provincfae~ ficam sp.•cti~u rle$e nvol•iment•• e coauexáo. e com;. 
suj~it:cs :i in~11 e,•çno do Esta do, q11~ porn Li>.o tariio dP pro< ;~s e'críptas e OI'~G>', dfoct•Jadas 
tela dd·~:.::alio~ U;•S prov,ilícws. . . . . do moodu que o governo d~t-rrn i n:c r. Uepnis 

Art. 8~. Nas· e>cukls !.'uhli<-as [!eraes ou d~ c.,meçadus os <:ta:<:es nfnhuuoa · corr.mrtaf· 
provincía"s uão h;, Lileuri:r, •Y~t~ lll~ ou oJcoguw •·•ç·io pud~<r5cl os exami naJor?s t~r com as 
SUI)tlrror· ;is i11dag-;o~ões do1 t<IISinu. Salva a 111·u· pes'O:tS Jll'e>errlc·s.. . 
r:did,,.le p oblir.a, tilo li v r., é ..,o pnlt~ss'r como ArL 91. S1í hn\'l'rá PlCames antP~ e derois 
an•lumn•l ~Dst~nt;or :ls. upooiõe,; •1ue mc~lllure> rle au•·er r••la,; :.s aulas do ani!O. leclivo. Fórn 
lhe p:oreeer~m. uma· yez que dhs e:<tejarrr o•m dessos ÔIIIIC:•S. IJUI' d 11r•r:lu" teH1p0 uec~s:;~rio 
rt!la~ã<l cum •s materiaseusiuad•s. ();~ ID I!.<ma ningueru poderá ser admi tt ido • exome. ' 
liberd;<d~ goz:orão as t!8CoJ,,s parti~ulure:;. Art. 9~. A mel<lde de tudos os emolumen-

Art. 83. Salvo o ensil!o do l • grâu !nfe· 1.0> cobrados por exaroes $Cni ·dividida pelos 
rior, e os cursos pr3ticos do profissi~on:, { ou profe~s11res e snb·ti lUI(ls que ~<Xa1mnarem. 
su~rior, ·é livre ao aluruno fre<tll • ntllr ou Art. 9J. Ha1•erâ para os aln1ilno< ~ubmetti
n5o "s ~ulas em que St! m•tricular. O ~o- d"' a ~x:une os >P;.mrntcs grãus de approva· 
vernn rte•:l~r;orli us cur;os q11e não .JlÓtlom \'ã'': simpl··~ mP.nt.e. pleoamt:nte e com llls-
deixur dH ser freqoenladns. • li ucçàn. Símftl-<mette.<, 1111ando obt•verem 

. Art 8~. Poderá . o govprno ~·ernl 011 r ro· maioria •'e ' O los. P~e~tan:mte. qua ndo, a apprO· 
vin~ia l, c0n1n no _caso cuuber, permittir nas ç5o rôr um•nime. Cmu .d~tiuopin, quando, por 
e.~c. : tas JoUblic.,~. sem pr~juizo do servi~u dt!'· vru )roSla de ua• d~. e•:iro in:odure::, corr•-r nova 
tas, o es&abeleci~nento de cursos .livres de •·ot:cçiio e o alumno obtiver todos os vntos . · 
qu:olqner m:.t.,ria, pa;!an:lo o ia~tituit!ur dos Art. U~- O H"oovero" nuindará cl~•silirar o 
mesm .. s !'nrso~, p•r" o palri:uouiu d~,; escnlas merito •lo> .-.Juníoos, du modu que p~recer mais 
em que 'e a~rirem, to.• .. du~ t;,xus •JU~ eobo·ar eonvMiante_ · 
dos re:-:pectiv"s· alumnos. · . § i- • O estud·,nte que em ~n1hn~ o> 11ráos 
· Art. 85. Tw1os os c>tudos iof~rinres ~ •u · do eusin•l inf,·l'iur fi,.,·r prQva do nwivr me• 
periores serãú diviuirlo, por S"l'i•s de ex:.mes, n_to ~er·~ >U:<lo··ntado )!do t::~torlu ou fJ.-Ia Jli'Oo 
conrornre a ord~111 logic:r da "un ~ucc· ;.ss~n. VIIICt;o u qu" JH~rLc·n·-~r, na ~scvlu SUllerlor 
niul >'11 :rdmillindo n exam9 d:J >eri~ pn - t~ r·i, ,r que 4uiz~r· r,·~quentar. 
o alnmn., que n~o lil'er · feí t<l alx"me rlus mn· § ~ -· U alurnnn de e>tu,Jo mP,erior ''U- in· 
terias ou (!TllP" de llirolerias dd a nterio1·, nem I'Prioo· proli,sion:•l, q11e lizer prov:o úo uoaior 
se·dan1l0 •·ertífi1::1do àe h:~bilit;,ção, d plunl'a merit11, terá urn premio ou :<@rá pelo Estado 
ou gr;\.u a q. Uem oi\o tiver sidG 3llprO\'ado eai , ou pd~ provin.r.in, a qne j>ertericer., _ enviado . 
toda!':rs rnaterias dG cnr,.o.- .. . · : · .. á .EutOJlD alirn de.aperfeiçaar-se nóS .em\dos· 

P~ra;;rat>ho unico. E' t··davin 11ermiUida ·a , da ~11;1 proli:':'ão: . • · · . · ·. 
m~tricala em estudo dn ser ie postHríor ao Art. ,\lõ. A> defesas de t!1~~e . e e(lnçursos 
alumuo que Dào tiwr ex.ame' ua'illlWtior. .I senio !WIUS de m9(1o qúe n~ pre,ju'diquem os 
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trabalhos ordiuarios das escolas, lJOúen<lo ter g:ertles, que tiverem prest?dÓ relevantes .~et'· 
lógar á noite si assinJ-com·icr. viços ao magist,rio. _ 

Art. 96. E' 3bolido o feri:,do das quin~1s- Art. iOii. Os membi'Os do pes~onl docente, 
foirns. O g:overno limllará. qtl;~nto ,,\)ssivcl as ~eus auxi11arese toil<,s os Pmprc•ga<los do eu

.-fóri:B ger-Jes, e marcará Ds feriados ·que $e sino s:io isentos do serviço da guarda nacionaL 
·devem guard" r. e do jury _ "' 

Art. 97. ro·do [l0>soal ,1cccmc se ccmpnr;·, Art. iOG. Os fllbos dos professores do t• gniu 
uc lentes, substitutos e tll'vfcssorc~. (h SL\hstl- são dispen,ados da' taxas de matncul<•S~ 
tutos su1Jslituir3o os lentes c prof~s>orc~ t·~lll· Art. !Oi. E' ;J!JU!ida ~ aposenw•;ilo dos lel'l
porarla ou dcllnilin>mcntc, · iadepenu~utc ~u tes, profe.,s,1rcs c sul,stitntM do ensino in
novo concurso. lerior e :sutu•t·ior, c suh,tituid~ tl~r· um monte· 
. Par~g-rapho unico. (Juau,Jo houvl~1· mais de pio oiJrig·atol'fo l'OI'll!ada pel:ls joíns e quotas, 

um s\tbs\itulo ~om díl'cito ;i vri::;:1 s~t·ú c'lhl com que ca•l:t um cotleOrrer. seúdo o ro~~mo 
preenchida pelo mais anli~o. monte-pio clcsfrncla_vel em vida do prorP.s~cir, 

A_rt. 98. Os vencimentns do pessoul dúcl'ntc, depois d•: 2ii auuos de scr~ifi<l; c transmi•si\•el 
· · i1 su" f3m!!i~ co;n direito· de rever$5o da 

sellS auxliwrcs c qtwe~quor outros emprega- vhwa 'lara· 0~ tllho~ nas co!ldil.:iies se·•uíntes : 
dos do ensino continu:~rão a sm· divididos e~n ' 
ordenado e grati1icvçiio. o mbstitulo liceu- I. Os lillws VOL'Õe$ só pe7cebcr~o ~té i8anuos 
· d d · t' o · f ,, de id :od~. ma o per er:t sua gra ltiCn_ç::o em ~VOL' u.1 H. A viu v~ ~ as fllhas pcrderiio todo 0 di-

estola em que tem exercicio. Os qnc n~o c:s- rei to depois <[UC se cu~nl'>'m. • · 
tiverem licenciados só pcrecbcriio u ~:r;~lifiea- HL Na falt:~ d ·~ Yinv:~ 0 lilhos porlerli 0 
ção dos lentes ou profe~oores lkenci~•dus. ou monte-pio, 11 n;; me>ma' romlitões dn viuv:1 e 
por qualquer mo,lo ausentes <lo madsterio, tHhns, ~•provt'it:lr n :nâi c irmfr~ solteirns do 
quando rbgerem as re,:[Jeetil'ns codeirns. Pi-
cará pura 0 patrimouiu d<~s esl'ol;ls a;;r;~ti!ic<l· prOJ'e;,;or, >i em comp.,nhi:~ dt·lle vivi_'lllL 
cüo dos _adjuntos, nuxilim·es 0 emprca:ados do IV. O monte-pio não ·:q•l'Oveitan'o seniio oos 

- lilftos legitimus, e n:oll.!l'llcs l;avi1los :mtes do 
ensino que fõrem licet\ciodos. profes5,.1. entr;H· para 0 n 1 ~g·isterio, ou JegiLi· 

Art. !19. A nenhum prafeS>or, substituto, m"r1os pOl' st<hsc,1oorll.c matrlmoni·•- . . 
adjunto ou preparador é permillido accumular · v. O proesso1' qnc se retirar do magtst~l'IO 
mais.lle um empreg-o publieú 011 ;rr.tific~~'iio. on por def,,to phy;icn ~e inutilis~r p"ra elle. 
E' igualmente prohibido: a ·,odos os membro> cootinu:,ndo :• contribuir par;t o monte-pio 
!lo pessoal docente regerem em qualquer cur;o na me~ll\~ propor~~o "m que rlantes o l'nzia, 
publico ou ]l~rticulur cadeira igunl a qM li- no l)m de 25 ~nnos pnderi• OlÍtor pela p~rce
verem na e>col~ pubhra; ~os me>mús c ~ p~~o do monte-pio ou rentme.iaf-o J;ara dcnois 
qnaesquer empregados- e aux.í!i~res du ensino de ~11a. mort~ em f"vor ,],. 1'm11ilia. 
entregarem-se ~ occupMões imcompativeis VL Como t•·m·po de effectivo s~rvi,o de m~-
eonl o l'esp~ctivo servi~o.' g-ístcrio se c·,nlnrü u ga~to em commi;>ões 

Art. !00. Todos os Jogares de h!ates, snb- iOLeressf>lll~s :lo ~nsiuo, u tc:npo d\l lic~nças 
stitutos e professores seriio providos poi· con- c<mct·~ida,~[,or utnth·o d·e ruu!csli:J, o. das 
curso entre pesso~s lla!Jilitadus nas res~ectiva> J':>lt~s qne u g-uveruo de.,Jarur justificaveis, 
Uloterias, ai.Jresentando as. cougrclga~ões d~s ~m· ~nno ou grupo de ~unos, e o tempo de 
escolas, no ordem do merilo uc cnd<t um, os ~us~··ns:itJ adminbtrn!iV;I ou judieial, qnando 
nomes do~ tres candidatos mnis dignos. · submettido " J'l'Ocesso f•jr o professo1· jul:;ado 

Art. lOl. Nenhum professot· servir<\ wüis sem culpn oll cri111c. 
Ú•} trinta anuos. · Art. lO~- O gov-~mo daril re:;ulomeuto e$-

ArL 102. O llru[e,sor 1·ítalieiú ~ó per<l0l';i pedal [J:tr~ <~ cx.cctH\iiu dú artigo ant~rior, n~ 
•J seu Jogar em virtude de <enfcnçã rruc n p~rtc quu rc:;tl2íta ~o mout0·pi:~ dos profe~~o
isso o comdemne.. ws tlo Estadu, c dei:t!il'ti o dos [Jl'!Jfe~~o,·es 
:. Art. 10~. Ser5o edi!:1dns pelo · ~overno JJrovincine,; a c:,rgo d;~~ rcs,Jectivas n>semblé~s, 
geral e provinci~l as obrus didacticus c!scriptas iJllê mand~6i0 coavertl'l' os fundos do mesmo' 
]lel~s lentes, snhstilutos c lll'Ofl!>~ores \H\· em ~\'''lic~.~ lia diví<la puhliea g•lf~l.--on pro-
bicos. .: · vincit1l, ou tit.nlos de rt·nda p~rl'etua. · · 

~- !." Pul!licada ~ ohr:l, estimntlo o pre~!) do Art. lO!L As escol;~~ tcriio :~s 'hibliotlw~~s é 
von1me ·e tirado o numero de volume~ rJnc o~ lnllOralOrin~. !i~hine~l"s. insn~mos o mn~cm· 
cobrirem a despe7.a dn pniJiic,,,.~o, -~c~1io os qn~ f,)rrm prel'i,r.<. · 
mais entregues ;~o :~utor rumo .mn prupri~- "\.rt. i! O. Depois de eólar est<l lei em plen~ 
d~de. ;'xcm1ç~o n: pro!i;~ion:,es, crn drtude delln. 
.. § 2. o Os "olumcs perteneeotes no Est~clo fMm:,fliiS. sct'illl romu l~t'S recebido~ em todo o 
ou :í proviuciii serão divididos eát dous g-rupo,: lmperio. -
um para .o governo di:<trilmír como cnnvier ~o -~r\. 111. Colmprehn:tde-se na cl~spcza, de 
~nsino, e outro pnra p~trimoniu da estoln ~m r1ue lr~•la a·:ort. i.0 , n que <1S provindas tize
IJUe o autor profe~s~l'- . rem com 11ibliolh('cns l!OI'ulnrcs, museus, re-

§ 3.•. Em11Uanto n5o se exgotnr :l Jl:<l'!o da vi~t~s·d1: iustl'lH~~iio, c~cob; noeturf!:ls· p3rn 
cdiç~o, ]lert~aceutli á escola, u:io liu•lcrá · o, I ;,rdultos; institutos de ~.::;ns ~ surdn.;, coufe· 
Jutor edita}' de novo .a ii!Jr~. · . _ , .. 1 r·cud~s pe!lu~ogic:~s, l'l"eruios l'Scol:l!e> e uu-

Ayt. i()ot. 05 prcsulrnt~s ile pt'úYlllci:• prc. i :1 !liv :1 ·s;,cter,~:'J"' promow,r·as do· ~n~u1o. ·. 
pOl"'dO ao gu~erno g~ral a cundceor.:J.ç-~u <lo:> 1 Art.· ·.d~. lüi\:1.:.. ;)~ ~·~c>~4l:-; t~~rotO -per~on:J· 
l~nles e professcres']'UIJii~~.', .pro>ioêi:~s cu ' _!i:hd~ d·;il prc ~ ~fi-~i!1 ·!~ pJ~n'~n > -rE~:!~er 
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uo~~õcs, aJquid~ c <HlLninisLrar p;.Li·iu)onio Art. H3: De lodo~ os livros e 'ópuscul~s 
destinado 30 cu~teio .; JH'O>!r~.s~o do ensino. escrivtos por nnciou~cs, que se editar.em iio 
O governo rc~ul"I".i o e~erekio ·dos .'diréiL•JS e Imporia. r"metter-Jo os edilores dous .exem.
dov;·r<·> qtte dnhi dl•Coa•em. · · plarts á Bibli~t!.er,a Brazileira, uni · ã · !Ji~ 

ArL H3. D~ d:1La da pL'e>enie .ld' em di~otc l)!iolhcca (lUblieo do Iog:'r _em que so· d~r.:l" 
todos ·as heran,;as dev, Jvidas a hcrdeir·•S o5o ediçõo, e 10 :10 Cllnsélho de Instruc~ão )l<lra = 
necessario~, nilcion~es ou ostt•nngeiros, ·do sP.r o re~[leclivo producto dividido pelas es
~ens de qualquer sorte ex.istcnL•:S no Imperio, colas, nos termo> do arh 118. 
em v~ ler exc,.dentc ~ 10 contos de . réi; , pa. t.rt. 12~- P:ISSbrào. da Bibliotlieca Nacional 
:;nriio a ·t~xa de 3 ~• co~n applh~ção DO ensino. I pnr~ ~ Bib!iotlteca cBm;;ileir(l tod&s as obrn·s 

Pnragr:~pho unico. COIIljii'Oh~ndem- ~o nestn de que esta por omrô"mudo n5o puder obtP.r 
disposição ns beraoç~s devolvídns ao E~tado . . oxempl3r<'s . . ·· · . 

Al't. i!&. Igu.,Jrnente cootribnili•o tm~ o Art. i2~. De todns nsoln-~s de esLron~tciros 
ensino com a taxa de 3 ~: ns doações não -ro- quo se ediL• rem no Imperio en vinr5o os 
nmn•·ratorins en_tre estranhos c 4u;;esqnertc· c_dilores. um c:xempl:;r á Bibli ''·'m;aNacionnl , 
mis~ões de di vida de d~vedqr,es ~oluveis. oútrci á BiblüJSfleca Publica do termo em· que 

.Art. U5. Em<Jilanto. ·o Estado tolcrnr o se der a edição e quatro aos cOnselhos de ID· 
jogo Joterieo, to4os os premio.< supe•·iores a um ~lracção par~ o fu ndo d~s escolas: . . 
cotuo de rt1is d<~S lotcri:os· exll'<lb id~~ no Im- Art. :!.26. O go~erno lia córte e os presi
perio png~r-~o 5 •.;pnru o patrimonlo ua• e~colas dentes ii~S provincias não expedirão · reguJa. 

_do termo em que resiJir o. dono_ do bilhete mento algum· relativo. á inslrueção publica 
premi~do. ' · -sein ouvir os cons·elbos do ensino r:iu ncoogre-

.Arl. H6. Pertencer:io :h) pntrímonio dM -gação !la escola a que . se referir · o regul:t· 
escolas : · · ruento . . . . . · . . 

! .• A metade das l:lxas dns matriculns. ·.<\rt. i 27 . DepOr> de publicados os regula-
2.• O pruduçlO da venda de terrns publiCJis. mentós nece .. sarios ü execuçãti desta lei man-
3.• Quaesqrir.r mul!«S pa;ras por infr:IC\'ào · dnrá o· g-overno cclligir em. folheto todns as 

de I.-i ou regul:uuento ~era I ou · provincial, . disposi~õt>s vigentes em materia ·de ensino •. 
~etnatmeote não de~tiuada:~ n outro flm . ·' .Art. :!.28. Aos infractores. da presente· lei 

_4.• As doa• ões re'l:'!s 110 E'~ado _ou_ ns p_ro- poderão o governo e as .-~s~embléas ,proviD._-
vm.,,as e_m favor da ;n~u·u;:ç~o publica . . ·: . ciaes impot· .as p~nas que parecerem , ra-: 

·Art. H7. Por cad" ;tlumno de ensino .-pu r- zo~nis Poderii<) outrosim o o-overno e as 
ticular, que fõr _ ex~minad? ou reeeb~•· grtlu mesma;, assembléas llecrctar os proees,os ne· 
em escolas _publtcns. pa;:ara_o respecuvo - pr~ - cessurios, quer á cobrança de multas, quer 
fes>or ou-dJreclor, com d··~tmo ·ao p~tr!mon;o <i suspenr;ão administt·ativa do _pessoul do
das escola~. as taxas constantes da t;;be/lJ,, n. 1.1.. cente 
· Art. 118. O prodtteto das t·ontrihuiçõ.~s es- Ar;. i29. S~o relevanlissimos ·os sP-rvicos 

tabt'lecidas pelo~ ~rligos aoteriore$, ~ssim pre~tados ao ensino publico, quer para Ób
cotno o d.1s outras que n5o tirerem applicaçiio tenr;ão úe emprego, qne; · parn n concessão de 
~ determina ·.•a~ e~colos, sern reflll l'lid" pel2s dr: condecor~rões c utulos nobiiiarchicos. 
escolas dn termo onde ~c der ii arree;,d~~ao. Art. ·J:lO. O governo instituirá premias 

Art. U9. O ;.:ov"nlo providenria rã sobre 3 e;eo l ~ r··s destinado's n pcr)lelunr .a memoria· 
eollocaçào dt•s quanti:;s 11UP. ns e~co las ~orem dos indivíduos que jlnt· doatões 'inter viljos' ou 
r <lCOlliendo. N~ohuon:• escola pod--r:1 W 1 desempreg-ada qu, ntia superior 3 i:~O,')OOO. lc~tamenlo ~e tornarem c ignos dessa honra. 
~ l.." O .. primeira emprego do c;opi~'l dn 

eséola qoe não estiver em pre<Uo proprio 
será -o re•p•ctivo edilicto. 

~ 2.•. Logo que as escolas li v-e~ em renda sn
per•orcc n-- 000;$. por ~nno,- enviC~riir:> ao go
verno, nas épocas para isso cstnbelecid~s, 
•lemonstração da· respecti•~ receit..~ c despcza; 
:~fim de ser tomada em considcra;;flo no or~.n · 
mento e~colar. · . , ·.· ., . · . 
., :Arl: ' UO: Em todcs os CllnLr~tos que o f!o

verno celebr•r se i ns;,ri rã o a bem <lo ensino. 
as clau<uiM qun·fõrem possivei> 

Art. 121. Não se· fará concessão alguma 
<le theat•·"~' est3bclecimcnto>, cdificjos c l!!· 
garés publicas, pnra e.<pcctuc.ulos, rc~nlões, 
bailes. ou qu~sqner outros bns nlbetoõ ~o 
pens~inento · desla _lei; sem qne ~ · pretend~ntc 
dê. ~!goma , e~porlula pnl'/! o. ~n~tno. pobl1co. · 

Art. U2 . o governo .fundam na cõrte, sob 
o nome de -IJibliolltecwBrazileiJ-a, uc1a bi_blio·. 
tlú•{'.;t·, de lOd3S aS (,bra~ .. e~c;•ip,!aS. po_r .brnzi-. 
leiros. que na. mesina ' pude(. reunir,: e_jl,lilto 
a ell;• rorioiatá um~ se•:ç5o , de_ .wd~s .. o~_ tra·. 
h~Iho :; P.slr:mgeirossohre--o Br8 7.n. -- · ·'·.· : ·-. 

C.-\PITULOIY 

ni;;POSU}il!~ 'l'UA~SlTOBUS 

Art. i3L O governo oa cõrte c os presi
·dentes nas t>rovinci:rs aprovcílarão o actuol 
pessoal dof-enle do modo que melbo1: parece1·. 
l l11rn exeeuçiío deste ~rligo é ll governo ouro: 
rizado a ·conceder lic.enra com velicioli~ntos 
ate 18 roe.ze,:. iiós ~prO'fessorcs .. dó 'cii.Síno infe
rior, qné quixerem se preJiarar em novas 
mnteria~. :-· · 
· P:•rngrapho unic~. Só terão direito. a ser 

npl'OI'éitados 1h nova orgnnizaçii~ do ·ensino 
os lcnlt·s, prorcs~ores e sulistitutos · vit~licios· 
~o tempo dn publicaçiiu de~la lei, . ·· · 

At-t. i3:!. P;,ra as escola~ dó:!• gr:iu , infe: 
rior 11~ssn rem :~o reaimeli dest:dei, 'O góverno 
nà curte e . os tiresidentPs nas . pr<rvi ncias;: ·fl 
medid~ q uc· se. ·prepn t::~ rem : os :~lumnos_'- ri~r
nfalisias·. proveriio'colli e_s1~ -11s escola§' qne 
vilgarein; :l'colntiÇar pelas : <le-3• ·entr;lncia, e 
m~od3rão qUe sirvnm d(\ suMtilutos os aclu~iis 
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prot~s~ores, que niio ' iverPm se preparado nas 
condiç~s dos mesmos alumnos. · 

Nor.ões ·el.einentares de'boUJnica e zoologia. 
Noçãés "lemcn~res de cosmo{rraphia. 
NoçÕes elementares d e escript11ração mer· § 1.• Conserva1iio .st-us logores os prores

EOrt's que se preparar~m ante> d•~ ptimcir;o~ 
no111e~o;ões dt alurnuos liormallsLas. 

§ !!.• O:< prore:;~ures que pas.arem a sub
stitutos não terii·• direito ao ace<!sso determi
nado pdo art. :!8. 

Art. !33. Para o ensino dos materins, de 
que não se achar pr• · f~ssor no lm)Jorio, con
tratar-se-ba no estraogdro o pesse;ol que lôr 
preciso . -

~ l. • O prazo do contr~to não porlerá ex
ceaer ao dubro do teutpu dos cursos, em que 
taes fall<ls se derem. · 
· ~ i.• Ao estr:ingeíro que cumprir seu con~ 

trato com zelo e ll~eliJ;ode, se d~•r:i findo (l 
tempo do mesmo, um premio equívulente a 
.um ann\l de vem·imentos. 
. § a. • Si o eotrangeiro, que se achar nas. 
condições do par;•gtnl'llo ,,nterior, quizer se 
naturallsar, . será d~UniJ.ivamente nomeado 
professor da materi~. 

Art. i 31J,. Logo que for in>tallnaa a e~coln 
de ~· !rrGU da córte, com os cursos aoo~xo~, 
ficariio <Upprimid,•s o E:z:te•·nato de p.,dr" LI. 
a Escola Nornwl cre .. da J.lelo n~creto n. 7 li8~ 
de 6 de Março de Hl O. e o curso de matbe· 
malicns ar. nexo á Esc,.Ja Pulyiechnie<~. 

· Art. la5. L<1go que !orem iuslalladns as 
escolas dn ~-,, ~ ··t·ll das l'r"vindns du I'Hil3tll
buco, B>hia: S. Paulo e Míu:os scr<io SUJIJ•rí
miJus -,,g cursos prepolr.,tnrio::; :tnDt'XIIS à:-: 
e::col~< sulleriorcs exi,;tnut~,; nas ·mesuta> 
pruvincias. 

Art. l::J6. Pil:am de_s,Je j á -supprimiclas a• 
me; as ó·e .-!!l><JIIles de p~~l>ar:~ turim• cn•ad;o,; nn,; 
pro,• inci~·s qu~ nao tiv. Ti!Jtl ell$inu sup~r i •• r. 

Arl. iJ7. 0 goveruo llWrcu r:i VTUlO p~r:• 
ent rar üri ·execu~ãu du arL 6i . 

Art. :l38 . E' o ll""verno -•utori1ado ~ abrir 
os cret!it .. s t(Ue forem vrecis .. s vara executnr 
grn!lunlment., ~ pre~ente lei, a I"Oro~çar j>elo 
cnsiao inf~rior e disvo>lçõ··~ r~btivas :ou ~u
perior, qne nào im~ <"oc"l al!l cr~:tç;iv de no\'a; 
escolas. du lldll de lO tiO:; OS ~elOS qUe IJ (~ticar 
eircumstancia<.la infúrmaçào ao puder lc:;isl:!.
tivo . 
P~ço dn cam~ra dns d•·put:odo.<;, 18. de Se

temiJro de i~.-Al.ll~tn.\ Ouv.e•RA. 

PROGRilDiA DO ENSINO 
ENSINO INFERIOR 

{ 0 GRAU 

Lingua nacional, lições das cousas, leitura 
e de•·larnaçlio, 

Aritl11neti c~ até razões e progressões, com 
applic ···ão ~ juro•, d..,;contt,s, ~\1' . . -

G··o~r~pbl• du Brazil .. 
Hi,~<•rio do Bmzíl. · 
Geomd. ia l'lana . 
NO<.:tiC->. ,·len•<'ntares de ·PitV$lCn e chilll it·a. 
No~'ÕeS elementares de anàturnia e phvsio. 

logia. • 

cantil . · · 
D••senbo. 
Musica vocal com exercícios de soltejo e 

canto. 
Gvmnastica. 

· .i 2roressor e i substituto . 
Appliençocs : 
i.• Em es•·olns praticas que ensinem: 
A) Pratica raeionnl de •gricultura, horti • 

cul:ura, svlvicultura e zootechnia. 
DJ PrcsLÍmo e uso de instrumentos e ma 

ehiua~ n"riCI)]ns_. 
C) ,Officios ~ccessorios á lavoura. 

:! professores. 
2. • Nas olllcinas a que se refere o a ri. 7•. 

2" GMU 

Lingun .nncional, l~iiUf•' e declamação. 
Grnmm~Lica ~era! : 
F<ancez. 
Gt•(lg raph 1a universaL 
Hi4uria universal. 
Geometrio no espnço. 
Al;.!ehr;o :oté" logarithmns . . . 
Trignometria recttlio.ea. 
G.:ometria d~>erivti-a (linha rfcta e plana) . 
Gc.,metria ~n;lly:ic~ (a du~s dintcnsões). 
Al;!•·bra super10r (11t~ del'i v:1das) . 
J'oiO\ Ü•'' de:<c uvolviJ!;~,; êe_pbysio-a e chimlca. 
~oo;Õo-:; u.:senvoiVid;~S de •nalOJfiia ll IJhY· 

sioh~gia. 
No~ü.s desenvo\vidns de hotanicá e zoo· 

Jo~in. 
.Nvções de.>envohidas do escripturação mer

cantil. 
Nuções elementares de mineralogia e geo-

lo" ia . 
~oções ele:nrntares de.mecanica. 
Cosmo;.rrbvnia. 
De,Pnllo de imitação e or nato . 
Mus•ca . 
Gymuastica. 

~t.,tEIUAS 'ENS!~ADoi.S NOS CVRSOS A.o'\:liEXOS 

l'ed;o~ogia e metbfldologia . 
Littllnotura portu;;uc:t.a e bralilP.irn. 
Ee .. n .. mia pulitica, tl•reito administrativo e 

es\;oti:;ca 
Uir.-i•o nntttrnl, publico e oon~ti tueional. 
Direiw commercial e traclados int.eru;•cio

oa•~s de commercio. 
AIJIJiic~ç:io da mathem;~tica a questões de 

comtn•·rcio. 
Hi;tori:• do commercio e n6v~gnç iio. 
Es<: ripturaç.'l.o mcrC.,n til e calligraphia. 
lt!;;let c' -
Aliemtio. 

ESCOLA$ DO 2 ' Gl\A U COM OS CllRSOS AXi\"EXOS 

Por sec~es d11 professorado 
,.. i.• 

C3deii'~. Lin:!ll.a nncional. 
(:a,J,·ir;•. Gramnoatica, geral. LiUerattira 

portugueza e nacional. 
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Càdeh·3. Pedn~og-i3 e nlethodologia. 
3 leutes e t substituto. 

zoologia. Noçlies deseuvvlvidos de escriJilu
ração mercantiL Descntto e e puras. 

Aul~s: 

De E~cripturnçno mercantil e calligraphia : 
t professor l! :1 ~ubstituto. Cadeira. Fr~ncez theorico e prntico. 

Dodeir". Ingl•z thcnri,·o e pratko. 
Gadeir~. Alleu1ão theori<:o e pratico. 

3 lente~ c i snbstituto. 

De M uska : i ~role,;> ar . 
. I De Desenho : l jJrofcs~or. I De r.ymn~stic~ : "I profe;sor. 

3.' 

Cadeira. Geographia e cosmographUI. 
Cadeír~. Historia universal. 
Cadeira. Historia do commercio e nave

gação. 
3 lentes e· 1 substituto. · 

Cadeira. Geometria no espaço. 'fri~ronome· 
t~ia. Geometria descriptiva c noções de moon· 
mca. 

Cadeira. Geo~etria analylica. Algebra ele· 
men til r e superror. 

Cadeira. AptJiicação da mathernaticn n ques
tões de commercio. 

3 lentes e f substituto. 

Gnliineles: 
1 de Physica. 
i de Bntanica. 
1 de Ursen h o. 
:1 rle Gym nastica. 

Laboratorios: 
I. ue C.himica com gabinete de minrl't•lqgi~ 

e geolo:ria. 

Ensino pro:fissióual 

I 

CUIISO NORMAL 

(Anncxo ;,, escol~s do 2.• gl"tiUj 

i!ERIJ,:S 

Cadeira. Physica. Chimica. Mineralogia. L• 
Geokgín. · 

Cadeira. AnaLomi~. PhJ'siolog-ia. l3otanlc~, Ped<>gogia e methlldologia. Direito natural, 
Zoologia. 1 pu!Jiico c con~utucionsl. Cnlligraphia. 

~ lentes, :1 subslítu~ e i trreparador. l 2_, 

Cadeira. Direito 
couomercio. 

6." 
E~onomia politica. Direito administrativo. 

commercial. Tratados de EstnlisLJCll. Lilt~raturn portuguez<t e !Jr~zileira. 

C11ddru. E<·onomia polilica. Direito ndrni· 
nistr~ livu. Estatislico. 

C11drirn. lJireito natural pulilico, c consli· 
lllcional 

3 lent~s e i substituto. 

Por w·í~s d<~ c~llulos 

L' 
Lín~u~ nneion~l. J<'rancez. Gcogr~phia. Mtt-

sicu. Gymnaslica. 

:n 

GG!\SO DE Fl.:XCCIONARIOS PUBLICOS 

(.\nnex.o ns e;;colas do 2• gr;ic) 

Iugle~ (\raducção). Direito publico o cr.n
stilllciun~l. Galligw(Jhia. 

Grammatica gera\. Francez. Historia uni·· Economia política. Dil'eito ~dministrMivo: 
versal. MU:iica. Gyumastka. Estutlslit:a. Escripluração tnerc;.ntil e do E'

3.· 

Geometria no espnço; Trigonometria. Alge
. bra el~mentar e superior. Noções de physic~ 
e cllimica. Desenho. Gymnnsticn. 

oi.• 

Cosmographia. N~ç5es de úi'in~ralogia e geo-
logia. Geometria <~D~lytica. De.<enbo. . 

tado. 
XXX 

CU BSú COJUlE:RCIAL 

(,l,nn~;>c ás ·~col~s do 2. • grúu) 

SERIES 

{.• 

· '. . _;;:• • _ In~lez (traducç;io): Es~riptut'tlçã~ mercan~il 
~metrta ilese~IpUV3. ~oçõe~ de mecanJca.j PhYS!C3' :;.tereon}ema,. alcool~etna, 1\achal'l· 

No!(Oes deanalotllla e physwlogJa. ·Bol~aJr:a e me1na, etc. Calhgraphl~ .. Pr~ttca do francPt,: 
v. v.-2 · F. 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 30/0112015 09 28 - Página 61 ae 76 

iO .. 

Allemiio (tr~dur.ç3o~:· Chimica applicadn_l 
Protiuct.IS indu.<trín~s. sna du:wgem, etc. His
toria do coruwereio e navegaçio. Prac.tica do 
inglez. 

3.• 

Direito rommerci~l e tratadns de commercio. 
Economia puliLicn, direito Allminisii':~Livo e 
e.<taListka. Juro~ Cllm)lo·t .s, amorliz;~çõe.<, des-. 
coniOs, cil lculu~ de tontin;cs. ctl;lis:;Õe,;, moed~s 
e call1bio,;. Pratica do Allt!lllàu. 

J:V 

CGRSOS DE PHAR:\fACIA 

(Nns faculdades de medecina) 

SERIES 

L• 
l'bvsica. Cbimica miner~J' e mineralogia . 

Botaiiic:1. 

2. :t 

Cbimic:~ or$!anica. Pbarmncin (I" parte). 
Tltera~ntiea (!• p~rle) . 

3.' 

Cbimica analytica (le~al). Phnrmaci3 (~nti· 
nuaçiio Tberapeutica e materin medica. 

v 

CURSOS DE OBSTETRICIA 

iN as faculda~e~ de medicina) 

!'ERlES 

v:u: 

CURSO DE AGniMENSOIIES 

( N~s &<cola!' Pulyte•'hnica, de Agronomia, 
e Engenh~ria hydrDulica ) . '· 

S&RlES 

t• 
Geometri~ an~Jytic~. a dt1as e trcs dimen

:'Õe.<. Contin ua::5u Ll~ Al:r•·bra superior. Tri· 
~ .. nrmetri~ recLilinea e espllertca. l'lly~ica 
(I" part~). 

2." 

To11ograpbia. Nivelfamento. Astronomia 
phpica. Pny~ica (z• parte). Dtlsenho topogra· 
pluco. 

v:uz 

CURSOS DE NOTARIOS 

(Nas Faculdades de Direito) 

SER !E$ 

i.• 

Direito coustitucional. Noções do Direito ci
vil -contratos ew geral. 

2~:1, 

Direito commercinl. Deveres, funcçõe.~, 
direitos, attribuirõ.·s dus n .. larios. Cúntrálos 
es~cines- exercícios d~ reducçào. 

IX 

CURSOS DE ESCRIVÃES 

(Nas faculdades de direito ) 

SBJIIE U.N!C.~ 
L• 

Direito conslitucinnal. Deveres, direitos, 
Phy:;ica. Chimica mineral. Anntomia des· funcçõe.s e ~tlri!Jui~õe~ d·,s e.<crivàes. l'.ralica 

cripth·a. uo processo- exercicius de redacção. 

JlolmtiO;I . Phy$iologi1l. 

:J.• 
I13rtos . .. . .... .... . . ... _ ........ ·leu . 
Molestias r! e mulherE>s .. ..... .... . ' mco. 
Therapeutica especial. 

v~ 

f. !Jl\SOS DE ODONTOLOGIA 
. ( Nas faculdades de medicina ) 

SElim>: 

t.~ 

An~tomia da cabeça. P!lysiolotria- npp~re
lhll rligel'tivo,-nlfntivo, visual e auditivo. His· 
to\ogia dent;1rin. · · 

!.• 

C,linica e pa\hologia dentarill. Tberapentica 
espl!cial. 

X 

CURSO DE SOf.,LJClTADORE.S 

( Nas f(lcnldades de direito } 

SERIE UNICA. 

Noções de direito civil. Direito commercial. 
Pr-Jtica do procesoo- exercícios. · · 

X. I 

ESCOLAS DE AGRICULTURA 

(Nas provinci~s do C~arâ, P:ornbyba, Per· 
nambu~o, Alagõ~s. s~•gipe, Bahia, lhto· 
Gro~~o. Minas, llio Grauu~ do Sul, l'ar~ná-e 
S. Paulo). 

SECÇÕES 

{.• 

Cadeirn. Pby•ica. 
Cadeira . t;himica rninernl. 

! Ien,e; e { sUbsti\a.to . 
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2.• 

C•fleira. Chimicn or.zanica. 
Cad~ir<~. Chimíca :onafytiea. 

2 lentes e i substituto. 

3.• 

Cadeira.· Miner3logia e Geologi3. 
C:od•·ir:.. Bot:~uicn. 
r.adeirll. Zoologia. 

3 lentes e l substituto. 

Clldeira. Astronomia physica . Topograpbis 
e· niveliMnen~·· 

f..ad•ir~. Machinas agrícolas, seus rendi· 
meutos, etc. 

2 lentes o l substituto. 

Õ." 

Cadeira. Agrir.u ltura . 
Cadeira. Zoc•te•:hnia. 

2 lBntes e 1 substitui() . 
M:~terifl!: 
Umn ••nla de desenho com i Pl'O[essor. 
Uma fazen•la para traholhns pr:.cticcs. 
t (lb~~rvat"río rueteorolngieo. · · ····-= 
i Laho•·atorio do. l'himica. 
:1 Gal•i oel~ de t•h y~ica. 
:1 Gahinete dn IJQ:ani•·a. 
i Gabinde de zooolo~ia. 
t G.loinele de min··rafo!!ia e {!'P.OioA"is. 
t Gl!binele de moddos d~: ID3Cbinas agríco

las. 

· SERII!S 

L• 

Pby~ica. Cbimica min~ral. Mete~ec..logia. 
Topo~raphia e nivellamento, especialmente 
traca•los'de c.1minbo~, cannes, drninngem, ir· 
ri~racio. etc. Astronomia pb ~sica.; DesenM 
!<)pu:;rapldco. : __ c:~ . 

!." 

Cbimic~ organiea. Bl)tRliiea. Mineralogia e 
Geol .ogi~. Zoo! o;,ria. Désenho geologico e de 
vegetaes e auimaes. 

;J.• . 

Noções de mecanica- m~ebin_ns. agrieolas, 
seu rendimcmto e ~mpr~.~ro ,; Q!urmca ~n:.ly
ticu . A~rkultor:~ "''u·.·l!'eral ·e •·om a·l't•lrc:wa·• 
80 Brnil~ v•DSt•rva~ão- de motta·:; 8 córleli' de 
maddra. Zuot-chnia . · · •. . .. . 

Tr:.loalhu< pnilfco< d_esõe a .l• série. Agricul
tura experim~ntol : e~p••riencia · tlo.s sy~temn~ 
de •·ullura alternud~, a<lu!Jo ~·p•·crnl a rada 
colheita. •·ultur;t d~ P.lanl;js eJructos agre.<~e.:. 
Ob:<et-vaç~' Jia.S"..t~Pâila~ ~ra- ~· Cre)I~O: de• 
aoimillli dom~~. . · 

XIX 

ESCOLAS D~ NAVEGAÇÃO E PILOTAGEM 

(Nas províncias da Bahi~ e Snn1..1 Catharin;~ 

SECÇÕES 

i.• 

· Cadeira. '1'rigoliometrl3 rectiiioca e esphe
rica. Geometria analytica, á do.os e Ires di· 
mensões. . 

Cad~iru. Astronomia nauticu. 
Ca·l~ira. Topo;tr·aphia e hvdrogmphia -

pr.>jec:ção de cartas. • 
Codeira. l'hysica-" electricidade, magnetis· 

mo e metereolo&'ia. · 
6. lentes e 1 substituto. 

i professor de manobra. 
i pequeno observalorio astronomicu e lll~ · 

teo rologieo. 
i navio para manobr3. 

:1..• 

Trigonometria reetilinca· e espheríciL Gev· 
m~tria :tnnlytic:t. NOÇÕ<'s de c~lcolo infloilcsi
lllal. Pllysrca - electricidadH, magueti~mo, 
metereologia . Apparelho c manobra. 

2.~ 

Astronomia ua11ticn: det~rminaçiio M l•mt;i
r udes e Jalitud~s o o mar. Lnngilode pelas cu!. 
minnções lnn•r•l:'. L.1litud<!S pd:t> circomme
ritlianns. Sextnnt~- Bnss11l~. Cbronometro
Probfem :•s. Topographio. Hydru:;raphia. Fór
ma d:r terra . Tlreoria e trar;udo de carta$, es
pecialmente de Afercator. Desenho e manobra. 

.xnz 
ESCOLAS DE CHIMICOS rNDUSTRIAES 

( No Par~ná o no Pará com a wcola dt: ur•i•J~ '' 
mauuractul'as) 

S~&l' 

t.• 

Cadeira. Physíca indwtria{. 
Cadeir.:~. Cb•mica rnin~ral. 

2 lentes e i substituto. 

2.• 

C:rd~ira. Cbimica or:;rariicn. 
Cadeinr. Lhimica ind'u~trinf ,. 

i leu L.:~ e !. sub~tituto. 
i laboraturio-de chiwic;f. 

SE!IlES 

L• 
.' Physic.a indust~ial. Cliimi~ minerãl~til· 
lyse. . . · · · ·: · · : ; 
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2. a Cndeira. Ana~mia e ·l>hysiologia r:~mpa-
radas. 

Chimi~a or~r.ni.:::l-nn:~lysc. Cllimir:~ indus- 3Jen~es, i substituto c i prepar;ulor. 
tl'ial-especialmente estudo dos productos do 
llr(jzil. ·;;a•1 

XY",;' !' 

ESCúLAS DE FIAÇÃO E TECI;.LAGE)I I 
1.'<as tlrovin~h•s de S. Paulo, ~lin~s, B~hi~, 
· Pt>rnambuco ~ )Jaranb:io} I 

C1ddra. Chi1ni~r ::1:::
1

::~ ~- i 
Codei1'~. Chin•ic<l "r~"ni•·a. 11 
· :'! l~n 1':; e ·I snb::tilutt, . 

:L ~ 

e;,d Pit'" . Conw·u~~''?s f:d.1ri~. ~olores unta· 
n,t i~S. 

(',:Hlcira . 11att•r ias tex~iS-H\a lb~ão c teC\!· 
J:•gem . . 

~ klllé> C I SUIJSllllliO-

Maleriu); 
i gabinete de modelos . 
I L:•bor~ ~un•> de cbimic.t•. 

SERIES 

Cltimica mineral-analyo.::. 
Constru~çües fafJrls-rnotor~;; lwta rw::>. 

Cllimico organica-anal_ysc. . .. _ 
11atcri~~ tcxlis. lmpressao de tceulo>- ~ wç~o 

c L~ccl~gMn. 

XV 

J::SCULAS lJE Zúú'rECHi'IAJ-: Vlii'EIIt:\.\BL\ 

(~as pt\ •Yiur,ia:; do liio t;raullu ' ''-' ~llll' l'iauh y) 

S~t:Gtll· !:' 

t.• 

C:tu~ira . l'hy:;ica. 
Cadeira. Chimira mineral . 

2 lentes c f sulwituto. 

(~·leira. Chimica or:rnuic~ . 
1.:.1deira . Cllimica nnimal . 

2 loutcs, 1 snb:;lillliO f! ·I JiT•~Pilrador. 

:p 

C.•deira . Bol:.nic.? . 
•::d .ir:t, Zuugl':lphõa. 

' 2 l~u\e> c i s.ullstitut-~ . 

Cad.P.irn. Anatomin ltum~n(•. 
Ct4~ira. l'!lj-'ôtologi" hum~ o~. 

Cadeit·:r. Zooteclmia. 
c.~ddra . l'at boln:!i~ e'peci~l
Cadeim. Therapeutie:t. 

3 lenLe.s e i SlliJSli iU(O. 
1 Gahinet" de t>hy>ic.,. · 
1 Gabinete d·· botünicn c zoologiu. 
! Gah1n~te de therapcutic~. 
1 Gubittetc llC Zuú\urni~. 
l LafJOrutorio do chtmka. 

1." 

P!Jv~it·a. Chimie;1 tit iucral. 
Anàtomiu ltuman:t. B"tanic:t. 

Cliimira org~nica . Physiolllgia ltnmana . .Zoo
gr~ph ia . 

:\u~lúuti;~ c !JHys:ofo~i:t ~ompam\1~;;. C!ti· 
mi~:• :•nitmtl. Zookchnia. 

-t• 
i';•líJUiu<;Íll . 'l'hcrt~pr:ulicll éSpecial. 

ENSINO SUPERIOR 

FACULDADES D-E lllllEITO 

SECo;Õf:~ 

1." 

Cutlci n1. Uh·,·i\u Uil lUn1 l c tia :-O gente;:,, 
1;;11ll'ir:i. llij•lúm~ci:t o bistot·i~ tlus trnt:Jtlu; . 

~ Ll'ltlt> c i ~ol!stilulo . 

~-" 

c_.~cira. IJit'cÍI•) pltuli•:(l c eon>titncion:ol. 
C;•dcira. Diréilo ndministr:~tiVQ. 
Ca~dra. l.lir..:ili> ecclesiastico. 

:l Lentes e ·1 m!Jstlllllo. 

3.• 

C~deira. Economia politi<·t~. 
Cadeira. Est~tistica e fin~nl_'ni'. 

~ l.rut•<' r- i ~~~~~~liutro. 

· Caucir~. Direito rom~1w. 
CadP!r~. Direi! o civil ( l:. l•~ rlé: . 
Cadcir~. Di r..-i to civil (.Z. t-':ll'!e). 

3 Lent-OS 2 i SUb>t!tUtO. 

5." 

~nd.,irn. Direito commcrcill]. 
Ctilleitli. l'ratic-:J !!o prtici.Jssu. 
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C;uleh·a. Uireilo crimiuul. 

3 ~nlcs c 1 snt;~tituto. 

- 6.• 
{!ud~ira. l!cdicina lega l. 

l Lente e ! substillltu. 

(l'.Ha 05 CUl':õOS. dt! ~S:.~tiv.:o;c~ . ~;,!it~d:lllt)rCS C 
!l(olai'ÍOS) . ,. . 

Catlcir.•. Noç(;c.< de olirciio ch(l. Co;u tratos 
em :,:-cJ•al. 

Oou~ir:o. C••nlr;1 IO:! r•>peci~e~ . Direitos. Oc · 
v~t·cs, runrçües e a ttrlbuiçire> dos solicita
dores, noLHios ó cscrh·ucs. E~crcicio (lC re· 
dac('~o c pro ti<·a . 

2 Lentes c ! subsl.itttto . 

~BUlE> 

{.< 

Diruito U;olu'~'l ·~ tlas g•mteo<. 
IJiro• ito pniJ!i~o c c·onstilucion:ol 
ltiplomu~h' c hi:!lOt'hl do~ tr;ol:Jdo; . 

IJircilu rum:nw. 
Uin:ito ec.•ltJ.-iaslieã . 
llit·dto ;oo.huiui:: tr:o li w. 

:J,u 

!iirei to cil'i! 11" tn•rlo). 
Economia flOiititll . 
)!cdiciua l<!gnl. 

l-.• 

ll!rc!to ciyii (:!• par te•. 
DJJ'CJ!o cmu iu~L 
J:! l tH!~ t ieu c. Hnnnrm:. 

liir~itv wn\!uerdut, 
Tltcç>rb c pra!ica u~ fJl 'oC•.':i>•J . 

1.1 

FACL;WAOE.; OE MIWIGINA 

:;P.f.ÇÕlli' 

t. • 

1~1d•·im. Phy;ic~ medica c Juctcorolllgi<~. 
{~uleiJ'D. Chimic;l noin.cral-miuerologi:~. 

~ LrntP> ,, ·I ~nhslitntn. 

J:aünir3. C!limi~;a t·rgnníci·•. c h!últ,lg'jcti. 
' :aucira. Chimic;l :>n:o I nicá l[.;gall.-

': Lcutcs, 1 su~;liiutc e' ! prepõlr~d:;.r , 

~:1d~~ra. Anatorn~a de>criptivo. 
Côldo•Jra. Auatornta topo"rapbic:l . 
C:tJei r.t. Hi:<tnlt•g-in. " 

3 lentes, 3 substitutos c 3 prepat~o dores. 

ii." 

C:ulc~l'n. Mcdicín~ OJlCn\!Oi' Í!i ••• \ cr ' ' 
C·,deu·~. 1'atllo[o:;ia cirurgica ... j IDJC3 · 

· 2 leut~s o 2 substitutos. 

G • 

C:oú,.ira. P~rtos c molestias de/ 
re,·em·nn:<ciuos......... .... . .. .. Clinica. 

Cadcir:o. Molestins de mulheres .•• \. 
j! leu tes e 2 su bstimtos. 

7 • 

Cadeira. l'h ysiologia. 
C"..<~deira. P;IUJOiogi3 gera!. Clínica prope

dcutica. 
2 lentes e 2 substituto;:. 

1:!.'' 

Cmkir~. Th,·r;~peutiw o t•Jateria medica. 
Cndcil·a. l'nthologiu llledica ... ... 1 , •. 
CoLicira . l'athulogi:o in tertropical. ç Chn1cll. 

:J :cnlll$ c ;I subsLi(Olv$. 

9.• 

C:ILICif3. Hyuione. 
Cadeira . Mcuicin• lcg;ol. Clínica l•;ichya· 

trica. 
2 hml!lli c i sub;lituto. 

Cli lli •·a~ e.•peci~cs : 
ÜJII!I;tiPJulugica. 
i professor. 
De mufcstias cutunea;; c siph1' litic~5 . 
l. profe~sor. . · 
De múll!$1-i:os li. c niau~~;. 
-l [>''Ofé~S~l', 
]).~ .;irurgia dcnt~riu. 
~ r .. rorc~::\11'. 

1.> 

l'hysiea Chimica mina,·:.t c mincr:~Jorri8. 
Anntomin dcscriptiva (1." pnrtc). o 

. Chiluic:t org:onk~' u biologica. Dol:lnir.a. Ana· 
trnni~ degaiptil•n {t.' p~rl~l. Physiolog-i~. 

(<" r•,rlt>l. 

l'ltysittiO!(iu (~• j)O!'lé). l[i.iiolvgio. ralhO· 
!ogio geral Cliu_iC:l [!l'opcc!cuL!c~ . Zc{)!ogia 
geral c zoo~raph~~-

~.< 
Gatlr,io·::. llor:onil!ii. 
~dei r;~. Znologin :!~t·;o l a lOOg!'a(lhia . í 1'hal'~()et11ica (1• p:lt'te}.P:Ítbologiu eirurgic:J. 
CDdcir;l. Ph:orm:oci n IMilrico e l'l'~t!Cõl. j -Clioica. Anatomia topograpllica. l'ar\Os.~ 

;J Lc11t~s. 2 ~111Jstitntu5 c i prnparmiOl' . · Cliuí~-a. · 
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5.• I ü.• 

Therapeuti~a (2• p~1·te). I CadPira. Phy~icn (to part~)- enrpn~ poude· 
PathoJo;.dn drur~icu (cutttlnuaç~o).1 ~ 1 r:P~·•:!i~: .sulillu~~ liqu1dus t! gazoso:". Elcvtdeí-
.Medi~i.na opera\ori.a .. _. ........... \ Ciiuica i d:·~~ ~-"::q;rr;·ti · r·".?· . 
~[ole,uas d~ mlllhcre, ..........•. , , .,_,,,rl"" a. 1 hy,Jc~- ~om, luz, calor, metil· 

! orolog-ia. 
. o.• I Cadeira. f:himica mineral. . 

Pharnwcia-théorica e pratica. Patholügia! 3 lentes, 1 sullsllLuto e 2 prepal·~dore>-
medic;,. Clinica. Medicina legal. Cliuica psi- " . 
chyatrica. Chillliéa legal. 1 1 

.• 

7. ,, Cadeira. Mineralogia. 
, Cadeira. Geuiogia. 

PatboiO"'Í' intertropic:Jl.- Clhúca. Phar·1' C_addr:~. Noções desenvolvidas _de Minera-
,· ~ ~ ,- . . • logw, Geologra, Butamca e Zoolo;:ta. 

mnci_a \contwuaça~). H~glcne. 1 3 l·ntes I ~ubstituw e i nreparador. 
Cllmc~s facuJWtr\·as: " ' " 

8 ... Ophtalmologica, de molo;sti:ts cutaneas e! 
siphyliti~as, de molestia> de crianças e de 
cirur«ia dentnri:t. C~deíra. Bot•nica. 
· Gabinete;; e lauoratorios: l Caddra. Zuolugia geral e zoogrnphiu. 

os (p•e já existem. . . . ' ~ leutes, 1 sullslituw e i prepurador. 
Farão os cur>os de analom1a de,cnpt!Yu e 

phy>iolo~ia à<~s nlumnos de obstetrícia os sub· 
stituto& da li,• e í' secçiio. 

A p<lrte do cur,;o d~ odoutolol!ia, n;i.o com
mum <•O cnrso ruP.dico, será fetta pelo ~ro
fessur de cirurgia dentaria. 

III 

ESCOLA POLYTECHN!CA 

SECÇÕES 

1." 
C;Hleira. Continuação da ~lgebra superior, 

~reometria analvtica, trigonom~tri~ rectiline;, e espherica. . 
Cadeira. C:~lculo diff~rencinl e integral, das 

variações e das differeo~a> finitas. 
Cad~ira. Series, fnncções elypticas. Calculo 

de probabilidades e suas applica~ões. 
3 lentes e 1 substituto. 

Cadeira. Geometria des•·.riptiva (i" parte). 
Cad~ira. Geometri<l de.>crlpliva (2" part~). 

Slereoto ulia. 
. ~ lentes e 1 substituto. 

3.• 
C<Jdeira. MeciJUica roclon~l. 
Cadeira. Meeanica applic:•d~ : machinas em 

geral. Cnlculos dos seus effeitos. 
Cadeira. Mar-hinas a vapor. 

3 lentes e 1 substituto. 

4.• 
Cadeir~. Astronomia-observações e c~i·. 

ctiJ.n de a5troumuia IJ1"i1tic.::~. 
Cadeira. Me~anica celeste. Pllysica mathe· 

!lla'lica · 
2 lentes e l. substituto. 

5~ .. 
CnMira. G~Mc,lll. Hydrographia. 

· Ca~leim. :ro\Jngraphin. ~1vdlamento As· 
tronomh• physica. 

~ lenM e i substituto. 

9.• 

Cildeiril. Chímic11 organíc~ e biologicH. 
Cadl>ir~. Chimica ;malvtic.a. 

2 Jetltés, I. substitÜto e 2 prepar~dores. 

10." 

C~deir:1. Mnteriaes dt' CIIUStrurçiio- ~ua re
sistencí;~. Tectrnolo~:"ia. Archite1:turn civil. 

Cadeira. Hyrlrodynamica opplicada, c~noes, 
oave~ilÇ(·In ínteri11rt etc~ 

2 lentes e i substituto. 

H.• 

CodPira. Estratlns ordinnrias. Pontes. 
C"deira. E>tl'l•lla> de f,,,-ro. 

:2 lcnt~s e i ~ubstiluto. 

:1.2."' 

C~deira. Economia JlOJilica. Direito 8dmi· 
nistrati\"<1. E~L.•tistíca. 

l lente e 1 substituto. 

!.3.' 

Cadeira. Pbvsica ind nstrial. 
Cildeira. CbÍ•niC<l iudu,Lri~J. 

2 !entes e i Sllbstituto. 

Carh•irn. M~tel'ial nnci11nal empregado em 
con~t.ru<·•·ões n,, vaes : ~ua rei'i~Tencia. 

Cad,•ir~. Ardtit~ctnra naval. 
2 l··nt.·~ e -1 su li~lituto. 

I i'r"f~ssor de d~~enhu topogrnpbico e 
car\as. . · 

i ·prof6•or d~ de>Pnlw de mnchinns. · 
i truc~·ões ide <le.senno de arcbitectuta e 

con~tru•·çiio in•lustrw~s. 
I ~rufr'ssor de de>enho de estra•las e pontes, ' 
1 prvfess·•r ile desenho geo!<.lgico e de ani· 

mfles ~ Yeg-et;~e:oO. 
L•boratnrio~ e !!"Ahinetes: 
Os QUI! ja ~XlSIÍlm. 
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Curso geral 

SERIES 

t.• 

.C0ntinuação da algebra superior. Geome
tna ;urat_y~i,·a (estudo completo). Trigunome
tru•recLdr"..a e esph~rrca. Geometria di>cri· 
ptiva ( l• parte). Epuras. PllysiCJ (i' parte). 

2." 

Cntc~1l0 ditfP.reneial e integ-ral. Calcalo das 
vnrrn~O<·s P. d,ffe~en,·a_~ finita .•. Physica (2• 
P".rte). T~'pogr,.phr;o. i'irv"llamenlo. Aslrono
mrn J!hy>zca. Desenho topogr<~phico. 

3.• 
~[ecanica raciona l-machinas simple~. Chi. 

mre" m,_n~r;d. Ko·,õBs desenvolvillas de mi· 
n~ral .. gM, :::eologiu !Jot~uica e zoolo"ia. Dese-
nno de iruil,,ção. " 

Cursos especia.es 

-~ 

SCIENCIAS PHYSICAS E !-IATHE~IATICAS 

SERlES 

i.' 

S~r_ie~, funrções elypti~as. Calculo de pro· 
bal11lldades e suas al'vlicaçiks. Mineralo::!:ia
e~ura; llo> systen:ws chrystalinos e. formas 
dmvadas. GeouJet:ia desâiptiça (2" {mrte). 
SIHuoras e perspe•·trvn-epuros. Machinas em 
geral-c;deulo dos seus effeitos. 

~~tronomia. Geodesia. Hy~rogrnphia. Geo· 
logm e pnlcontologia. Desenho d~ cartas. 

3.• 
Mr~hanicn celeste. Phy>ica matbenwtica. 

Ma~;hmns a vapor. Desenho de machi nas. 

B 

SC!~NCIAS PHYSICAS E NATURAES 

SEIUES 

l.& 

Botan_ica. Zoologia geral_e wographia. Ali· 
ne~alog-1<1. D~,;~nllo geologrco, de vegetaes e 
:Jn1mae"• Evurvs dos svstemas chrystalinos e 
d~rivados. • 

2 .• 
Chimicn l)rganica. Geologia e paleontologb. 

Cbimrca "nulytica. Desenho de imitação. 

c 
ENGE::\'H.-\..RIA GEOGRAPHICA 

.o 
ENGENHARIA CIVIL 

SERrES 

1..• 

Materines de con$lrucç1io e sua re;:istencia. 
Ter-bnol .. gia das pr11fis;<õ.,s elem,.utare~. Ar· 
thitetur~. Mnchinas . em geral_:.calculo dos 
seu~ etre~tos. GeomfitrJa des~riptiva (2' parte): 
perspecuva, sombras e stereometria. E puras. 
Desenho de architeetura. 

Estradas ordinnrins.- Ponte~. Maehinas a 
vapor. Desenho de machiuas e de pontes. 
Proje~tos. 

3.• 

Estradas de ferro. Canaes. Navegação inte· 
rio r. Portos de ma r. Rydraulicl! ogricola. Mo
tores bydralllicos, etc. E1·onomia politica. 
Direito administrativo. Estatística. Projeclos. 

E 

ARTES E }IANUFACTURAS 

SERIBS 

i.• 

1\l8teriaes de construcção e sua resi steneia. 
Ter·bnolo~i<• das protis>ões el~mentares. Ar· 
cbitectura civil- construcções iwlust.-iaes . .Ma· 
ehinas em geral- calculo dos SP.Us effeitos. 
Phvsica in•lustrial. ~~~reotumia. Des~uho de 
arcltitecLura. 

2.• 

Chimica organica. Chimica industrial. Ma
chiuas a~ vapor. Desenho de maehiaas. 

3.• 

Clrimica nnnlytica. lllaterias textis, espe· 
cin[mente br~zi!eiras- Ilação e tec•lagem. 

Economi:l politie<1. Direito administrativo. 
Est:l.tisaca. 

ENGENHEIROS MECANIC:OS E CONSTRUC• 
TORE:S NA VAES 

SERIES 

i." 

MateriaPs de c"onstrucção, sua resistencia. 
TP.chnologia das p•·ofis;õ.,s elem~nt~res. Ma
chinas em ger~l. P~r~pectiva, sombras este· 
reuiuruia. De;enho. 

Machina~ a v~ por. ~lnteriaP> ~e construc.cão 
Mtronomia. Geodesia. Hydrographia. De· n~v;•l, suare.islllncia. Architetura navaL ·De· 

senha de carta~. senbo naval e_ de machinas. Projectos. 

SER IE UN: C.\ 
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ESCOLA l.lE Ml!\AS 

]." 

1 .... " 

! 
I 

I 
()•lllinua~úu da :oJ~·eLI'<~ >'UIJ~I'ÍIII': Geumdr!u 

~l!l<dytica '(<•>tudo r:o1upl"l"). Ti'l:.rouom• Lrw 
r•·t·tilin··;o e PS)•hcri('~. Chimira min•·r:~l, nna

llysr. Phy>ira lt• p:orif' l . Do>~nho de imitn~~o 

C3deir~. Conlinua~ão dtl nlgeLr:t ;:uperior. . . :2." 
Geometria anahticn Trizonomcn·i:l r~ctilinen 
e esp heric~. · ·· 

Cadeira. Cal~ulo difl'prencial e inlcgral dM 
varinçõ~s e dífft•l'en~ns linitn;. 

2 lentes e i substittlto. 

Cadeira. Mecauica racional. Machínas sint· 
llles. 

Cadeira. Machinas em geral. l!achinn~ n 
vnpor. 

i lentes e l ~ubstitnto. 

:J.• 

Cadeira. Physica. 
Cadeira. ~lineralogia. Geologia c l'<dconlo· 

\agia. 
2 Ien tes c i substituto. 

Cadeira. Chimica mineral. A1w!vse. 
Cadeira. Ctlimica organica. Ana(yse. Dor.i· 

mazia. 
3 lentes e :l substituto. 

Cnileirn. Resíste.ncin de matcriaes. Const.rnc
ção de minas. Hydra ulica. 

CHd~ir:,, Kslrad.a~ ord1uarias. Estrado~ dr. 
ferro. 

2 lentes e t. substitnto. 

6.' 

Cadeira. Geometria descriptiva. Stcr~ot0mi3. 
Topogr,,phia. 

i lente e 1 substituto. 

Cadeirn. Explornçffo ~e min~~
Cadeir3. Mel<liiurgia. 

· ~ lentes e 1 suuslituto. 

8.' 

Cad,·ira. Economia polilica. Direito adminis
trativo. Estutistica. Legisl~(io de min~s. 

1 lente. ! ~ 

Cndeirn. lldtnnica e Zoologia. 
t lente. 

1 profe..;;or de desenho. 
Laboratorios e gabinetes: 
Os j:'' existemé.~. 

Calculo ditl'creucial e in!l'g,·a!. C~lculo tl~.;; 
variaçõ,·s L! dilfet·enr.,s. Chiudca Ot'[:an;cn
an:d~·sc. Phy~ic:o (~a pnrlei. Tt>pogrnphia c 
Dlvell~nkuto. Desenho. 

3.• 

M~canica r~eionnl - 1\[;lc.llinns Cfemeut,1J'cs. 
Eotanieu e 2oo!og-ia. Mín~raloO[.!Ín. Ge,lmelria 
descript.iva. Somuras. :-<tere.,lomin. Epnra~. 
Desenho 1le imil~ti~>>: 

Machiuas em geral - Cf:kulo5 dos_ seus 
elfeitos. Machinn~ n \a[l"l'. Exlllornç:'o de 
rnin:~s. Gcolog'a e P<~leontolo[.!in. 1\csistenda 
.los matérines. t·on~tru,·ç:io e$pi•cial de minas. 
Ihdrau!it•:o. Desenhos ele mn•:ldnas, projecto;: de expl~ra·~~o. 

5." 

Metnllurgia. Oocimazin. Estl'Mlas o•·dinnrias 
c d,, ferro. Ecooomin pnlitica. D'reit~ admi
ni~tn•tivo. Est"listica • Legi~lação de minas. 
Desenho e projectos ile mewllurgia. 

ESCOLAS DE AGRO:'i'Oll!A E ENGE.\'Hi\RL\. 
IlU'HAL 

Cndeh·tl. ~\l~d.rl):l supür101~. G~omctri~t ~na-
1\'lk:.. 'l'ri•-~"()00lllt'tri;l. 
· Caolcira."'Cakulo difl'~rüncinl, int<~g,·al, V(l· 

riacfto <! dilferenç:.s liuil~<. 
· 2 lcnk,; e I :<niJ~lilnto. 

C~àeira. Met·::tnira r~cionnl-machin:~s sim· 
pie~. 

c~d~ira. ~Iaehinas ,;m gPral. t>knlo;; do;: 
seus efftdtos. 

r.~deira. M~chinus u \·apor. 
· 3 lent~s e I :<nbstilnl<'~. 

:}. , 

(}odeira. G~omctria 1lesr1·ipliv;1- stcr.;oto
mia. 

Cadeira. Topogr:cphia. ~h·elalllelllo. As·· 
trouomi;o phySICtJ. 

2 l~ntes·e 1 <nhstitnlro 
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4.• 

Cadeira. Physica . 
Cadeira. ·Mineralogia e Geologia e Paleon

tologia . 
%lentes, i substituto e t pr~pnrador. 

Codeira . Botanica. 
Cadeira. Zoologia. 

2 lentes, t substituto e i prepnrador. 

6.• 

Cadeira. Chimica mineral. 
Cadei ra. Chimica orgnnicn . 
Cadeira. Chimica anull·tica. 

3 lentes, i substitÜto e 1 preparador. 

7.• 

Cadeira. Mater iaes de constrncções: sua re
sistenr:ia. Construcções ruraes . 

Cadeira . Canses, navegação interior . Mo
tores hydraulicos. Hydrauliea agrícola. 

2 lentes e i substituto. 

S.• 

Cadeira. Agricultura. 
Cadeiru. Zootechni~. 

2 lentes e i substitutc. 
G••binetes: 
i de phy;ica. . 
1 de wodelos de machinas. 
i de mi ner:,logia e geologia . 
t de botnnica e zoologia . . 
L3h01"H lorio de chimicD . 
Ob>erYat(•rio mctereologieo . 
Fil:renda para trabalhos praticos. 

SEntES 

L• 
Al::o•l'r" ~lllWrior . Geometria nualy t ic~ . Tri

:ron.,m··lr ia r er·ti linea o '"'pherica. Phy>ica o· \)Hfl.-) . Ge<omctrin dc::er iptiva, perspectiva. 
Epur;•' . 

2.• 

. C.nl•·l>l ·· difr·ro>ncinl c intel!ral. c~Jculo dns 
vari;: . iJe, c 1lilf~reoças linHa,. Physica (2• 
1•art•" uwto·, ... o/l):t ill. 'fopogr~pllia e nivela
mel;t~>. ir;o ~:ulo de ca minhos, canaes, draina
gem • .,·rjl!ilr_:;io. etc. A;tronomia pbysi~a. De
scolw trf;_, .. gn'l'bico. 

3.• 
M~<::~ni ra r~cional-mach[ll as simples . 
Cl,mlica mineral. Bo,~~niea . P~isagem. 

lí..• 

M~tcri~es de eonstrucç5o, sua resistencia. 
Techl'O.I"::ia a::ricola . Construcçu~ ruracs e 
~str~·i ;l,: ·>rdinnrias. St~rcolomia. Epuras. Ma· 
chin:~> t:m !!era l. M~chinas agrícolas : Desenho 
de m ;, ,· l,i nas o, ronstrucção . Projectos. 

v v .-3 

ll;tcbinas a vaP.Or. Mineralogia e geologia 
especial do Brazl! . Zoologia. Desenho geO!o
gico e de animaes. Paisagem. 

6.• 

Dmaes, navegaçuo interior. Hydrauliea agrí
cola. Chimica organica. Desenbo de hydrau
lica. Projectos. 

7 ·' 
Cbimiea analytic3. Agricultura ·em geral e 

especial do Brazil. Conservação de mattas. 
Córte de madeiras . Zootechoia. Economia po
litica. Direito administrativo. Estatística . 

Trallal h os praticos desde a i' ser i e. 
AgTir.ultura experimental: experiencias dos 

systemas de cultura alternada, adubo especial 
a c.,da colheita. Meios de cultura de plantas e 
fruetos agrestes. Observação nas tapadas para 
creaçâo de animaes nteis. 

Observaçc"io 
Podem estas escolas formar engenheiros 

mecanicos e constructores de macbinas. accres
centando -se uma secç5o, e· formando-se as 
series do modo seguinte : 

SECÇÂ() 

Cudeirn. llaterines empregados nas machinas 
e sua re>istencia. Construcção de macb.inas. 

Ca!leira. Grnphostatica. 
2 lentes e 1 substituto. 

SBRIES 

i -• 
Con1mum. 

Commum. 
3-· 

Mecmicn racional : machinas elementares. 
Chimica miner-Jl. Desenho de imitação. 

l!.• 

~Iachinas em geral.:_ calculo de seus effeitos. 
·Materi~es da;; rn;1ebinas - sua resistencia. Gra
phostatico.. Desenho de machinas • 

Machinas a vapor . 
A' qnem não qnizer diplom~ de Agronomo 

pódero cs~s escholas mmistrar a XI especie 
do ensino profissional supra organizado. 

V .I: 

ESCOLA DE ENGE~REIROS HYDRAULICOS 
(No Rio G~ande do Sul} 

SECÇÕES 

1.' 
. Cadeira. Algebra ~uperior. Geometria' ana
lvptica. Trigonometria . . E 
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Od~ira. Ollculo differencial e integr~l. V3· 

riaçoos, etc. 
2 ]Qntes B 1 substitltlo. 

Cadeira. Phv>ica. 
C3d·•ir~. Chlmil':' miner:•l. 
Cadeira. Ilfiner~logia e Geologia. 

3 leu•es e i sttbstitnio. 

3.• 

Codeirn. Geometria descriptiva, per~pectiva, 
'tereotomia. 

G:ldeira. Topogrnphia e nivelamento. Astro
nomia vbv~ica. 

'i lentes e i substituto. 

C~deira. ~Ieeanica racional. 
Cadeira. Machinas em geral- c:•lcu!os dos 

seus effeitos. 
Cadeira. Machinas ú .-~por .e de a\' compri· 

mido. 
:) lentes e i ~ubsti luto. 

~.;,l 

~deira. Materiaes de couslt'tlcv:io- ar
chitetllra. 

Cadeira. Economia politic~. Direito admi· 
n istrativo. 

2 lentes e t substituto. 

6.• 

Cadeira. Canaes, diques. Portos de mar. 
Docas, etc. 

C~deira. Abastecimento d'agun. Tuneis 
submarinos, etc. 

~ lente!; e i snhstituto. 
Desenho- i prores,;or. 
Laboratorio- i de chimic~. 
Gabinetes: 
i de Phvsica. 
t de Minernlogi~ ~ G~ologin. 
i de modelos de maehi!ws. 

L• 

Algebrl! superior. GeomcLri~ ''""lytica 
te>Lndo cumpleto). Tr!goMntetríu tcetílinea e 
espherica. 1-'hysica (I' (larte). Geometria des
c:ripti~·a' sombrA;, pel·svecth-;<s. De:;euho, 
·~puraS. 

Calcul•:o differeneial e integral. C~ku1o il:~s 
Yaríatôe« e dilfetl'n~as finita;;; Phy.oir.:l (~· lllll'
te). Topo:;r~ph;a e 'nil·elarnento. A_,tron omiu 
rhysic:~. Desenho topographíco. 

3.' 
~Ie~anica racional - macbinas ~ituple~: 

Çhimir~ miner:ll. Strrentomia. f:pura". 

r..~ 

~f~t~riaes de constracção - resislencia e 
arebitetura. Mineralogia e Geologia. Ma
chinas em geral, calculo dos seus effeltos. 
Desenho. Projectos. 

C3nae$, diques, portos, docas, nave~:wç5o 
inte1ior, etc. Economia política. Direito admi
nistrativo e estatistica, De~enllos e projectos. 

6.• 

AbaFtecimento d'agna, encanamentos re
servatorios, tuneis submariúo~. esgoto~, Ptc. 

Uachinns á vapor e de ar comprimld~. 
Desenho de rnachinas. Projectos. 

Obse1·vação. 

Com mais uma se~ção igual- a que admit
tem os cursos de agronomia podrr:i esta cs. 
cola rormnr t:tmbem engenheiros mecanicos. 

v:u: 

ESCOLA DE ARTES E !\IANU!-':I.CTURAS 

(No Parú) 

SECÇÕES 

L• 

Cadeira . .Al~:ebra superior. Geometnn a na. 
lylicn. Trigonometria. 

Cadeira. calculo differenci~l e integral, 
variações e differenças. 

2 lentes e i substituto, 

~.· 
cadeira. Physica. 
Cadeira. No~'ões de mineralogia. Geologi<~. 

Botanica e Zoologia. 
2 lentes e i suhsli lu lo. 

3.• 

r:ntlei•·a. Geometri~ discriptiv~ - stet'tlO· · 
Iom in. 

G:Hleira. 'ropographia e niv~larnento. As· 
tronomi3 physica. 

2 lentes o f substi tu tu. 

!,.• 

Cndeil·a. Chimica míner:ol. 
f.ndeira. Chimica orgauicn. 
Cadeira. Chimica anall•tica. 

3 lentes, l substitUiu e i preparador. 

Gad.ei ra. Physica industrial. 
Cadeira. Chimica industriaL 

2 lentes e! substituto. 

6.• 

Cadeira. Mecanica ra:iona!. 
c~àeir3. 11-lachiuus em geral. 
Cadeira. Mac hína a -vapor. 

3 lentes e i substilut". 
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C:uleir~ _ ~131~ 1' Í3(· ;: d~ con;tnw~:;,, : 
tntcçõ-"s inumtr-i~es . 

I T.\BEL!.A t>;, I (ART •. 13) 

eon S· tS"~•~o t :o; P!!:ftJ()P. 

I lente e l su~,tituto _ 

8." 
Cadeira. Economia política. D!reitv admi· 

nistrntivo. 
i lente. 

9. • 

~deira_. Matcriaes U!Xtis_ Finção e tP.celil
scm. 

1 lenLc. 
Desenho - ~ proressores. 
Gabinetes: 
i 'de physic:t. 
1 de mineralogia, geologia e bot~nica _ 
i de modelos de machinas e da ~onstrucçõc~. 
Laborntorio: 
i lle chimiea. 

SlB!IlS 

j.• 

Atgehra $Uperior _ Geon1etria aunlytic.~
Trigouometri~ rectilinea e espbericn _ Geo
m~tria descripliva ( !.• parte ) . Épuras. 
Physica (t• parte). 

2.• 

Calcnto differeneial ·e integral, variacões e 
diJferença~. Physie~ (í!• p.~rte). Topographia· e 
nivelamen~o. Astronomia physic3. Desenho 
topograph teo. · 

3.' 

!decanica racionaL Cbimica mineraL No
ções desenvolvidt~s de mineralogia, gcologi3 
botanica e zoologia. Desenho de imita\:ao. 

io.• 

1rl nteriaes de construcção, e su:t resistencin 
:\rchitetura civiL Construrçõfs industrlaes. 
Machinas em ger:~l- calculo dos seu5 ell'cito~. 
Physica industriaL Stereotomia . Desenbo de 
architetura. Projectos. 

Chim ica org~nica . Chimica indnstrial. ~~~
cltinns a v~por _ Desenho de machinns. Pro
j~c!os-. 

6.• 

Chimica nnalytiea _. M.ateri as textis- fla~ão 
e tec.~ l<~gem. E<:unom;a polltiea. Direito admi· 
nistr<•tivo. ProjecLos. :.' 

Obscrv:tçiio : -
Esta escl'la pàd~ mini>trar a ensino profe~· 

sional de chhJJicos i:tdustriues e Ilação e tece
lagem. 

Em i8 de Setemhro ,],~ 1882. 
~1lm,.ida Oliveira 

Corl~tlio do tJ:.a~Q ~:u m.atetias do f O sráo ..•.... 
Corufc:ulo de hab1!i ~ção (l(lr cs>!"b. pru.tic:::a do 

lt!~rf;;:Ó P'o·; !~i~ 'dt 'ê$i~~~:;;· ·ti~ ·~~~Í;1Õ. 'dO·~; 
Co~~trtcãd'O ~~-.e~~~~ 'J~. ;~r-i~· 'ci~ I ~~l~d~~ ··J~. 20 
c~~t~;idõ . d~ 'h~biiii~Çi~" ~;;_ iG~;;; -~i. ~;~t~~l~S 'de 

ODSIDO do ~o grâu . .••. . . , .............. . . , .• ,. 

lo~%i~~f~11~~: ·s·e·r~~-~~ -~s.t~-~~s. ~-e·~~~~~~~~-~~~:~ 
Certificado do oxamc de :~crie d6 estudo pNils· 

1iaoal • . .... .....•...•.. .. .... .•.•.••.• ..•...•. 
Certifir.;ado d~ habJH~ç:ão em e urso prç.SssionAI ... 
Qu2lqnar eértidà:o nlo m<&uti;)n:l.da. uesl:1 ta'bell;., 

por ~:o~~~~-d~'õiiizie;:······· ·········· ··· ·· 
t ~ ~~~-(p.;; -..·,;~;:: : :::::::::::::::::::::::: 
Do euioo pro!!Jsion.l (p<lr serie). ____ -· - _. _____ _ 

O! tno:sm~ t;no)umeoJltos.da lólbelb u. 3. 

TABELU N. 2 (ART. ~6i 

Pro!~aoreA: 
Dt t~ tAtr~oeb . . .. 
De :!:L lltltra.ncia ... . 
Do 3:. ootraneia ... . 

Sub<utuloo: 

Orden:da Gr:a.t.i~ea io 
800;'000 

t:OiJII,\0)() 
t:liOOJJOO 

2i GYO 

''õvo<' 

~~000 

~ww 

tn,;I)'JV 

~sooo 
30JOi!O 

i OõO 

;,)1):0 
toLOOO 
\ 1~ 

A mC!J.de do! nneim~DtO! do1 r$speet fl"OS pro!oesGteJ, 

2o grav 

Drdena~o Gra\ifieai>o Tot•l 
Lonle............... !.OUJ,!!IOO !:0110,)00) 3:0íiJ,!O:>Q 
Sub•lituto ..... -·-· t:~EO!JU &00!000 1:60fl.SI)OO 
Profo~<or.......... !:cOO,sDJO 6:>Qj~~ i :ôOO,)OO~ 

Ort!onado Gratl.fic:açio 
!.tele •• -- .... - - .. .. 
~•b•titulo ••. - .. . . .. 
Profe::!t'r .......... . 

3::000,)009 J:SOO,;uoo 
, :0;)0.'0100 i:000/)000 
2;0U()~ 4 :000.;000 

TABE L !,A;:;. 3 (ART. ~6) 

Io~~!~~C!~: .. ~~~i.~.~~- .~i-t~-~~~. _!~~ .. ~~~.i 
CorliG.cado àe uame de sorie db ~lloa • , .•. 
Certifludo de babilita.çio do indhidaos for· 

m•dos por iostliOiçúH n l.-...geiras .•• -- _. _ 
Diplom• do doutor, ba<h<!ret ou engeobeiro 

do qu.Alquer S')petiaHdade ..•. •. .••. . . •.... 
Qvlquor cord,tlu nio tneucionada n~ita·ta· 

ba.Lta, por h aba .•. •. •• . .. , ..... · ·~ ..•.•...• 
Propina~ de ex.2.mes: 

Por c::tdeir.t. ~ ............ ........ ........ . 

T.tBELUN. 4 (ART. H 7) 

~XSlSG .r~rERIOR 

Ptopina.s Jo e:t:une:~ : 
~t•gr:iu,; ..... .................. . ..... .. . 
Do 2° gdu: 
.Por sorie ... .... ................ . ....... ... . . 
Por ca.kiair:k .. . . ... ~ •. • •.•.........•• •.... · . . , 

CertUiclldos de exl.mi!-s: 

E~~ ct~::.-.- .-.-.-.-.- .-: ::.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-::: 
t::-c~p•o nPEfllOl1 

.Proçinu de eume>: 
Por aerie ..... . ..... .......•...... .......... 
Por c:.adeifõl . ....... .... .................... . . 

t.iráu:i: · 
Por qu•lqaorquo se con6ro ....... . 

Total 
3:000,""'0 
3:0UI.•iP .l 
3:G)•)ê0C'!: 

~;OCoQ 

~it~ 
i5Qi!JO'j 

100,!000 

6l O'J 

!OeWJ 

S$ll!J~ 

tõ.õMõ 
SSC!.'O 

4/illl'J 
~~J 
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pensamento :1 fórma do momento em que 
f~llo e segundo a ordem d~s ídêas, cenforme 
o planoc oral da lição, sobre o qual m~dilo 
o estudo antes. Assim, pois, nüo tenho meio 
de .,,erilicar si o. .prelecçüo or:~ l foi reprodu
zida com inteira exactidão confrontando-a 
com o original. · 

Recorrendo, porém, aos apontamentos que 
tenbo dessa prelecção posso com segurança 
dizer qual :1 min!HI responsabilidade na re-
ferida lição impressa . • 

A censura capital feita pela commissão dos 
Srs. depu~dos ã dit:~ liçli.o foi tratar-se de 
tudo menos do assumpto que corria ~o lente 
o dever de professar. 

O compendio a que se refere a lição é 
Wark:ienig-lnstituliones Juris Rom:mi Pri
;·;;to - Introduclio c.:~p. i • tit. 3• § !9. Neste 
paragrapho o compendio define o direito nn
tnr.al pltílosophicamente :~ffirmnndo que é 
~.quelle cujos preceitos, como leis eternas e 
immutnvei:; jnnnlos ~ razão do homem, e os 
ohrigam em virtude da natureza humnua c 
niio por autoridade publica sendo o direito 
positivo o que emana da autoridnde publica. 

O puag-rapho contém, poi~, mataria pura· 
meo.te philosoplJica. 

X os§§ H, :1.5, 16, l i e 18, o compendio trata 
do direito n:11ural, das gentes e civil segundo 
, . direito romano, e j:i tinham sido e:":plicados. 
?\o § 19 o que cumpria examinar era a noção 
philosophica do direito natural quanto a ser 
i:muto á razão, visto como o direito positivo 
geral c o direi to romano1ã tinham sido con
em sider:~dos. 

A lição 39", que a corumissão se dignou im
vrimir, versou portanto sobre a ma teria p1·oprio 
e. uiio sobre matcri~ cstranlw. A liçlío versou 
~obre a il!da~nç.'io de ser a justiça idéa innata. 

:'ia Jillb~ :1.~· da licão impressa diz-se cliber
daLle d<t doutrina • 'em Yez de • verdade da 
dotttrina•. Solvn esta correcção aceito a res
Jionsabilidadc da lição impresn até as "Palavr:~s 
.:...religião christir-na linha 28\ em sua gene
rnlidadc. 

Diz a li~.ão , linha5 2s~ a 30•: • Em virtude 
d~sla união .substancial concebe-se que as 
idêas slio formadas do espírito pens:mte ou da 
iutelli:;encia suprema e neste caso _são attrilm
tos da :;ubst:mcio infinita. • Este período não 
te;m ligaçiio com o onterior de sorte que infere
s~ que o pensamento do autor foi mutilado . . 

O que eu asseverei e assevero é que ha co
nhecimentos sénsiveis partieulares,geraes abs
tr~ctos, e imiversaes racionaes nbsolutos são 
formados pela' razão do bomem, por oceasiiio 
das imagens das co usas, efi'eitos das sensações 
sendo porém, a actividade intellectunl do 
homem despertada pelo. sensação, mas illumi
nada pela razão de Deus. Expondo a philoso
phin de S. Thomaz disse que os phantasmas 
são condições . d;~s idéas, mas, não a ~ausa , e 
que :1 causa immediata e efficienle das idéas 
ou noções ab.strl!ctas e racionaes é a razão do 
homem, ensinado pelos seo.tidos e pela reve· 
lação de Deus, sendo este a causa remot:'l. De
pois assegurei que r. justiça coino idéa .era 
:;l;soluta e que era a justiça absoluta a\tributo 
de Deus. 

Nas linhas ao~ a 34a da lição, encontro-se-o 
seguinte: • Quando são formadas da concepção 
divina as idéas têm uma realidade nn substan
cia suprema de que são attributos ; qu:indo 
porém são formadas da intelligencia humana 
as idéas não tem realidade independente do 
espirito,como falsnmente su.stent.:l a escola de 
Platão, crcando doutrina anlithetica á de Aris· 
toteles, que passou para alguns peri p:~ teticos, 
é tambem falsa. • A doutrina que expendi na 
lição, e que :linda sustento, foi qne as idéas ou 
conhecimentos absolutos, formados pela razlio 
fiumana são reflexos da razão de Delts, do sorte 
que na razão de.Deus existem tambem ;rs idéa> 
absolutas mas em sua perfeição; que n ver
dade absoluta, objecto da idéa absolutn é umn 
qualidade de Deus ; por isso na 3ffi.rmação da~ 
idêas absolut~s fcit3 pelo llomem se contém a 
affirm11ção de tat!s idéa.s em Deus e do; ver~; 
dades, existindo em Deus, como :Jtlributo~ 
dellc. Sendo n justica absoluta ·idéa absolutn 
existG portanto perfeita na roziio de Deus c, 
como verdade, é qualidade de Deus. 

Eu não disse que D~us é substancia ~upre
ma, mos affirmei e :~llirmo que Deus c a fot·· 
ma absoluta do ser-Ser Supremo. 

Deus não é substancia, porque esta é o ser 
que exist-e' sob a essencia e <~.ccidcntcs, c Deus 
não tem accidentes. Em Deus tt esscncia, c o 
ser não se distinguem. 

Eu não disse que o homem tinha n.o seu 
espíri to idéas formadas por Deus e outras 
formndas por sua actividade-ncm dis5e que 
as formadas por Deus erão realiadades c que 
as formadas pelo espirito humano n:io tinllam 
realidade fóra do espirito-h11mano. 

A lição impressa mutilou inteir:~ment e c, 
que expendi, comparando a uoutril1a que pro
fesso com a de Platão, Aristotele,; c Bonald~ 
adulterando o·rcsumo do que. expuz ~obre ~
thcoria desses notaveis philosophos. 

O qne professei e professo li que a verdade 
existe, independentemente do espirito lJUtnnD.o 
que a conhece e é methDphyca, tJhysica, lo~ i c~ 
e moral, natur:ll e sobrenatural . 

A verdade objeetiva c a evidencia ~ :1 luz d~t 
verdade que se rellccte no espiri!o humano; c 
conllecimcnto é objcctivo. 

Ponderei que Bonald sustentava q<1e o s;pt
rito humnuo era passivo na forma~i'i· > d~s idé~~ 
prlmarias, :~s r ecebendo feitas por D.:~ts que as 
grava na alma do homem, e observei que uiío 
seguiã est.:l doutrina porque ólS idéas eram for~ . 
ma das pela actlvidades intellectual do homem .. 
..\. lição impressa tomou a referenci;~ :• nonald 
como opini~o minha e trancou a exposição da 
doutrina de Donald. 

Depois referindo a Platão disse que, segundo 
este philosopho, ns idéas existem ub elcrno tl 
não o typo das causas, são innatas, são sub
stnnciM deriv~das de Deus . . 

Finalmente <lffirmei que Aristoteles · con
cebia as idéas como {armas de materias, como 
concepções geraes induzidas do~> conheci
mentos sensíveis i que concebeu as categorias 
como elemen1os 10rmaes do ponsamento, .exis
tindo á priori na intelligencin e nas causas, e 
as idéas I>rimitivas como babitos naturaes da 
inte!ligencia de que ella só tem consciencia 
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qoando f~z ap plic~ção aos caso~ particulares ; 
!!ue constdera as Jdéas como formas Iogicas 
mas não admitio idéas innatastypos. COnclui 
essas observações mostrando que a doutrina 
de Platão e de A.ristoteles, er;"'io antitheticas e 
que não aceitava a doutrina exelusivista de 
ncnb um delles. 

Diz a lição,-linha 3~· a 39•- • A doutrina 
christã adapta meio termo ; a doutrina de S. 
Thoma_z, que é a _de V_sJntura e outrus philoso
pbos, o que as 1deas sao formadas pela intelli. 
gencia ; quando são formadas da Razão Supre
ma, ellas tfim realidade e são as razões de ser 
d~s concepções humanas ; mas, recebendo a 
formação da razão do homem, as idéas não 
têm realid~de substancial distineta da substan
cia pensao te •. Convem observar que eu asse
verei que 3 doutrina ehri~;tã ado.ptou o !lleio 
termo entre o systema de Platão e de Aristo
tele> solJ r e certos pontos de vista, _pois q·ue 
S. Thomaz modificou as doutrinas de Platão 
e de ..l.ristoteles em vista dos principias do 
~hristi~nis!!JO, e rej~i!ou de ambos parte. de 
suas doutnnas. · 
• S. 'thoma~ ensina que em Deus ha idéas que 

sao o typo, ~ forma exemplar a a razão eterna 
tlas causas como demonstra Platão, mas taes 
ldéns não são substancias sendo attributos de 
Deus. S. Thomnz rejeitou as idéas inuatas esta
belecid~s por Platão, e modificou a theoria dus 
ill~as d~ Aristoteles porquanto distingue as 
ideas austl'actas geraes tlas universaes e ambos 
ilos conll~cimentos particulares, e os conheci
mentos .>cn;:;iveis dos espirituaes; para elle o 
çonhecimeuto sensível e particular, e o espiri
tual é particular, p:eral ou universal; denomina 
idéa~ só O> conhecimentos geraes c uuiversacs; 
·a iiléa ge!'al elle :t fórma por abstracç5o, par
tindoJ <lo conbecimento sensível, o qual é ca;;sa 
material c occosional da idea, sendú a causa 
eficiente a actividade iotellectual illuminaila 
por Deu;: a· i doia uni~-e-rsol rl formada pela razuo 
do homem Jlarlinuo do canhecimanto espirit«a! 
/il'ima.!·io rúvelado c trausmittido pela tradic· 
•;~o e juntando as idóas geraes, as idéas abs· 
ll'aetns 5~'' empíricas, mas ns universaes são 
racionaes .; as venlaàes naturaes prim~rins da 
orilem physiça, intellectual o morul foram 
rcvclad:•s por Duus ao homem. 

Segundo S. Tllomn. 35 idéas racionaes ou 
universile; se formam por addicção das idéas 
rreraes aos conhecimentos primarias revela. 
dos. E' condi~:ão das idéas abstl'actas, o 
conhecimento llniversal anterior e é condição 
da idéa univer:<al o conhecimento primaria 
revehdo, e a idéa geral anteriores. 

Eu não professei n:1 liçlio que analyso, qua 
<~S idé<1s formadas pela Razão Supremil são 
realidades e raziio de ser .das concepções lm • 
manas, e que as idéas formadas pelo homem 
niío tem real idade s ubstanc.ial _distincta da 
substancia pensante. · · 

O que ensinei e ensino é que as idéas de 
suas são attributos do-Ser Supremo, e que 
as ideas do homem são produzidas pela a c ti
v idade .intollectual nos termos j:í expostos -
tendo as Yerd~des, objecto das idéas, reali· 
da de objecti v a_ 

3-

Observei que rejeit~va a theoria da reali
dade; s~stancial_ d~s idéas de Platão mas que 
admtttla qne as 1deas' de Deus eram a razãa 
eterna de todas as eousa5 e assim a ra4ão de 
~es ou causa remota das concepções humanas. 

Diz a lição-linha.'&~ a {t7•-: cDahi veiu o 
erro que a escola de Platão q"ue considerava 
como _causa ~e .todos os factos- o espirilo, a 
matena e as tdeas, dando portanto á ma teria <l 
ao espírito absoluto uma eternidade e dando 
as pro prias idéas como os typos da e:x;istencia 
independante da ma teria e do espírito. • 

O que eu disse foi que Platão dava ao mundo 
tres causas-Deus, a ma teria e as idéas, e asse
gurava que Deus .tirou o mucdo da materia e 
das idéas, sendo ambas eternas_ · 

Em virtude desta doutrina, Platao admitiia 
,ue as idéas eram substancias. O meu pensa
mento, quer no fundo, qller na fórm~, tli 
alterado na lição impressa. Nas linhas 47• a 51 • 
vê-se o seguinte : 

• Esta doutrina é falsa ; a escola de Aristo
teles cahiu no e:o;:tremo opposto, considerou as 
iiléas tendo existencia pur3lneote nominal ; 
toda a idéa que não fosse lilb.a immediata du 
sensação, não correspondía :i uma re~lidade; 
~o mesmo tempo Aristoteleo concedia um;t 
materia como eterna. • 

Na verdade, disse que a dolltrina de Platão, 
sobre as cattsas do mundo, erà f~lsa, e ~ue 
Aristoteles, a respeito das idéas, cahiu no ex
tremo opposto, considerando Lodo o conheci
. menta nascido dá experiene-ia sensi vel, emborcc 
~.dmittisse elementos formaes do pensnmeuto, 
existentes á priori na iatelligcncia e 1w.; 
causas, e repuwndo as idéas como fórmss l•l · 
gicas. Dos discípulos de Aristoteles, sahit·am 
os no111inalistas, conceptualistns e r.c~lista>, 
sustentando os nomin~listns- qM as ide3s 
erão puros nomes, Observoi que .-\.ristoLele:: 
estava de accôrdo com Platão, considerando a 
m~tcria como eterm. 

Yc-se que na lição tomatln houve lactln~s c 
alteração : Ari:Stot~les não 6 nomin;~lis ta I>Uro, 
foram alguns de seus discípulo> que eslube!e
ceram o nominnlismo. 

Ka linba M,• dn Eção impr,,n,;a duve-s0 !~1· 
-Espiritistas- em vez de .E:opir·ittwlistas-. 

Antes tia pJl~vra- posith·ismo - na Iinll~ 
~õ·, a lição omitte o que d is>e em resumo 
sobre a doutrina desta escola ~ respeito das 
idéns. 

Disse que a philo>oJ~bi~ positivista con~idc
ravo o pensamento como movimento do cere
!Jro, sendo uma funcêffO cerebral, assim como 
o sentimento c a vontade. Segundo Comte, 
nada existe no pensamento qua -não proceda 
da scnsaçiia, salva ~ fórma que é proprb da 
io.tclligencia; a. concepção mental para elie é 
rehltiva no sujeito, objecto e meio em que s~ 
acha o cerebro. A idéa de jnsticn é para Com ta 
abstracta tendo por elementos a utilidada e · 
symputhiu harmonisadas, de sorte que· é rela
tivn e. procede da experiencia- · Parn Com!!! 
não ha idéas innatas. Depois destas rapidas. 
observações foi que fiz outras considera~õ'es 
que constam _da lição impre~sa e q11e- foram 
mal apprehendidbs .. 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 3010112015 09:28· Página 49 ae 76 

-4-
Nas linhas 55• a l:íll" da lição está: a individualisa de sorte que a experiencia é 
• o positivismo é uma d~s cousas que an- feira em corpos com materia e fórma. Deus 

dam espantando a todo o mundo ; positivismo creou a ruateria primitiva e todas as fórmas 
não tem nada de novo si não o nome, não é subs\anciaes. Só Deus podia ver a ma teria . 
senão o pedantismo .da fórma e audacia das prima. Como nos corpos creados ha transfor
conclusões ; mas, no fundo o positivismo é a mações verificadas pela observação dos phe
final de contas Bacon e Aristoteles com suas nomenos natnraes, eu comprellendia que 
variantes.• Darwin e os seus sectarios ~dmlttlssem por 

Este período foi escripto sem gramrnatica e hypothese a cornbinnção dos elementos pri
confusamente reproduztu o que disse. Em mitivos da materia para explicar a creação, 
substancia o que annunciei na prelecção foi fazendo uma inducçtto conject~ral. Esta ily
que a propaganda da philosophia positivista pothese, porém, é arbitraria. As sciencias 
entre nós já cstav:! espant:lndo a todo o mun- naturaes admittem muiiOS corpos simples ou 
do e despertando nos jovens algum enthu • elementares, sendo uns ponderaveis e ou
s-iasmo ; que n5o tinha razão de ser porque o tros imponderaveis. Os imponderaveis são o 
methodo positivista era no fundo o methodo calorico, a luz, o. fluido electrico e o msgo.e
íundado por Aristoteles e organí1.ado systemn- tico. Os ponderaveis em metallicos e nfio me
ticamente por Bacon - e as idéas, que se di· tallicos.- Affirmam taes scienciDs que os cor
zía!o noya~, formulada.s pela phil?.•o_phia posi· pos com postos suo formados _pelo cornbiriaç~o 
ti VIsta so ttnharn n novtd~de da forma que emt edos lementos ou corpos simples ; mas nao 
pedaotesca c 3 a11dacia dos conc!nsõe>. explic:~m como se formam os elementos pri-
~os linhas 59• n GO• ttSi os senhores forem rnitivos dn mataria. Os seres orgonicos di

tambem a Darwin, Limé e outros ochar5o a videm-se em vegetaes e :mimacs. 
mesm~ coum ~ - N· 1· h -o• 80' ·t· · ' ~ d • · O qne expendi foi que a theoria da geracão r .3: LU as 1 a e~ a · <_ :seoun o n.s ·~t-
espontanea d~ m~teria e de suas evoluções I encl~> ?aturaes está hoje ~en!icndo q)le ent,e 
' ucce'·iva· de•cnvolvida· por D3rWin Littré' o anm~al, ~ yeg:etal e _o mmeral hq dltf~r~nça • ·, , ' ·. '• ' I essencml · Jamats o mmerai podera exhtb1r as 
e outros, tambe~n 11 ~10 ~ro nova P?rque teve 0 condições' que formam o typo dos animaes e 
seu ber<'o na phtloso_elua dn Grecto. I . , · · 1 · 

Nas i(nbns 6(1,~ a 65> est:\: ;cPela doutrino dtl vegetae, ; o ~~ po e essencta ~ conseglllnte-
Littré e outros, 0 mundo se forma pela evo- 1 mente era preciso que no_s ~~~rcsentasse~ tres 
Jrrção snecessivo e trnnsformnçõe,; de grandes i germens- o_ germe~ prtmlhVo do ~mrnal~..o . 
materincs vrimitivos .. 0 que disse foi que I do v~g.etal e o do mtneral, porque a evo!uçao. 
pela doutnn~ de Darwin, que Littr<í aceita. suce.stva ~os seres! a. dnr-~e. como d1zem , 
com restrições e outros inteiramente' o I como DOder~~lll explicar a dt!T~r~oça funda
mundo se rórma pela evolução. E' sabido que 1 mental dessas tres _grandes sértes de ser ? 
Lillré assim corno t;omte não admitte 3 the- Elles, porém2 nado tem c?nse~utdo, au~n.zes 
oria do transformismo dos seres; elles admit- nns cooclusoes . podem lll ~d.tr ?S _espmtos. 
tem a lei da evolução da materia mas dizem fracos e_pa~vos, mas os esptnlOs_m_d.•godores 
que a philosophia positivista,_ na verificação le~do Llttre e os audaze~ matertahstas alle
dessD lei, pára ante a questão da origem dd maes contemporaneos nao podem abalar:se 
rnateria, pois que esta qllestão e a da origem porque vêem. que, ~pezar de ~~_as prete_nçoes 
das especies dos seres não têm testemunhos temerar1as, amda nap consegUir!tO explicar o 
possíveis. Ha, porém, positivistas transfor~ c~mo d~ssas evoluçoes snceesstV3S " O que 
mistas absolutos como Spencer e outros que d!sse fo1 que todo o ser creado tem mat~r1a e 
a11irmam que · por evolução os atamos fizeram fomw. e que a fó~m~ colloc~ n matena no 
01 corpos celestes, que 0~ mineraes são tr~ns· genero e na espec1e, que a fo.rma do _ _v~etal 
formações da ma teria solar; que os seres e a. do anima. eram . na es>enclo. dt~tmctas 
organ icos inferiores são transformações dos ossi~ ~m~ sua materta, e q~e os mmeraes 
mineraes; que os seres organieos superiores se dtstmguiam !ambem essencial~ente do~ ve
são transformações das forças vitaes infe- g~taes e dos ~mmaes . Os seres !Dorg~nwo_s, 
riores. • · nao _tendo _v1da, de sua t~ansf0rmaçao n~o Nas linhas 65& a 70• diz-se: «Estudada a pod1am sahtr os seres organ!COs,_ os qua.es _VI· 
ma teria puramente em si eu comprehendo que vem ~ que os vegetaes, t~ndo vuta ma•s !m. 
e!les· possam chegar ao approximar-se da ex· perfetta do que a dos am!llaes, não podtam 
plicação da formação do mundo material por por transformação prodw:tr a vlda ammal. 
essa Córma - isto é - que houvesse germens Segundo as sciencias natunes os seres inor
primitivos ; ·mas a histeria natural apresenta ganicos são de ma teria inerte e esteril e por
nrimeiro ·a existencia da materia organica e tanto não póde sua evolução proauzir o ve· 
Inorganica e apresenta ó mundo dividido na getal. Nos seres organicos hn diversasclasses
granae classe ··de aoiaíaes, vegetaes e mi· que formam uma escala de seres imperfeitos 
ner.aes. " - sendo o homem o menos imperfeito : mas 

Este periodo roi urna inversão confusa da entre os generos e as especies dos ·seres or· 
prelecção. Foi dito_ que, esUJ.dados os corpos, ganicos ha distiucções -~nei~es que obstam 
fazendo-se abstracção de sua (ónna, que é que uns sejão evoluções dos· outros. A idéa . 
íntangivel, ·ou estudada só a par te material ue geração obsta, que os seres inferiores possam 
dos corpos ou a materia tAD.givel-não se po- gerar ·os superiores ·porque a gera~a . é a 
dia verificar a materia prima pelo ·methodo fórma saperlor passando <a uma ilitertor para 
experimental. A fórma especifica n ma teria ·e elevai-a. 
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lú3 diversas especies de seres foram ereadas duaes se formaram as diversas especies -de 

por Deus dando-lhes as condições naturaes animaes até desenvolver-se o m~caeo, do qud 
de sua rcproducção. sahiu o homem. 

A corrupção dos seres ou sua morte é a Nas linhas 85• a 89• : • Vejam pois os senha-
alteração de uma fórma superior para trans- res as Escripturas Sagradas dizem que a agua 
formar-se em uma inferior. · é a mãi da natureza. Estes materialist~s che-

Sendo o principio vit3l dos animaes e vege- garam portanto ao ponto primitivo da Es· 
taes distincto, sendo sua organização diversa criptura Sagrada· ; está rEvelado que todos 
essencialmente e sendo profunda a differença somos filhos d'agua, est:i escripto nos livros 
entre os mineraes e os seres organicos, niio sagrados, lá os senhores acharão numerosO$ 
era admissivel a explicação de sua formaç5o textos e dahi vem a illlportancía da agua nas 
pela geração espontanea e evoluções succes- ceremonias do christianismo.» 
sivas. Sendo, pois,diversos os typo_s do> seres, Foi di lo por mim que alguns philosophos da 
sendo os germens de sua existencia ou de sua -Grecia admittiam que 3 agun era o elemento 
-vida diversos, n"o podia admitlir que os mine- primitivo da ma teria e que os ijldlosophos 
raes gerassem os vegBtacs e este;; as animacs. materinjístas :;ctuaes consideravam a agua 
Sendo dislíncta a gel-ação dos seres de sua como o meio no qual nasceu espontaneamente 
corrupção ou morte, não se pódc admittir a o animacu[odoode !lt'Ocedem todos os ~nimaes. 
theoria. do transro1·mi3mo que nflnal conrunde Reoellindo a escola positivista e transrormista 
o ser e a vida com sua corrnpc3o ou morte. as ficções t!ieolo.fJÜX1s e a autoridade da reve
A lição impressa resumiu o CJUé e~puz c o fez !ação o dos livras Eagradoo do chl'istinnismo, 
confusa e contradictorbmcnle. entretanto- sustentando que a \err~. os ,-e-

Nas linl1as 80• a 82• está: • A passagem do getaes e anitnaes, snhiral\1 da a~ua -confir
macaco para c homem, que é uma da~ gr.1u- tmrMl a ordem da creaçiio n~rrada no Genesis. 
des descobertas do progresso moderno, elles Segundo a Escriptura S~grad:~, creou Deus 
não consegu1riio explic~r; dão o uorne do o céo e a tena pela sun palavra; fez a lm, o 
macaco primitivu; como Auão primitivo, dos sol, a lua, as estre!las," terrn e o que nella >e 
netos e bi>netos dos macacos, m"s nfio expli- contém. A luz, seg-u11do a BilJlía, foi crcad~ 
caram.:o O que disse foi o seguinte: antes doso: e das estrellas e a terra s:1hiu das 

O transformismo do macaco·em homem, que aguas. . 
é uma das pretendidas descobertns tlo pro- Diz a Bihlia- «Terra autem erat inonis et 
gresso moderno, n5o é verdade demonstrada vacua et tenebrm erant super faciem ailyssi; 
IJelas sciencias naturae,;. Os transfurmistas et Spiritus Dei ferebatur super aquas. •
dogmaticoR n5o •e julgam descendentes de O espírito de Deus pairava sobre as 3gu~s para 
Adão, segundo a crença dos christãos, mas do crear a terra; o Espírito de Deus commu· 
macaco m~is p~rfeito cuj~ gencalo~ia desen- nicava ãs aguas a fecundidade p3ra dellas 
volvem.Ernbora procurem explicar essa trans- sahir a terra e as creataras que nella se · 
formação n5o exhibem provas convincentes contém; o Espírito de Deus, untdo ás aguas 
nem mesmo dentro do dominio das sciencias da crea~o, fecundou -as, sahindo cr0ad~ a 
na\urnes. terra cap3z de produzir as plantas e 95 

Segundo as sciencias naturaes o homem animaes. · 
fôrma a classe superior dos seres organicos- Os materealistas, pois, fornaram a respeito 
<>enero humano ou reino hominal-em vistri conclusões que estão de accôrdo com a Biblia 
<la perfei~.flo do systema vertebral, do systema que ensina que a agua é a m5i da terra e das 
cutnneo, da voz e das mãos-e por conter o creaturas terrestres. 
seu organismo um principio universal de vida No christianismo ha o sacramento do ba
e de organização. Em sua naturez~ psycolo- ptismo, do qual é maleria a agua nQtaral e no 
gica u homem e um ser livre, racional e per- formularia do baptismo e em diversos te1:tos 
fective I. Considerado o homem na sociedade da -· Escriptura sagrada se diz que a ag·ua fe
além de livre, racional e perfectivel, é soda! cundou a terra e e sua mãi. 
e religioso e por isso pessoa moral e jurídica. Na lição, lillbas 89 a 90: "Os tel:tos dizem 
O macaco é um animal bruto. Não pôde, p(lis que a agua é a mãi da natureza, o principio 
o homem delle descBnder. Além ·disso é facto gerador iln- materia. O qu.e disse foi que a 
historico qu.e a especie humana descende de Escriptlira Sagrada ensinava que a terra foi 
Adão, creado por Deus e á sua imagem. extrahida das aguas por J;>en.s e, que fC{;undada 

Nas linb~s 82• a ss~ da lição : «Dizem que o a 1erra pela agua, .foram creadas as plantas e 
mundo primiiivo sahiu de uma grande massa os animaes, ·podendo·se dizer que o principio 
áquosa ; notem bem, confessam o ponto de gerador da. ma teria -vegetal e animal ou d2 
partida,explieam que os taes germens de vida materia org3Ilica era a agua. 
dos seres organieos sahiram de uma ma~sa Nas linhas 9() e 91. disse: < Temos, portanto, 
aquosa. "Eu disse qo.e os D)aterialistas trnns- qne ·os grandes demolidores dos livros sagra• 
formistas aili.rmam que os elementos primitivos dos confessam esta :verdade qúe·. nós .·os catbo
da matiria se combinavam para formar os licos recebemos em nossas investigações pela 
compostos naturaes 

1
. que desta. eombinat;ão fé • ~ Deve-se ler : Temos poi~veriJicado que 

sahlram os corpos ce esles,a terra e -os corPQs onnaterialistas, demolidores, dos livros sa~a
que ella encerra ; que a terra sahiu das agnas. dos, confessam verdades que -nós os eathollcos 
e'todos os -animaes ·procedem ·da ·cobra d'agua aprendemos nos ditosliv.ros e em que cremos. 
verde, animalculo que 'Se -desenvolve :nos Nas 'linhas 9! :a.9!1 ,eatá:-< A,agna é.a).mãe 
charcos. Desse animal cu! o pore evoluções 'gra-; da uatureu, segnndo,Littrê e outros. :~'Deve 
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ler-se: Llttré e outros materialistas dizem que 
n 11gua é a mãi d3 natureut terrestre. 

Nas linhas 9~ a 94. está : « O tal germen da 
vida, o tal atomo, o tal principio que por suas 
evoluções produziu o macaco e do qual nós 
sahimos, era substancia gelatinosa, desta sub
stancia gelatinosa sahiu o principio substan
cia, toda a vida or~auica. ~ Deve ler-se. : Se
gundo os m~terialist3s moilernos o germen 
da vida aniu1al é uma substaneia s:elaliuosa 
que. se fórmn espontaneamente nos charcos. 

Nas linhas 9~ a 99 lê-se : c B~n1 - pergun
temos a estes sujeitos quando viram estas sub
stancias. Elles dizem que pelo estudo da 
zoologia, pelo e~tudo das camadas da terra 
puderam descobrir as evoluções primilivas do 
globo e calcular os seculo:;, c foram a!Ji achar 
gm iiv~rsos corpo~ seculares, c foram conce
lJendo per hypotl\eses a escab de transfor- · 
maçõe>, até que llOI' hypothes~ cheg·nram a 
ver a substancia gel~tinosa. , Deve ler-so : 
Quando c cvmo vir8lll o~ matcdalislas ess~ 
substaneia gelatinosa? Dizem elles quo pelo 
estudo da biologia, pela experlencia dos phe
nomcnos biologicos formaram inducçõcs qne 
os levarum a concluir qual a natureza do ani· 
mado, c do germen vegetal. Pdn observação 
verificaram que o desenvolvimento dos seres 
orgaukos ~ :primilivamento· central, sendo 
sua fórma Jll'imith•a du vida um sncco esphe
rico cheio de liq nido de ma teria or;;mlica; 
que o gcrmeu da Yid(l humana não differe do 
genuen da vida animal e do germen tla vida 
\'egetal. 

l'ela ditl'urenca da vida, pel ~ diver >i tlmlc do 
organismo e da-s funccões tlí:cram ~s classifi · 
caC(ies botauicns e zooh1gicas e de modo ger~l 
e."jJoem as evolu~ões. Alas o5o fizeram ai~da 
uma ~>cala g-radunl de todas as t~·ans rormaç<.'eS 
ua mntcrb ilJ:Ítll_itiva ató cJ!egar ao l19mem.._a 
que sih> o1J ri:;ado; pe.lo metho:lo cxpc:·imcn túl 
<JUC wgucm. · 

:-la co~mologia cllcs tlcllllcm o Co:;mos, a 
sua forma.!_!fal, e expocm os scculos numerosos 
ll3Tll se constituir o mundo celeste e terrestre ; 
mus não ~pr~scnlam uma escala de transror
m~çõe.; da matcri:t prima, comprellendcndo 
todos os composto>, desde o; m~is imperC~i tos 
aos mais perfeitos ; não estão do accôrdo sobre 
a natureza da ma leria prima, uem a definiram 
elo modo uni forme. 

O transrormismo a\.Jsoluto 6, portaoto, um 
complexo de h)'potheses . 

Nas linhas 99 a !Oi está.: c Ora, são estes 
homens hypotheticos que se _jul7am com di
reito de chomar todo o mundo ae ignorante, 
sceptico falso, fraco, e elles espiritos fortes, 
com estas e outras estra vogancias ,. - Deve 
ler-se: Os homens que professaut uma sciencia 
toda bypothetica julgam-se, entretanto, au
torizados a proclamar que os que não adoptam 
sn~s idéas, sobretudo os catholicos, são igno
rantes e espíritos fracos, inculcando-se como 
~.spiritos fortes, ·porque enuaci~m- estrava
gancins contrar ias á tradição uni\' ersal, á~ 
crenças do genero humano. 
. Nas linhas l.Ol a-103 está : " De sorte que, 

afinal de contas, esta doutrina não passa de 
uma bypotbese ; a substaucia primitiva que 

sahiu, do meio d:. agua é hypothese, a conver
são do macaco em homem é outra hypothese. 

O materialismo transformista definitiva
mente é um systema de hypotheses ; o germen 
da vida organica, formando-se espontanea
mente na a~ua primitivamente, assim como 
a ev.olução ao macaco para o homem, são. hy
pothese~ e não verdades experimentaes de · 
monstradas . 

A licão, desde a lioha 1.03 até a linha UO, 
está exacta, devendo apenas modificar-se, di· 
zendo-se : não podem, pois, tirar a conclusão 
de ser o homem evolução do macaco, porque 
não n demonstraram experimentalmente. 

Das linha UO a U5, to lição, deve-se apenas 
modifi car a linha U•, dizendo-se : era preciso 
que demonstrassem que a divisão (jUe faz a 
1-{istoria Natural e!ll.r~ os reinos mineral, ve
getal e animah1ã0 assenta ua di fl'erenç~ es
sencial desses seres. 

Nas linhas !16 n 1.22 deve ler-se o seguinte: 
Demonstr~ram ell<ls qual a natureza da m~
teria prima? Demonstraram i.l ual a ma teria 
prima do mineral ' Ex:plicndn ~ formnçEo do 
mine r~ ! e suas diversas t ransf.Jrmnçües - in
dicaram qual o Jllíneral que tran;;formou-se 
em vegetal ? Determinada a ma teria pt·ima do 
vegetal c explicndas suas divers~s tron~formo
çõ<?s-qual o vegetal que tornou-se animal? 
Determiu~da a mutcria prilua animal , qunes 
snas transrormaçücs até chegar ~o macaco ' 
Qu~udo e como o macaco se con..,ertcu em ho
mem? 

Nas I inhas i 22 a :123 de~·e ler-se: Si a es.cola 
trnnsformista fizesse tacs demom tt·a~õcs, teria 
o direito á nossa 3dhesão. 

Nas linhas i23 a i2ü lcin-sc: Mas dizer q ttc 
a terra foi g-erada espontllDC~mente pela .~gn~; 
que nesta agua gerou-se n mnt(•t'l3 ge l~ ttnosn , 
que. ~ o princi pio vital animnL c ' !:te (~s tc ger
men transformou-se graau:tlmcntc om direr
sos nnlmaes, alé produzir o m~c,co, e que 
c.ste tr~nsformou-se em homem, é zomb~t· do 
bom senso da humanidade c re\'Oltar-se conll·,, 
a trndiç"o nniversul do gencro ! t u tn~no. 

N;•s liu!Jns t:w· a 1.27 deve lcr-.<c : Esta ~s
cola, qoe acnbo de descrever. é ü mote1·lalismo 
lransformista moderno. Leiam os ;)rs. Littré. 
Spencer e outros, que h~o de Yerificar a ver : 
da de desta exposição . . · 

,Nas linh<•S i28 a 119 de~·e ler-se: Litlré e 
Com te não são tr:J.nsfurmis~s nbsolutos ; St>en
cer é \rnnsfurmista materialist~ absoluto. Os 
primeims aceitam n lei da evoluç:io, mas pa
ram ante a questiio da origem das causas e 
reconhecem que a trausfor ma cão do macaco 
em bomem é pura hypo1hesc; õ segundo sus
tenla a. evolução e transfCirmismo desde a ori
gem do mundo até á formacão do homem. 

Nas linll:ts i~9 n l 31 deve ler· se : A escob 
transformista materialista não é inven_ção do 
positivismo. Os pbilosopbos da Greei3 dispu
taram sobre a materia prima de que se ror
mnv:~ o mundo-dizendo uns que .roi 3 agua, .. 
outros o fogo, outros o ar,. outros a terra, .. 
outros, finalmente, que estes quatro elementos 
eram primitivos e _que se combinaram para 
formar os corpos. · 
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Leucippo, Epicuro e Democrito sustentaram :Em vista das consiÚrações expostas, a lição 

que a origem da mnteria eram a tomos multi pios CJUe professei é ~ seguinte: 
que se combinavam pela attracção e repulsão No § :1.9 o nosso compendio affirma p&rante 
para formar os corpos. Aristoteles sustentou a philosophi~ do direito que a ju~tiça ê idéu 
que a materia era eterna e simples primitfva- innata e'na parte final do paragrapho estabelece 
mente. diiferença entre o direito natural e o direito 

J\lodernamente Descartes sustentou que a posttivo, dizendo que o direito civil, na lin
materia prima era uni c a e simples e que sabia guagem moderna,. é chamado direito positivo 
de Deus corno um turbi!hilo ou ma teria subtil. em ontithese ao "direito natural. O direito é 

Leibnitz offi:rrnon que Deus creou substancias positivo, porque funda-se na lei, r sla belecida 
e forçns !lrimitívos chamadas monadas que pela autoridade public.1 ; o direito é natur&l, 
formarnrn o mundo. porque funda-se na natureza humana. 

A philosopllia christã sustenta que Deus No titulo i• eap. i• do Compendio fi7. lar~as 
creou o mundo e todas as cousas pela sna Om· considerações sobre a justiça; uo estudo iios 
uipotencia e que deu ás cre~tnras o poder da ~§I~.:!~, i6, i7 e 18 analysei o direito natural 
geração. e civil e determinei suas dilferençns ; ante· 

O E~piritismo, que é lambem um sy,;tema riormente expendi vastas considerações sobre 
que actualrnente se trata de propagar entre a justiça e refutei o systema philosopllico sobre 
uôs, tem seu J;Cnuen na theorta da transmi- as ídéas innatas. Conhecendo já os senhores a 
>tração e mNamorplloses de· philasopbia da a differença entre o direito natural e o civil, 
lndía, na theoria da metempsychose de Pytha- n~o só em philosophia do direito como tambem 
gor~s o Plntiío, c na desvirtua~ã() do ensino em direito romano, c não havendo esgotado o 
christão sobre os espíritos. · estudo da justiça comtl idéa innata, versará 

;ias linlluõ l3l a l.3~ leia-se: O espiritismo, o estudo deste paragrapho sómente sobre os 
como systcmu moderno, desvirttut a doutrina princípios de jmti~a in natos á razão, segundo 
chri:;tii que ~dmitte a intervenção dos bons e o Compendio. 
mJus espíritos nos negocios deste mundo e Insisto no estudo deste ponto porque pro
tem·se convertido em meio de propaganda fesso a pllilosphla ctlristã, que não é fructo 
anti-cht·istii, socialista e r.ommunista. do t~rnpo corrente, e é auMhemntisada pelos 

Nas linl!as i3fl a 138 devia e•tar o seguinte: e>piritos chamados fortes· neste se(:nlo. En 
Lendo-se os jornues da Europa e Estados- pertenço uos espíritos chamados fracos, e 
.Unidos sobre as sessões dos espiritistas, verifi- ostnndo convencido da verdade da doutrina 
cam-so muitos casos de propaganda dissimu- caLholica, não perco qualquer orcasião oppor
lada,:ora de socialismo, ora de communismo, tnna de a expender para salvar o~ esl>iritos 
ora contra os dogmas do cbristianisnJO, ora de que ninda não se deixaram arr.,sLar pela 
m~terialismo-sendo um instrumento de que torrente das idéas mnt~rialistas dn sccnlo. 
se tem servi•lo n .Socied~de Intemacionar, r1ue Conhecem os senhores a histeria ua philoso . 
.\ :• instituição mai~ perigosa do secul~. phia e têm noticia da famosa questão da 

Linhas 138 ~ ~39-Temos, etc., dev~ ris- origenl da~ idê~s.Oesde Platão sustentáramos 
c~r-se. espirilualis~as que as idéas eríio ínnatas como 

Linha 147 deve ler-se: Afasto-me de Cous!n meio de solva,ão do materialismo c do scepti-
<]ffi diversos ponros e na p11ilc.sophia da his- cismo. , 
torio. Sobre o systema das idéas innatas ba as 

Na linha iaíl deve ler-se: A philosophia doutrinas de Platão, de Descartes, de Leibnitz, 
c.atholiC:J é racionalista

1 
mas dentro de certos e do systema racionalista eccletico moderno, 

limites; não :1dmittc ideos innatns, mas admit- o qual aceitou o fundo das doutrinas ante
te conhecimen·ros primarins rel'eladtlS por riores, fazendo algumas modillc3ções quanto 
Deus e transmittiQos pela tJ•ndiç5o, os quaes á fórma e desenv0lvimento. 
~iio a hnse das idéas que ~;io formadas p~la Não pe1'tenço á nenhuma dessns escolas ; 
razão buman:t. Jlrofesso a philosophia d~s padres da Igreja 

S. Thom~z distingue os conhecimentos na· Chri>tão;sigo a philosophia de Santo Agostinho 
turaes dos sobrenilturaes, e os conllecimentos e de S. Tàom~z, desenvolvida pcios seus 
nuturacs revelados dos conhecimentos natu- representantes modernos como Ventura e 
raes formados pela raziío. outros, a qual não ~dmitte ldéas innatas, poi~ ·· 

O ponto de partido do pbilo~ophia christü é que são formadas pela .actividade intelle·~tual 
a ré nas tradições da humanidade, scrvindo.se do homem. . ' 
da razuo natural par~ demons(rar a verdade; Segundo a pl!ilosopbia cllrist1i a alma e 
sua base ~a revelação, feita por Deus á hu- corpo do homem formam união substancial-o 
manidade, dos conhecimentos primorios, c que é lt~mbem dogma da religiãt~ catholica, 
perpetn~da pela tradição-mas a razão de- apostolica, romana. Ha conhecimentos de 
monstra ~s verdades naturaea reveladas e as ordem physica e de ordem espiritual, parti
applica.-Não é, pois, S. Thomaz contrario á curares, geraes abstractos, universaes racionaes 
razão, visto que justifica a fé com argumeil· absolo.tos. 
tos philosophtcos e demonstra que o christia- A!lcnta a união da alma e do corpo humano, 
nismo é racional. Quem disser o contrario não os conhecimemos universaes· racionaes ab~o
leu ou nao comprebendeu S. Thomaz. lutos são formados pela razão do homem, por 

O syllabns· cilndemna o racionalismo ab>o- occasião das imagens das cousas, effeitos das 
luto e o moderado, e a theoria das idéas . sensações, ~endo a nctividade intellectun I 
innatas. despert3da pela sensação e a razão humana 
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illuminada por Deus. Os phanuumas são con- modificou a theoria das idéas de AristoiOles 
dição. das idéas, mas·não são a. causa; a razão por9uanto di~tinsue as idéas abstraetas gerae:i 
humana ensinada pelos sentidos-e.pelareve· das tdéas untversaes e. ambas dos eonheci
Jação das verdades por Deus feita, ê a causa o;tentos partic)4ares, e os conhecimentos phy
e1Deiente immediata das idéas-sendo Deus a stcos dos espmto:aes. 
causa· remota. SegundoS. Thomaz o conhecimento pb.ysico 

A justiça pôde ser particnlar, abstracta e ou sensível é particular, e o conhecimento 
absoluta. A justiça absoluta -como idéa- é espiritual é p~rticul~r. geral ou. universal. 
universal, racional absoluta, e é attributo de Elle denomina idéa só o conhecimeniO ~eral 
Deus' Deus tem a idéa de justiça absoluta; a ou universal . A idéa, conforme o seu systema 
razão do homem concebe lambem a idéa de ~e fôrmn por abstracçã?, que é inducção dOs 
justiça nbso1nt4. conhecimentos sensíveis, os quaes são causas 

As idéas nbsolntas formadas pela razão hu- moteriDes e oecasionaes da idéa, sendo a causa 
mana são reflexos da razão de Deus, de sorte effi.cieme a activi'dade intellectual !lluminada 
gne nesta.ha ideas absolutas. A. verdade abso· por Deus. Neste casocbarua-se idéa abstracta 
luta é qualidade de Deils. . A idéa universal é formada pela razão hu: 

Atnrmando-se uma idéa absoluta na r3z.ão · d d h · · 
do homem tem-se' afiirmado que ella existe n~ ntan_a,parttn ° 0 con ecJntentoespirit:tal pri-mano revelado por Deus e trausmittido pela 
razão de Deus Lambem. e gue é verdade abso- lrndicção juntando as ideas abstrnctas. As 
lut3, objcciO da idéa absoluta, é attributo de idéas abstractas são empíricas, mas as· univer
Deu~. saes são racionaes. -As verdades natnraes pri-

Sendo a justiça absoluta idéa absoluta, marias da ordem physica, intellectnal e moral 
existe perfeita n~ razão de Deus e sendo • 1 d D h 
verdade absolntn é attributQ do ser infinito. 'oram reve a as por eus ao amem. 
Deus é o ser supremo. Segundo S. Thom8.t as ideas nniversaes ou 

A verdade e,.;iste independente do espirilo racionacs se formam por &ddie{'1io das idéas 
humano que a conhece; é melapb.y>ica, pby- :obstrnctas aos conhecimentos primarios reve
sica,. logiea, mor3l, natur~l . e sobrenatural. E' lados ; é condição das idéas abstractas o co
a verdade objectiva ; a evidencia é a luz da nhecimento sensível anterior ; ~ condição da 
verdade que se reflecte no espírito humano ; idéa universal o co.nhecimento primaria reve· 
o conhecimento é subjectivo. . . ·lado e a idéa abstracta ~nteriores. As idéas de 

Bonald sustenta que o espírito humano é Deus são a.ttributos do Ser InfiniiO ; as idéas 
passivo na formação da~ idêas primarias, rece- do homem são effeitos de sua activilillde int!l· · 
bendo-as feitas por Deus que as guva na alma leotual nos termos expos~~- As verd~des, 
ltum~na . Não é aceitavel esta doutrina porque ohjectos das idéa~, tem realidade objectiva. 
cas idé~s são rorm~das pela actividade inteliec- A doutrina de Platão sobr~ a realidade das 
tual do homem. idéas como subslaneias é refuwda por S. Tbo-

Segundo Platão as "idéas existem ab-ete1w- m;~z, e é geralmente rejeitada pela philosopliia 
são o typo das tousas, são ionatas o.substancias moderna. E', .porém, certo que as idéas de 
deriVadMS. de Deus. Deus são a r~zão eterna-de todns as oou5as, é 

Aristoteles . concebeu as ldéns como fórmas assim a razão de ser ou causa remota das con
da materia, c.omo concepções geraes induzi- cepçoos humanas. .. · ,. · . 
das dos conhecimentos sensíveis, e admillin no· Platão dava ao mundo Ires cu mas - Deus, 
espírito humano categoria ou elementos for- a ma teria e ns idéns; segundo este notavel 

· mae$ do pensamento, existindo à ·priori na philosorJho Deus tirou o.mundo das· idéas e da 
intelllgencia e nas cousas. Seguudo Aristote:~s materia sendo amb:ts eternas e sendo ns idéas 

· ba no espirito humano babitos naturaes de subst:mcias distinct.ns de [leus. Est:• tbeoria 
que só tem consclencia quando faz applicação não é aceit~ hoje pela philosopbia nem a de 
aos. casos particulares. Aristoteles, que s ustentav~ domrin3 .opposta á 

Esses habitos naturaes [ormam as idéas as de Platão, pois que affirmav~ que todo o co
qnaes não são innatas, nem \ypo das cousas nhecimento provinha da experieneia .com 
para ArisiOteles·. . excepção dos elemen10s formaes do pensa· 

Ha, pois, opposição entre Plat.ào o ArisiOte- mento que existiam -nelle e nas cousas . Da 
les sobre as ideas: · · doutrina de Aristoteles sabiram os svstemas 

Não aceito nenhuma de suas doutrinas de nominalistas, conceptualisU:Is ere~Jisios . 
modo pleno e exclusivo. . Aristoteles e Platão, apezar de· divergentes 

A ·pbiiosophia chrístã adoptou o meio termo sobre a origem das idéa~ e .do ntethodo, t>.sta
entre as doutrinas de Platão e de Aristoleles, vam de aecõrdo· considerando a moteria como 
sob certos pontos de vista...,..pois que S. Thomaz· eterna. A phllosopbia christã . não 3dmitte 
modificou ~es doutrinas em vista dos principias que a ma teria seja eterna, pois que i oi creada 
dochristianismo e rejeitou de nmbas o queha- por Deus. E', pois, cer.to que o pantbaismo 
via de exclusivo e suas tendenci~s pantlleistas, materialista tem elementos na pbilosopbin de 
isto é, o pantbeismo espiritualista de Pia~ e Aristote!es e que o pantbeismo espiritualista 
o pantbeismo materialista de Ari~toteles . tem sua origem na philosophia de Platão. 

S •. Thomaz en·aina que em Deus-.-ha idéas A eternidade d~ mataria que tanto bárnlho 
que são o _typo, a·. fôrma exemplar e a razão I faz na Allemanba, França e IngMerra, pre• 
~terna das ccusas-mas snstenta que taes sentemente, assim como o espiritismo, que 
1déas não ~ão sllbstancias, sendo attnbuiOs:de tambem· hoje está em ·discussão,' têm suu 
Deus ; rejeiiOU :15 . idéas innatas ue Plat~o e raizes 11a philosophia da Greeia, sendo. taes 
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doutrinas antigas restauradas co'\n roupagem C?mo nos corpos creados hac transformações 
moderna e com o pedantismo do secu\o. vertficndas pela cx.periencio, eu comprehendo 

.. A phi!osopllia·positivista considera o pensa- q~e parwin admiuisse a hypotbesc da com
menta como movimento do cercbro, como 1>1naçao ~os elementos primitivos da matcria 
funcçlio cerebral; nssim CIJmo são funcções p~ra expliCai' a creaçilo do mundo por induc
cere[)raes o sentimento c a vontade. çao da:; trausrormações verilicadas. Semc-

Scgundo Comte nada e:tistc no pensamento lhante hypothese é arbitraria. 
que nlío proceda da sensação, salva a fórma As sci~ncias · naturaes ndmitlem muitos 
que é propria da intellig-enda. Para alie n corpos Sl~lli>las é elemcut~res, sendo uns 
concepção mental é relativa ao sujeito, objetto ponde~avc1s e outros imponderaveis. 
e no meio em que se aelw o cerebro. Qs tmpondet'av~is, s'lo o calorico, a luz. 0 

A i dê a de i usti~a, segundo Coro te, é ;,lls- fl_uzdo elec!rico e o_ magnetico. Os pondcl'~Yeis · 
tr~ct~ e tem por elementos a ulilidade e sym- sa? m~talheos o uao metullicos, Ensinam. toes 
pnttiü1 harrnonisadas; é relativa e experimen- sc1encws que os -COrpos compostos são for
t~l. Comte não admiltc idén,; innntas. m~dQs vela combinaç;io dos elementos ou 

A prora~:andn desw philosopbia jú Yai os- corpos simples; mas não explicam como se 
pautando a sociedade c despe.rtanilo nos jovens formam iJS elementos primitivos da materia. 
algum cntbusiasmo, que não tem rniío de ser, Os_ seres organicos dividem-se em vegetaes e 
porque o mathodo positivista é o fundado por amm~es. 
Aristole1es c organizado ~ystematieamente por ·Todo o ser crendo tem ?natcriCl e forma 
Bacon; c as illéas positivistas fJUC se apregoam a qual colloca a m:Heria no genero c ná 
como novas ><> tem a noYidnde do fórma pc- especie. A forma do 1'egetal e a forma 
danlosco c dns conclusões audociosns. do animal são na essencia distin,)tas, a>sim 

Assim lambem não é nova a lheoria dn como~ materia d_el\es diverge ~sscncialmenlo; 
geração exr.ont~nea da materin e d:1s suas e~-o- os mmeraes . d1stmguem-~e essencialmente 
luçues successivns deSl'nvolridns por Dnrwin, dos vegetaes e dos animaes. Não tendo vida 
Li\tré e nuLros, porque tem ~eu berço na os seres inorganicos, de sua transform~l\iíO 
philosophia da Grcdn. _N;io se põde negorquc não podiam sahir os seres organicos, ·os 
Liltré é sabia nas sciencias n~tnraes; ma$, quaes vivem. Os vegetaes, lendo vida mais 
salva a importandn do snas v~stas ob;;ervações imperfeita do que a dos animaes nã'J po•Ji~m 
sobre a natul'ezn, não prorcssou idéas non,s por transformação produsir os animaes. 
sobre' :1 geração expontanea da roateria, porque Os seres inorganicos são inertes e estereis 
tal lloutrina é a lheoria atomistic~ dos primi- por natureza; não pódem.pois,por transforma
tivos philo>ovlws d~ Grecia, que ensinavam ção e evolução produzir o vegetal. Nos seres 
que os atomos formavam o mundo [lOr suas organieos ba diversas classes que fo1·mam 
combiua\'Ões o cvolu~ões. uma escala de seres imperfeitos, sendo o ho-

Pela doutrina de D~rwin, aceita por Littr~. mem o menos imperfeito, mas cnlre os gene· 
com restricçõe$, c íuteiramente por outros, o ros e espeeies dos sere, organicos b~ distin
rnundo se formou IJela evolução succcssiva c ccõcs cssenciaes que obslllo que sejam uns evo· 
transformaoão de germens maleriaes primi- lut;ões d?s O'l~t·os.A idéa de geração obsta quo 
livos. os Sires mfenores (lossam gerar os superiores 

E' sabid1} que LiLtré c Comlc niio admittem porque 3 geracão é 0 fôrma superior passando 
a tlleoria do transformismo absoluto dos scr~s; para a inferior para eleva-la. 
:~ceitarn n lei da cvoluç5o da mnt~ria mas As di>ers~s especies de seres foram cre· 
recoub.ecom que a philosophia posiliYist:l na ados por Dem, dando-lhes as condições na tu· 
vcrifica\ão dessa lei Jl~rn anto a questão da racs de sua reproducção. ' 
origem do ma Leria, assim con1o perante a dn A corrup~iio dos seres ou sua morte é a 
origem d<1s e~pecies,porquenfio ho testemunhos alteração do uma fórma snperior para transfor
possiv-ds pa1·a solu~5o do toes 'JUes!üos. Ho, lllal'-se om outrA inferior. 
porém, positivistas transfol'miH:Is absolut,ls, Sondo o principio vital dos animaes c dos 
como ::>pencer. qucaOlrm~m que por creluçües "Vegetaes destincto~,- sendo sua organização 
os a tomo.> nzcrnro os corpos celestes; (/lle os es;;encinlmentc dii'L't-sn, sendo profund3 a di!Ie· 
mi11eraes s~o trausform>~('ues da zmtcri~ solar; J t.·nca entre os mineraes c os seres organicos, 
que os seres urg:lnicos inf~rior~s sjo trausfor-~- 11:io é adimiss1·eJ :1 esplicaçiio de s1z~ forma
macves dos mineraes; que os sems org-unicos rfio pela gcr~~~o espontanca e evoluções suc
sup~riores s5o trnnsformn~ões das rorç~s 'l"iLaes cessivas. Sendo, 1iois, diverso;; os typos dos 
inferiores_ · seres, ~cndo os genncns de sua ~x:istencia ou 
E~tudados os corpos: fazendo se ;1l1:;1rar.çãu vida diYer>o', não se póde adruittir que _os mi

<le su~ {6111!'1 qu~ c ·int~ngil:lll, segundo a nera~s gerassem os vegeta':s e estes os ammaes. 
pbilo~ophin christ~- ou· cstu,Jada a part~ Sendo dlslincta a geratao dos seres de sua 
m~terhd uos C(lrpo> ou ~ materia t:tLLgiYel, corrup~iio, não é admissivel o theoria do 
nüo se poilia verific~r n matcrio primiliYu ~elo transformismo absoluto q11e generalisa al!funs 
mrtltodo experimen1al. A fôrma e<peciflca a cnsos ~articnlares de transformação, ariHtra
materi:t e a indivi~ualisa ue sol·tc que a oxpe- ria mente, c- confunde ~ vida com a mo1'!e. 
riencin é feit:l em corpos com materia e fórma A trnnsformnçuo <lo mac.~co-: em homem 
-Deus creou a mote ri~ primitiva ~ todas as' 1 -que é um~ das pretendidas descobertas do 
fôrmas suustanci~es. Só Deus viu a materia I pro~resso mo~ern? - não é "l'erd;~de demous· 
primitirn. trad~ pdos sc1oncw;; 11"tura~s. 

v. v.-2 F 
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Os transformÍstas dogmalicos não se julgDm l No .Clmstianismo lia o sacramento do bap· · 

descendentes de Adão, segundo a crenç.a dos tismo, do qilal é ma teria a ag·WI natural, e no 
chri,:tãos, mas do macaco mais perfeito, cujn formularia do baptismo e em :diversos tel\105 
geoealogi~ desenvolvem. da Escriptura Sagrada se diz que a ~gua re-

Embora procurem cxpliCllr essa tr:msforma· cunda a terra e é sua mãi. · · 
ção não exibem provas convenientes, mesmo -~ terra foi extrabid~ das ngua5 por Deus, e, 
dentro do domínio das sc-iencias naturaes. fecundada a terra pelu agua, foram cread~s ns 

O homem faz parte da classe superior dos plant~s c os animncs, podendo-se dizer que o 
seres orgaoicos - gevoro humano ou reino principio gerador da maleria vegetal e annnal, 
llonlinal, etn v is la da perfeição do sy$t"ema ou d:t mMeria oq~aniCll, foi a agua. · 
vertebral, do sy:;tema cutaneo, dn voz e d~s Eshi, pois, vertllc3do que os materialista:;, 
m~os, e por conter o seu organismo um prin- demolidores dos li nos ~agrados, confessam, 
cipio universal de vida e de orgonisação. Em entretunto, verdades que chamam experimen-
sua natureza psycholo;;ica ó ser lil•re, raciona! taes em que acreditam. ·· 
e perrecllvel. Considerado na sociedade é Littré e otilros materialistas dixem qae a 
livre, racional, perfectivel, ~ia! e religioso, agna é a mãi da n:.LUreza terrestre. 
e por isso pessoa. Segundo os materialistas modernos, o ger-

O m~eaco é um :mimai bruto c par i;so men dD vid3 animnl e substnncia gelatinosa, 
estnciou~rio; não póde, pois, o homem dolle que se fónna espon_Laneamento n~s _charcos. 
proceder ou descender . o~m3is ·é· facto his· Quando e COt:JO vtram os m~tenallstas essa 
torico que a especie bumaua descende de su!Js!<fncla gelatwo~a form~udcrse nos c~arc~s? 
Adão, cre.1do por Deus á sua im~gem. D1zem elles_ que, pelo estudo da. btol~gw , 

Os mnterialistns \J'amformistns affirmam peh obscrva_cao dos phenomeno~ b10log,cos, 
que os elementos primitivos da materia se cheg~ram a mducções que autortzavam :l de
combinam p.1ra fol'm3r os corpos compostos ter_mm3r a na111reza do germcn veg-etal e do 
n:.turatlS·;· IJUe da combinaç5'o dos elemenlOs ammalculo. 
primitivos da materia rest1ltaram os corpos Feia experi~ncía, dizem eiles, verificaram 
celeste::, a terra e os corpos que elJ,, encerl'tl; qtte o desenvoh•imeoto dos seres orgnnicos t! 
que a terra. sahíu das a;;uas e todos·· os ani- primitivamente ceutr:,l, sendo n fórma prími
maes procedem de uma cobra de ngua verde, tiva da vida um sacco espherico com liquido 
animalcu!o qne se desenvolve no charco; de ma teria organica; que o gcrmen da vida, 
que desse animalculo, por evoluções gra- hum3ua nlio difiere do germen da vida animal 
duaes, se formaram as dtversos especies de e o do germen da vida da planta, m~uifestan
animaes até desenvolver-se o macaco, de do-se variedade no deseuvolvimen to da vid~. 
cujas evoluções resultou o homem. apenas. Pela differença d~ vida no ~cu desen· 

Alguns philosophos da Grecia admittiram volvimento, pela diversidade do org:mismo e 
que a agua foi o clemenlO primitivo da ma- das funcções foram feitas as classificações 
teria. Os philos<lpllos materialistas actuaes zoo!ogieas e botanicas. Os lr~nsformistas não 
consideum a ngua como o meio no qual fizeram um~ escala gradual de todas as evo!u
nasceu espontaneamente o animalculo donde ções e transformações da ma leria primi tiv~ até 
sahiram todos os animaes. Repellíndo a estola cbegnr ao homem- a que t:io obrigados pelo 
positivista e t~ansformista as pcr,t,es t!tcolo· seu motbodo ex per i mental. 
_qicas e a tmtor1d~de da re\·~_laçao. constantes Na co~mologia elles definem o cosmos, explí· 
dos livros sagrados do Clmst!antsmo, con- cam sua rormaçfio e expoem em seculos nurne
lirma, entretanto, a historia d~ creação, uar- rosos para a constituição do mundo celeste e 
rada llelo Genesis, visto que su~tent:t que a terrestre. Não apresentom, p(lt·ém, umn escala 
terra, os vegetaes e animaes ~ahira m da agu~. de transformoções da materta primitiva com· 

Segundo a Escriptura Sag-rada, creou Deus prehendendo todos os compostos desde os mnis 
0 céo e 3 1errn, peln sua palavra; ao principio imperf~itos aos mais llerfeitos . 
creou Deus o céo e a t erra, fez a hu, o sol, a Não estão de accOrdo sobre a natureza da 
lna, as e$lrelbs a terra e o que nella se materia prima da ere~çiio, não a definiram de 
contém. Se.!!'nlldo a Bibli~ . a luz roi creada modo preciso e uniforme. O transformi.:mo 
antcs uo sor e d~s estrella$, e a terra saniu absoluto da materi:l t;, poi~, um complexo de 
d~s a:;u~s. Diz a Biblio: • Terra autem crat l1ypothcses. 
i anis ot vacua ct tencbrore ernnt super facien Os hon1ens que professam uma scicucia toda 
abyssi ; et Spiritus Dei fe rcbatur super aqua~. • l1ypotbctica julgam-se entret:tnto autorizados 

O Espírito de Deus p~irava sobre as aguas a prodnmar quP. os que não adoptam .<uas 
[Jara crear a terra, diz a E;criptura s~gradu: idéas, ~obre tudo os cutholicos, são ignorantes 

E~pirito uc Deus communicou ás agu:.s a e espíritos fracos- lnculeaodo-se como e~pi · 
fueunuitladt! para dcllas sahir ~ ternt e ~5 ritos f11rtes porqu~ enunciam extrav~gnnciaa 
creaturas IJIIC uell~ ;:e contém ; o 'E~pirito de contrarias á tradicç-lío universal, oppost~s ás 
Deu.' nnido ás nguas da crcação f·~cundou-a;; cren~as do genero humano. O transformi~mo 
~~hi!ldO cread~ a terra, C~(>az de produzir as materialista é tlefinitivamenle um systemn de 
plant.os c anim.,es. hy-potlleses. O germen da vida org:1oica 

Os materialistas, ['ois, firmaram conclu~'ões formando-se expont:meamente na agua primi· 
que estão de accõrdo com a Bíblia, sobre ser tivamentc, assim como a cvolur.ão do macaco 
a agua {< mlii da terra e das cre<~turas ter- em homem, são hypothescs c não verdade:; 
restt·es. experimentaes demonsLradas. 
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Este> escriptores, audazes em suas afirma

ções, que zombam da seiencia alheia, que in
~olitamente chamam os outros de iguor:~ntes 
e esplrltos traco>- estas cabeças privilegiadas 
não provam suas doutrinas. 

Leiam, os senhores, l:les eseriptores e verão 
a v-erdade do que affirmo. Eu os tenho lido 
por dever da minha prollssão, por curiosidade 
c para verificar a verdade d~s minhas creuças. 
Elles s!io empiricos, pra\icos, observadores, 
espíritos livres e independentes na investigaçãô 
da verdade, que induzem e deduzem de modo 
certo, positivo, c matbematico; alheios a prin
cípios racionaes absolutos e ás verdades reYc
brlas por Deus; não podem, pois, affirmat- que 
o homem seja evolução do macaco, pois que 
não o demonstl'nram de modo experimental 
ner~ podiam cbogar 3 tal conclusão pelo me-

' thodo cxpcrimei\IQI. · 
Para a creu i ta r mos em tal asserção, para 

esta escola ter o direito de se impor á crença 
do geuero humano, pàra ter o direito de se 
revoltar contra a tradicção dos seeulos ante· 
riores e collocnr-se superior á scieneia exis
tente auLes de seu apparecimento- era pre
ciso que fizesse uma demonstração completa 
das cvoluçõe~ suecessivos e transformnçõcs 
dos sere~, e que provasse que a divisão que 
faz a ·lfistoria Natural entre es reinos mineral, 
vegetal e animal não assenta na differença es
sencial de taes seres ; er~ necessnrio provar 
que a anthropologia sustentando que o homem 
pertence ao reino bominal não exibe provas 
d~ existencia de q na lidades especiaes no 
homem que o distinguem essenctalmente do 
animal bruto. Demonstrarão por ventura os 
positivistas qual a natureza da materia prima 
da creação? 

Provar5o qual a materia prilD3 do mineral 'f 
Explicada a formação do mineral e suas di
vers~s transformaçõe~ indicarão qual o mi
neral que tr:insformou-se em vegetal ? 

Determinada a m~teria prima do vegetal c 
explicadas suas transformnções,qual o vegetal 
que tornou-se animal? Determina\la a materia 
prima animal, quaes suas transformações até 
cheg:or ao maeaco ? Como e quando se trans
formou o· macaco em homem ? Si a escola 
mnterialistn moderna fizesse taes demonstrá· 
ções teria direito á nossa adhesão. 

Dizer, porém, o materialismo que a terar 
foi gerada expontaneamente pela agua , que na 
agua gerou-se exponLanenmente a materia 
gelatinosa,que é o principio vit.~l animal,e que 
este germem transformou-se gradualmente em 
diversos anim~es a tê prodU%ir o macaco, e que 
este transformou-se no homem, sem verificaçãn 
de nenhuma dest:ls hypotbcses, é zombar do 
bom sen$0 da humanidade o revoltar-se contra 
a tradicção uuiver~al do genero humano •.. 

A rscola que descrevi é o materialismo 
trausrormista moderno .-Leiam Littré, Spen
cer, Darwin e outros que hão de verille:Jr os 
senhores a verdade da exposição feílo. . 

Littré e Com te. não são trans(ormistas abso
lutos: Darwin e Spencer- são m~terialistas 
transformistas absolutos. Os primeiros oceit:lm 
a lei da evolução, mas param ante a questão 
da origem d~~ cousas e reconheceut que· a 

transformação do macaco em homem é pura 
hypothese; os segundos sustentam a ·evolução 
da maleri~ .e sua transformação desde a origem 
até :i formae.ão do homem como lei constante 
e perpetua. _ · 

A escob tr~nsformista materialista não é 
invenção do positivismo. Os pbilosophos da 
Grecia disp11tarnm sobre a materia prima de 
que se formou o mundo- dizendo uns que 
foi n. :~gna, outros o fogo, outros o ar, outros 
a terra, outros, linJlmente, que estes qu3lre 
elementos primllivos se combinaram para ror
mar os -corpos. Leu·cippo, Epicuro e Demo~ 
crito sustentor~m que a origem d:o materia 
er:~UI atamos multiplos. 

Aristoteles sustentou que a ma teria era pri
nlitivameote simples e eterna. 

Aiodernamcnte Descartes sustentou que a 
ma teria prima da creação era unic~ e ~imples, 
e que sa hiu de De\ls como nm turbilhão ou 
materia sub til. Leibnitr. ~llirmou que Deus 
creou sul!st:mcias e forças primitivas, que 
elle chamou m1nadas - as quaes !ormorom o 
mundo. 

A pnilosophia chrisiã sustento que Deus 
creou o mundo e todas as creatur~s pela sua 
omnipotencio, e deu ás ereatnr~s o puder da 
geração. 

o espiri•isruo, que é t:Imbem um systema 
qu~ actualmente se trata de propngar ·E:ntre 
nós, tem seu germen ua tbeoria d~ transmi

"gração .das al.mns e das metamo~!)boses da 
phieosopbía da lndia e na doutrina da metem
psychose de Pytb.ogoros e Plat5o, e na dcsvir
tuação do ensino christão ~sobre os espírito~. 

A doutrina dos espirilistas desvirtua a dou
trina christã, que admitte a intervenção dos 
bons_ e mãos espíritos nos .negocios deste 
mundo e tem-se convertido em meio da prl>
paganda anti-christã, socialista e commu;.. 
nisl:l. 

Lmdo-se os jornaes da Europa e dos Es
tados Unidos da America do Norte sobre as 
sessões de espirilistas verificam-se muitos ca
sos de propaganda dissimulada orn de socia
lismo, ora de communismo, or~ contra o chris
tianismo- sendo então instrumento de qne se 
tem servido a Soaiedade IntemctGio~~>al,"a insti 
tuiç5o m:~is perigosa e contr~ria á o;·dé!ll so
cialneste seculo. 

O systema ~hi losophico espirit11alista mo
derno é filinçuo das doutrinas de Leibnitz
profundo pensador e philo~opb.o notavel. Os 
racionalistas modernos e !Ihilosophos eccle
ticos desenvolvem o systema de Leibnitz fa-
zendo roucas modifica~1ies. . 

AtlJlrendi o que .sei com Cousin, Damiron e 
Tiberghien c dur~ ntc muitos aunos · fui se· 
ctario systhematico d:o philosophio de Cousin. 
-Na minlla moc.idade fui racionalista e ad
mirador do vasto e brilhalí:te a-spirito de Cou
~iu. O amor qve 'I'Oio :i philosoptlia c o que 
sei desta sciencia olc\'o principalmente a elle. 
A reflexão e a experíeneia couveneeratn-me 
~linat depois de annos que não se podia adop\ar . 
exclusivamente Cousin. O estudo da pbiloso
phia hm:mouica de Krarue, ·'l'ulgarasizada por 
Tiberghien e· Ahrens, obrigou.me a dccitar 
algumas modiDcaçi:es ao systema de Cousin-
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. ·A psycholol!in, a historia d~ ph{losopb.ia e n 
pbilosopbia· u~ historia derem :a Cousin 
grandes luzes. . 

O estudo do cbri::tionismo, m:lis refiectido, 
e dos philosophos christ~os · ortllodoxos me 
convenceram que a pllilosopbia ecciotiea e o 
phi!osophio hnruwni.cn niio podiam ser nbra~
das inteiramente sem SGcrificio da fé cnthoiica 

· Os ao no;: consumidos em estudos mais ~erio~ 
fizeram-me crer <\ue não >c podia ser C3tholico 
e seclarío da p tilvsophia de Cilusin e de 
Krause. Li a [lhilosopüia dos Santos Padres 
do christianismo,· estudei a theologia e suas 
rela~ões c!om a philosophin c fique i jesuíta, 
segundo o phrasiologia . moderno, ()Uc assim 
denomina o catholico que crê na infallibilida 
dc da igreja c do summo pontífice. J,i o Svlla
bus e cnn·ei -me á autoridade do summo von
tifice. subordinando a minha razão philoso· 
phica ás ;u~s prescripçOOs. 

E' preei go que os catholicos tenham a co
ragem de professar publicamente 3 sua fé e 
não se aterrem com a qualificaci'io de jesuítas, 
ramontauos e sectcrios do Syll:ihus . 

Os sectarios de Com te c Littré. de Renan e 
Strass, os <liscipulos de Julio Simon e outros 
livres pensadores se apresentam p~blicamente 
dispuwado a corôa dos espitos fnrtes e ridi· 
culnrizando os catholicos como espíritos fra
cos. Os catholicos d·evem ter a coragem de 
suas convicções e rrancaroenle defender ~ sua 
fé. Asoim_ como os livres pensadores anathe
malisnm as doutrinas do! c3tholicos, devem 
estes anathematisar as idéas ímpias e anli· 
christiis. 

A pbilosopbia catholica é racionalista dentro 
de certos limit~ ; não admitte idéas innaws, 
mas sustenta que h:1 conhecimentos primarias 
revelAdos por Deus o tronsmittidos pela tra
diccão, que são a base das idéas que são for
madas pelo r~zão hum~na. S. Thomn dis
tingue os conhecimentos noturaes dos sobre
naturoes e os conhecimentos uaturaes revc· 
lados dos cbouhccimentos noluraes formado3 
pela rau'io. O ponto de partida dn ]lhiloso
pltin cllristü é a fé nas tr~dicçücs da huma· 
nidade, servindo-se da razão natural para 
demonstrar a verdade : a base da philosopbla 
cbri; tã ~ a revela !)5o feit.~ por Deus 6 humn
nidade dos conhecimentos Jlrimarios e perpe
tuada pela tradic•;iio-mas ~ razão demonstro 
~s verdades revclall'ls e as applica. N:'io é, 
poi>, S. Thomnz contrario ;i r3zão, pois r.lle 
justifica a fti com ~rgumentos philosophicos e 
demon,;tra que o ch l'i ~tianismo é racional. 
Quem disser o contrario n5o eu ou não com
preilendeu S. Thom~z. 

Estou coovencidõ de quo a Jiç5o eli:posla 
não é enrpo de delicto de falta de seriedade 
do ~nsino :mperior, ma~ é 3 prova de que no 
ensmo superior, ha sciencia, e que abi se 
deb~t.em as questõc~ · de que se occupam os 
espmtos modernaruente. Eu poderia dizer 
que n censura feita á lição peb commisslio 
provn f3Jta de seriedades, si tivesse de accusar 
e não fos;e mel'. fim defender-me.-

A eommis5ào diz quo u~o qu~lifica a philo
sophi~ , a sciencia e~ critica de que n liçiio é 
rcvcl<lÇào. Apez~r de não cnuheccl' Q ~utori· 
dade scian tillc.1 da commissão, estou prompto 
a discutir com a mesma para justillcar a phi
losophia, a scieueia c 3 critic~, no hora cro 
que SS. EEx. se dig-nnrnm funu<imen tar suas 
censur:t>, tendo em vista a liç~o que :1e3bo 
de reproduzir, assumi ndo inteiramente sua 
respousabilid~de . 

Deve est<~r convencida a commissão em 
,vista do que oxpcndi que t•·atei do assumpto 
da liç;io. O objecto da li(~ão ero verificnt· si a 
justiça t: idéa i nnaLa. 

El:puz os systemas philosopllicos respectivos. 
E' verdade que, expondo a theoria posili..-ista, 
~ proposíto, por associação de idêas, fiz uma 
di«res:;üo sobre a theol'ia das evoluções e in
cidentcmento tratei do espiritisme. Essas di
gressües são naturacs aos bOilléns de scieneia 
que discutem livremente c oão slío prof~s
sorcs de caderneta que lêm ou decor3m liçües 
escriptas, ou oradores que decoram id~s c 
linguagem alheias. , 

Dol"e a commissão conhecer o que a respeito 
ensinam Guizot, Duga!J. Stwort e outros que 
não condemnam as digressões quan<lo rela
cionadas ao ponto principal. 

Na referida liçno n~o se 31lude no Direito 
Romano. porque a materia d•l paragrapho do 
compendio é }mr:~mentll philosophiea. Não se 
traLaodo na lição de direito ou regra que se 
achasse consig-nada nas Pandectas, uJo ha 
motj I' O ):!ara que a com missão c§,tranlle a falta 
de cllnçao dos textos das Pandec~s . 

Não póde ligitimamente admirar-se a com
missão de tratar-se do Syllabns na lição, 
quando versnva esta sobre 3 justiça innaw, e 
deve saber que a theorin das idéas innatas é 
um dos erros fulminados pelo Syllabus. 

Diz a com missão que a liçffo fez uma cari
catura d~ sciencia moderna, e que por isso a 
publicou pnrn que os IJons cspirttos toquem a 
chaga que denuncia a commissão, c contra · o 
qualapropõe severas medidas. 

senl conhecer a autoridade scientiftca. da 
commissão, aceito a discussão e a proYoco a 
demonstra r que na lição que r e produzo sob 
minha responsabilidade, fiz uma carkaturo 
dn sci6ncia moderna. 

Os bons esplritos devem tocar a chaga que 
a com missão denuoci~ ... A chaga parece ser 
o ensino catholíco :i commissiio ; os bons es
piri tos são os positivistas c os má os espíritos 
os cn·tholicos. · · 

Quem deu a VV. EEx. o direito de se qua
lifica.rem de bons espíritos c aos catbolicos de 
mãos espíritos ? 

Qual o críterio em que se IJaseinm ? 
.<\presen~m-se VV. EEx. -como represen· 

tantes da seienci~ moderna, em nome do po
sitivismo de que fazem pro!is~ão de fé no seu 
relataria. Mas o positivismo é a sciencia 
mod·erna? . 

O positivismo é presentemente uma seita · 
que quer dominar todas as seiencias, mas em 
parte :tlguma do mundo civllisado conseguiu 
ainda adbeslio geral dos espíritos. Permitam
me VV. EEx. que lhes diga que, como de-
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putados, ~m fa e;e _da Co~slitl}içiío do IJ!ltlerio · s~i o qo.e eo.sino e qu~. si ~não professo p qua 
e do co1hgo criroma! nao podem fulmmar o v V. EE:t. chamam setencm moderna; e por• 
ç~tholicismo, endeosar n materia e paganisar que niio me convenci de sua verdade. . 
o ensino. Qualificam VY. EEx. a Iioiío proferida de 

:\~o receio a jubilação ou demissão com inim.itauel. Podia dizer que inimitavel ~ •) 
que VV. EEx. me ameaçam. Não creio no desembaraço da commissão e tambem o seu 
positivismo e hei dt batel-o como lente em- parec~r nos considerandos philosophieos. 
quanto hom•er liberdade n:t tribuna do ensino Assegura mais a commissão que nas outras 
A liberd~de de pensamento,com que VV. EE:c lições de Direito nomano o professor ;;o occu· 
professam o positivismo, tamhem tenho )'nra pou, tanto como nesta, das Institutas, do Di. 
profe>sar o catbolicismo. gesto c do Codigo. 
Qu~lificam·me VY. EEt. entre os lent~ A commisslio faltou â verdade. Provceo-a 

sem merito da faculdade de direito de S. P~u- a que justifique sua imputação. Eis o q_ue 
lo, e e:l:tlibem a minba lição como tlrcva de me cumpre allegar em dMesa ã; arguiçoes 
decadencia do ensino · superior. Tenho cons· que me foram feitas 'pela commissão de in· 
ciencia do que sou ·e de que cumpro os meus s trucção publica d~ cnmaro dos Sr~. d~
deveres. Niio posso ser jo.lgado por lições putados. 
}Jarticularcs sem meu exame e correcção. 

Si qualquer de YV. EEx. quizer honrar~ 
me com o. sua presença ás minhas lições ou 
mandar uma commissiio de inquerito de bo· 
meus imparciae;, ha de convencer-se de que 

S. P~nlo, i í de Ago~to de 1882. 

. Dr.. JosE' M!úUA Connh D!: s.~' :: 
JlE:\EY!OES. 

·.~ ·· 
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